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1. Na s. 20 píšete o významu přípravy třídy učitelem na příchod nového žáka. Jaký způsob 
přípravy třídy na příchod nového žáka byste učiteli doporučila a proč?

2. Na s. 49-55 popisujete učitele, kteří šikanovali žáky. Jaké možnosti řešení nabízí škola 
pro rodiče a žáky v takových případech?  Co může být podle Vás příčinou šikanování žáka 
učitelem?

3. V kapitole Čeho se žáci bojí (s.20 ) uvádíte mj. syndrom vyhoření. Toto tvrzení
    objasněte a uveďte jeho zdroj.

     Autorka pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální téma Úzkost a strach ve škole. Cílem 
práce je podat informace o problematice žáků a studentů, jejichž úzkost a strach je  
způsobován konkrétními školními situacemi.
     Pojetí práce je teoreticko-empirické. Autorka postupuje od vysvětlení základních pojmů, 
popisu vzniku úzkosti a strachu k prostředí školy. Následující kapitola Jak zvládnout úzkost –
rady předchází poněkud nelogicky kapitole o  pedagogicko – psychologické diagnostice. 
      Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum uskutečněný na vzorku čtyř učitelů ZŠ 
metodou polostrukturovaného rozhovoru s cílem zjistit, jak pedagogové vnímají svoji 
připravenost a schopnost řešit ve škole situaci úzkostného žáka. Vhodné doplnění dvěma 
případovými studiemi osob, které prožily úzkost a strach ve škole, poskytuje komplexnější 
obraz zkoumané oblasti. Oceňuji autorčinu schopnost analyzovat výsledky výzkumu. 
      Drobné nedostatky spatřuji v jazykové stránce práce – hovorové výrazy „ ...těchto jevů 
najdeme v literatuře spousty“ (s. 14), v názvech kapitol 4.1 a 4.4., 6.3., ve shodě podmětu s 
přísudkem (s. 49) a chybách v interpunkci. 
      Autorka vychází z vhodně zvolené literatury, citační aparát je použit v souladu                   
s požadovanou normou. 


