
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP:  Petra Poláková     Termín SZZ: květen 2015 

Název DP:  Šikana na 1.stupni ZŠ 

Datum posudku: 13.5.2015 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: Prof.PhDr.Vladimíra 

Spilková,CSc. 

Posuzovatel: PaedDr.Nataša Mazáčová, 

Ph.D. 

 

A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 
          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.  A  B C N 



Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 
          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Diplomová práce je zajímavým příspěvkem k jednomu z velmi aktuálních a 

medializovaných problémů současného školství – šikanování žáků.  Silné vnitřní zaujetí 

autorky  danou problematikou vyústilo ve výslednou vysokou kvalitu diplomové práce.  

Oceňuji kvalitu teoretické části práce, v níž autorka plně prokazuje schopnost pracovat 

s odbornou literaturou. Pozitivně hodnotím také práci s cizojazyčnými prameny.  

Přehledným a čtivým způsobem prezentuje vše podstatné z hlediska zkoumaného 

problému – vymezení základních pojmů, příčiny a projevy šikany, vývojové stupně,  

charakteristické rysy účastníků šikany, strategie řešení i prevence šikany ve škole i rodině.    

Výzkum byl zaměřen na porovnávání strategií prevence a postupů při řešení šikany ve 

dvou rozdílných školách z hlediska přístupu k této problematice (nedostatek pozornosti vs. 

systematická pozornost vůči tomuto fenoménu) a na zkoumání prožitků a dopadů, které 

měla šikana na žáky, kteří jí byli vystaveni (přestože šlo pouze o 6 žáků, vysoce oceňuji 

tento nápad). Základními metodami výzkumu byly dotazníky a rozhovory – s řediteli, 

učiteli, žáky. Kriticky lze hodnotit velikost vzorku, díky níž mají výsledky limitovanou 

výpovědní hodnotu, což autorka sama v práci přiznává. Šikana však patří k tématům, o 

nichž učitelé a ředitelé neradi vypovídají. Získat přístup k žákům, kteří mají osobní 

zkušenost s šikanou, je také velmi obtížné. Oceňuji také způsob prezentace výsledků 

výzkumu včetně přehledného grafického uspořádání do tabulek, rozbor rozdílů mezi 

chlapci a dívkami) a kvalitu jejich interpretace.   

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jak a v čem ovlivnila diplomantku její práce s ohledem na vstup do učitelské profese?  

2. Co by doporučila učitelům jako klíčové zásady, principy a způsoby v prevenci a 

v řešení šikany? 

3. Jak by měla podle jejího názoru vypadat příprava učitelů na problematiku šikany ve 

škole?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


