
Posudek na bakalářskou práci Kristýny Jiroutové „Šikana ve školách v souvislosti se školním 

prostředím“

Tématem bakalářské práce je šikana mezi žáky na základních školách a víceletých gymnáziích a její 

možné souvislosti se školním prostředím a vztahem dětí ke škole. Jedná se o standardně pojatý 

teoreticko-empirický text, kdy v první části práce je obecně pojednáno o problematice agrese 

a šikany a jsou načrtnuta východiska pro analýzu vztahu šikany a školního prostředí, z nichž vycházejí 

stanovené hypotézy. Posléze je představen analyzovaný datový soubor a následně je přistoupeno 

k prezentaci výsledků statistické analýzy. Díky tomuto zvolenému formátu má text logickou 

předvídatelnou strukturu, jednotlivé části na sebe poměrně dobře navazují, pouze výsledky vlastních 

analýz by mohly být více (explicitně) vztažené a diskutované vzhledem k předchozím východiskům. 

Z pozice vedoucí bakalářské práce hodnotím pozitivně, že se studentka snažila analyzovat 

a prezentovat data poměrně samostatně a reagovala na moji zpětnou vazbu. Předpokládám, že to 

byla pro ni první rozsáhlejší systematičtější analýza dat, kdy musela činit zásadnější rozhodnutí 

například o volbě závislé proměnné a konstrukci indexů, což pro ni – doufám – byla dobrá zkušenost. 

I když se dle mého názoru s analýzami vypořádala relativně dobře, z textu je stále patrná nižší míra 

zkušenosti autorky s daným formátem, kdy leckde působí prezentování analýz poměrně mechanicky 

a ne zcela obratně. Vzhledem ke stupni studia to však nepovažuji za nijak fatální.

Z formálního hlediska je práce na slušné úrovni, jen by bylo vhodné vyvarovat se překlepů a dát větší 

pozor na formátování tabulek (str. 35-37). Z mého pohledu by však práci vyloženě prospělo, kdyby se 

studentka nesoustředila téměř výhradně na české odborné publikace a věnovala se více i zahraničním 

autorům.

Práce dle mého názoru splňuje podmínky kladené na bakalářské práce na FF UK a navrhuji ji proto 

k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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