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Práce je věnována nesporně závažnému a nežádoucímu jevu na školách.
Jde o přepracovanou práci, která nebyla v původní podobě doporučena k obhajobě především
z důvodu překročení stanoveného rozsahu. Tento nedostatek, stejně jako některé další autorka
odstranila.
Cíl práce je jasně formulován a jeho naplnění odpovídá vhodně stanovená osnova práce. Práce
je kromě úvodu a závěru rozdělena na dvě části – obecné a teoretické otázky šikany a její
prevence (kap. 1 – 8) a provedení a analýza rozhovorů na dané téma se zodpovědnými
pracovníky tří základních škol ve městě Jaroměři (kap. 9).
První část obsahuje většinu obecných problémů tématu a představuje přehled názorů předních
odborníků. (zejména Říčan, Kolář, částečně Poehe a Bendl). Autorka je cituje (někdy není
zřejmé, zda jde o přímou nebo nepřímou citaci), ale nehodnotí, nesrovnává. O jejích vlastních
názorech se tak nic nedozvídáme. V přehledu příčin se nezmiňuje o celospolečenských vlivech,
vlivu medií a dalších faktorech. Měla by se také pokusit alespoň o základní kvantifikaci výskytu
šikany ve školách a její dynamice.
Rozhovory ve druhé části práce byly pečlivě připraveny, provedeny a zpracovány. Přesto jejich
vypovídací hodnota není příliš vysoká. Dozvídáme se, že všechny školy mají své preventivní
programy a prevenci šikany věnují pozornost. Nevíme ale nic o efektivitě této prevence, resp. o
výskytu šikany na sledovaných školách. Autorka narazila, jak se dalo předpokládat, na jistou
neochotu vedení škol uvádět konkrétní skutečnosti (viz. str. 68). Bylo by účelné konfrontovat
názory pedagogů s názory „druhé strany“ – dětí, rodičů. Možná s výskytem dalších sociálně
patologických jevů.
Závěr je pouhým shrnutím celého textu. Autorka se snaží předložit i některá konkrétní
doporučení.
Po formální stránce je páce čtivá, přehledně členěná.
Autorka prokázala dobrou orientaci a znalost tématu, které srozumitelně přehledně představila a
problémy „zmapovala“. Závěr i uvedená doporučení, ale nepřinášejí nové pohledy a přístupy.
Otázka (podnět) k diskusi při obhajobě:
Uveďte celospolečenské faktory, které výskyt šikany ovlivňují a možná řešení.
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhované hodnocení: C- dobře
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