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         Autor zvolil pro svoji diplomovou práci aktuální téma – Problémy násilí ve školním prostředí. 
Soustředil se zejména na popis příčin a projevů agresivity u dětí a dospívajících, oblast řešení 
agrese je reprezentována dvěma stranami textu. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. 
Oceňuji empirickou část , ve které autor metodou dotazníku vlastní konstrukce obsahujícím 31 
otázek na vzorku 122 učitelů ZŠ z celé ČR zkoumá jejich názory, pozorování a zkušenosti, týkající 
se násilí ve školách. Výsledky výzkumu mohou být cenným východiskem pro práci s agresívními 
žáky.  
       Cíl práce  jako celku není stanoven, cíl empirické části ano – vychází z výzkumných  hypotéz. 
Konkrétní zhodnocení, zda byly cíle splněny, není uvedeno. Závěrečný seznam literatury je uveden 
v souladu s normou ISO 690. 
      
       Za nedostatek práce považuji její stylistickou úrove ň (např. na s. 23 a 24 nepřesná, zavádějící 
terminologie.- „Výchova rodičů“, „Výchova učitelů“ jako nadpisy kapitol, ve kterých je pojednáno        
o výchově dětí rodiči a učiteli, na s.38 - „obr. 1 – graf znázorňující pohlaví agresora“ a obdobně na     
s. 47), nejednotnost terminologie  (agresivita a agrese), nejednotnost ve struktu ře práce 
(kapitola o dospívání je věkově rozčleněna, kapitola o dětství nikoliv), nelogické uspo řádání 
kapitol  (překrývání kapitol na s.20 a 22 – vliv médií). Ve 4. podkapitole chybí 2. část „Agresivita       
u dívek – současný pohled“, která je autorem anoncovaná v Předmluvě. 
      Dalším nedostatkem je skutečnost, že empirická část  neobsahuje informaci, v jakém časovém 
období proběhl výzkum, součástí práce není formulář dotazníku ani ukázka vyplněného dotazníku.  
U popisu výzkumného vzorku chybí informace, že ne všichni dotázaní odpověděli na všechny  
výzkumné otázky - to se čtenář dovtípí až z nepřehledného komentáře pod jednotlivými grafy. (Od s. 
59, a otázky 23, odpovídá jen část z celkového počtu dotázaných – buď 110, 88 nebo 86. Některé 
grafy jsou zkrácené na polovinu). Nejednotný způsob popisu výsledku výzkumu pod grafy vede 
k nesnadné orientaci v textu (uvádění celkového počtu dotázaných, přestože všichni neodpověděli 
na danou otázku, záměna pojmu „dotázaný“ s tím, kdo skutečně na danou otázku odpověděl). Chybí 
diskuse nad výsledky výzkumu. 
     Závažné jsou nedostatky v práci s cita čním aparátem  – práce cituje prameny, které jsou 
uvedeny v textu, ale v závěrečném seznamu literatury chybí (s.16 Serfontein, s.21 Wood, Wong a 
Chachere, s.27 Tony Anatrella, s.9  Čtvrtečková, s.9 Guryča, s.9 Havlík, s.9 Bendl – Moderní 
vyučování, s. 6 – barevný svět dětí – internetový zdroj), a na druhé straně autory, kteří nejsou v textu 
citováni, a přesto jsou uvedeni v závěrečném seznamu literatury (Kolář, Kyriacou, Matoušek, 
Pelikán). Práce s citačním aparátem je v průběhu textu nejednotná – někde je uvedeno jen jméno 
autora, na jiném místě celý název publikace včetně nakladatele. Na s. 23 – 24 není uveden zdroj, 
odkud autor čerpal. 
     Nedostatky týkající se grafické a formální stránky  práce zahrnují nedbalé formátování, chyby 
v interpunkci, překlepy, pravopisné chyby. Strana 76 je bez textu. Chybí „Souhlas k výpůjčce“. 
 

1. Co bylo cílem vaší práce? Byl tento cíl splněn? 
 
2. Na s.17 píšete, že „za posledních 10 let se začíná střílet ve školním prostředí i u nás.“ Odkud 

jste čerpal toto tvrzení? Uveďte zdroj. 
        
3. Zdůvodněte, proč se pojem „problémový žák“ ve Vaší práci objevuje až v kapitole                      

o dospívajících, ne v předcházející kapitole o dětech. 


