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Diplomová práce se věnuje tématu šikany na základních školách a možnostem a způsobům jejího 
řešení. Autor práce se zaměřuje na hodnocení úspěšnosti implementace politiky prevence a řešení 
šikanování na základních školách v České republice. Téma práce je vhodně zvoleno, neboť je 
aktuální a zároveň je zajímavé jak pro praxi řešení problému, tak pro obecnější záběr vzdělávací 
(resp. i veřejné) politiky, protože v sobě zahrnuje širší téma ne/úspěšnosti implementace politiky.
Vymezení výzkumného problému je na vhodné rovině obecnosti, téma je dostatečně úzce 
formulováno, takže bylo možné v rámci diplomové práce naplnit vymezené cíle, zároveň byl autor 
schopen téma vztahovat k širšímu kontextu problematiky a uvažovat o problému i v širších 
souvislostech.

Cíle práce a výzkumné otázky jsou vymezeny a strukturovány logicky a přehledně, jejich formulace 
je vyhovující. Autor v diplomové práci naplňuje vytyčené cíle i obstojně odpovídá na vymezené 
výzkumné otázky. Strukturace práce by mohla být zpracována přehledněji, ale celkově je 
konzistentní. Názvy kapitol nejsou v některých případech vhodně zvoleny, neboť úplně 
nekorespondují s obsahem.

Z textu je patrné, že autor se v problematice dlouhodobě pohybuje a po odborné stránce se v tématu 
orientuje. Text neobsahuje prohřešky, co se týká věcné správnosti uvedených informací, 
argumentace autora je přesvědčivá a konzistentní. 

Práce obsahuje kapitolu věnující se obecnějšímu úvodu do problematiky a kapitolu představující 
teoretická východiska, skrze které autor nahlíží na analyzovanou problematiku. Toto rozdělení je 
pro čtenáře přehledné a umožňuje tak snadnější orientaci v textu. V kapitole Úvod do problematiky 
autor uvádí základní vymezení používaných pojmů a vymezuje šikanu jako veřejněpolitický 
problém, kterým by se měla veřejná politika zabývat. Autor zde dále představuje tzv. Hradecký 
experiment, ze kterého z velké části vychází i Metodický pokyn MŠMT. Kapitola dále obsahuje 
rozbor právních předpisů a dokumentů MŠMT zabývajících se touto problematikou. Teoretická 
východiska práce obsahují představení teorií věnujících se implementaci politiky a konceptu street 
level bureaucracy. Teoretická východiska jsou zpracována trochu povrchně, autor by měl jít více 
„do hloubky“ a nezůstávat pouze u obecnějšího představení konceptů. Text by bylo vhodné opřít 
zejména o původní prameny a nikoli o učebnice. Autorovi se ale obstojně daří v práci propojovat
teorie s empirickými zjištěními.  

Autor měl pro svou diplomovou práci k dispozici zajímavá sekundární data ze svého zaměstnání 
(Scio, s.r.o.). Zároveň měl také možnost využít databázi kontaktů na základní školy v České 
republice, díky čemuž mohl realizovat kvantitativní šetření (školám byl emailem zaslán dotazník). 
Ačkoli návratnost dotazníkového šetření byla nízká, přinesly jeho výsledky určitá zajímavá zjištění,
samozřejmě s tím vědomím, že vzorek škol, které se dotazníkového šetření zúčastnily, je velmi 
vychýlený. Tuto skutečnost si ale autor plně uvědomuje a i ve své práci reflektuje. 



Práce by mohla obsahovat větší množství odborných pramenů, které by bylo vhodné využívat
zejména v teoretické části práce. Přínosem by jistě byla širší rešerše odborných zahraničních zdrojů 
zabývajících se tématem a studií realizovaných v zahraničí. 

Je škoda, že práce obsahuje některé formální nedostatky, jako jsou občasné překlepy či gramatické 
chyb či chybné formátování obsahu práce. Abstrakt diplomové práce neodpovídá zadání a 
náležitostem abstraktu, neboť např. neobsahuje informaci o závěrech a výsledcích práce. Práce 
nemá závažnějších prohřešků v citacích a ve způsobu odkazování se na literaturu.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost s autorem jeho diplomovou práci pravidelně konzultovat, 
mohu na závěr tohoto posudku shrnout, že autor odvedl velké množství práce, což je na výsledném 
textu rozhodně vidět.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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