
Posudek oponenta na bakalářskou práci Hany Řezníkové „Řešení šikany na středních 

školách z pohledu pedagoga“. 

 

Téma práce je vzhledem k profesnímu zaměření autorky vhodně zvoleno. Odpovídající jsou i 

stanovené cíle práce: orientace ve způsobech a možnostech řešení šikany na středních 

školách. Práce má odpovídající rozsah a je obvyklým způsobem rozdělena na teoretickou část 

a vlastní výzkum.   

 

Teoretická část má 2 hlavní kapitoly, jedna z nich je věnována problematice šikany a druhá 

charakteristice adolescentního věku. První kapitola vhodně začíná definicí šikany, pozitivně 

lze hodnotit i to, že autorka bere v úvahu její různé varianty a různé pohledy na šikanu, které 

srovnává. 

Str. 7 – Janošová, 2010 není v seznamu literatury, zdroj není jasný. 

Vhodné je i začlenění textu, který se zabývá charakteristikou aktérů šikany, včetně významu 

skupiny. V pojednání o roli pedagoga při řešení šikany by stálo za to připomenout, co všechno 

může pedagog na střední škole o takové situaci vědět. 

Str. 10 – správné by bylo uvedení zdroje Vágnerová a Bajerová. 

Text věnovaný postupu při řešení šikany – jejímu rozeznání, vyšetření a zvládnutí – je 

přehledný a dobře zpracovaný. V textu zaměřeném na volbu řešení klade autorka důraz na 

osobnost pedagoga a jeho přístup. V pojednání o tom, co brání efektivnímu řešení šikany by 

bylo vhodné uvést i doporučení, jak se s podobnými problémy vyrovnat a co je možné 

z pozice pedagoga za takových okolností udělat. Kapitolu o nápravě by bylo vhodné rozdělit 

podle toho, jak se bude dotýkat jednotlivých cílových skupin. Co má přinést náprava oběti a 

jak má ovlivnit vztahy a následné fungování skupiny. A jak to udělat, aby bylo takového cíle 

dosaženo. 

 

Druhá kapitola teoretické části je věnovaná charakteristice období adolescence, i zde bere 

autorka v úvahu různé přístupy. Důležitá je charakteristika třídy na střední škole, třída je 

samozřejmě skupinu, v níž se vytvářejí různé vztahové sítě, které mohou ovlivnit i šikanu. 

Str. 18 – správně by bylo Matějček, 1992, ale zdroj není uveden v seznamu literatury.  

Str. 20 – Chang, 2004 – není v seznamu literatury. 

Kapitola věnovaná rizikovému chování je pojata příliš široce, vhodnější by bylo užší zaměření 

na rizikové chování v mezilidských vztazích, které souvisí s výskytem šikany. V textu je příliš  

sekundárních odkazů. 

 

Praktická část. Cíl práce je uveden, ale bylo by vhodné hned na začátku kapitoly 

specifikovat, že jde o zjištění názorů a zkušeností pedagogů středních škol. Hlavní výzkumné 

otázky lze akceptovat, jsou zaměřeny na zmapování názorů a zkušeností pedagogů. Vhodně 

stanovené jsou i okruhy otázek. Stejně tak je přijatelné vymezení respondentů a způsob jejich 

hledání. Zkoumaná skupina má s ohledem na použitou metodiku přijatelnou četnost. Použitá 

metoda sběru dat je k dosažení stanoveného cíle vhodná a stejně tak je adekvátní i metoda 

analýzy získaných informací. 

 

Interpretace analyzovaných dat. Autorka postupovala podle předem vymezených výzkumných 

otázek, což je vhodné. Výsledkem je přehled faktorů, které při vyšetřování a zvládání šikany 

pomáhají a které naopak vyšetření a řešení šikany ztěžují. Užitečný je i jejich souhrn na konci 

každé subkapitoly. Citace z rozhovorů napomáhají pochopení názorů a postojů oslovených 

pedagogů. Důležitým zjištěním je uvědomění nutnosti řešit problémy ihned a neodkládat je. 

 



Eventuální změna vztahů ve třídě souvisí s řešením šikany a může mít žádoucí i nežádoucí 

podobu. Text subkapitoly je zajímavý a přináší důležité informace o různých možnostech. Je 

také třeba vzít v úvahu charakter vztahů a jejich prožívání v době adolescence. Shrnutí 

získaných poznatků je i v tomto případě užitečné. Ze souhrnu vyplývá, že je pro pedagoga 

nejdůležitější zůstat nestranný, což je ovšem dost obtížné, zatěžující mohou být i reakce 

rodičů a jejich zvládání. 

 

Diskusi autorka zvládla na požadované úrovni, lze ocenit i uvedení limitů daného výzkumu. 

Tabulka obsahující porovnání získaných výsledků s údaji uváděnými v odborné literatuře je 

užitečná, ale bohužel jsou v ní některé nepřesnosti. Závěr je shrnutím všeho podstatného. 

 

Předložená práce celkově splňuje stanovené požadavky, a proto ji lze doporučit k obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace: 2. 

 

V Praze dne 20. srpna 2016                              Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc  

 

 


