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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:  Poměrně kvalitní práce, ne 
vždy se podařilo propojit teoretickou a praktickou část. 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: Aktuálnost tématu, problematika šikany 
byla již však mnohokrát za posledních deset let zkoumána.  Není jisté do jaké míry 
autorka pracovala s výsledky již existujících výzkumů nebo se pokoušela o 
metaanalýzu. Je podnětné, že podle odpovědí  v uvedených v diplomové práci je 
ochotno svěřit se se svým problémem 72 , 8 % respondentů, kteří dále uvádějí, že jim 
dotyčný, kterému se svěřili, také pomohl , a to dokonce  v 82,4 %.  To ukatuje na 
značnou míru sociální participace.  ( s. 74).  Podnětná je i otázka na obranu nebo 
ochotu se bránit, taktéž ve vysokém zastoupení 72,6 %.  Bylo by přínosné jít více do 
hloubky v jednotlivých oblastech, a jistit jaký typ pomoci nebo obrany by byl 
považován za nevhodnější a kdy.

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Co se rozumí pojmem  uzavřená zařízení na s. 21 , a proč je šikana uváděna zde pod 
hlavičkou neobvyklé formy šikany ? 
Na s. 78 se uvádí, že značným důvodem šikanování můře být - odlišnost ve školním 
výkonu (známky), dále chudoba  a nemožnost mít značkové oblečení a potom je to 
otázka vzhledu.  Jak rozdílnou strategii obrany tyto situace nabízejí ?
Výzkum II a výzkum III se ve shrnutí nepodařilo propojit.

      Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Pokuste se shrnout, co bylo přínosem Vaší práce ( jakou novou znalost nebo pohled 
přinesla), případně čím se odlišovala od již existujících výsledků.

Domníváte, se, že šikanu lze připisovat těm, kteří si kompenzují sebevědomí ( tj. 
především tzv. zamindrákovaným) ?

Jak hodnotíte nový peer projekt, který přišel do ČR z Británie –
www.beatbullying.org



Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


