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                                    Kázeňské problémy ve škole 
 
V současné době jsou kázeňské problémy žáků a studentů často diskutovány v celé naší 
společnosti – studentkou zvolené téma je tedy vysoce aktuální. 
 
V teoretické části své práce se logicky zabývá pojmy tématu – normalita, poruchy chování, 
jejich klasifikací i příčinami problémového chování. Dále pak se zaměřuje na samotnou kázeň 
- její historii, proměnu, funkce i otázky jejího budování a na příčiny a projevy nekázně a 
specifikuje také problematiku školní ne/kázně.                                                                                     
V této části práce hojně odkazuje a cituje převážně správně relevantní autory, kteří se danou 
problematikou zabývají a dokladuje tak svoji dovednost práce s literaturou.                                                      
Jen výjimečně se dopouští chybovosti např. v překlepu jména ( Melgosa  x  Meglosa ), či 
v hovorovém/spisovném tvaru slova v textu.                                                                                                        
Také opakovaně uvádí svoje názory, nebojí se komentovat tvrzení autorů a sděluje  i své 
vlastní případné postupy.                                                          
Pozitivně hodnotím obsáhlý ( a u takovýchto prací méně obvyklý) seznam zdrojů, ze kterých 
autorka čerpala – obvyklé ale bývá uvádět u jednotlivých zdrojů literatury i ISBN. 
 
V části empirické se zaměřila na chování celkem 93. žáků 7.tříd ze dvou základních škol– 
resp. na jejich vlastní pohled na chování, které sama v předkládaném dotazníku rozřadila na 
kladné/resp. záporné jednání se spolužáky a kladné/resp. záporné jednání s učiteli a oblast 
morálky, etikety, ohled na ostatní (např. i pracovníky školy). Žáci dostali dva dotazníky, ve 
kterých hodnotili obecné chování a také vlastní chování ve stejných situacích. 
Získané výsledky autorka statisticky zpracovala. 
 
Poněkud matoucí je to, že v textu píše, že si stanovila šest hypotéz- ale vytyčuje pouze čtyři a 
se čtyřmi také dále pracuje. V Diskusi je střídmá při srovnávání výsledků svého výzkumu 
s informacemi odborné literatury – resp. u hypotézy číslo jedna srovnání chybí .  
Jak je tomu tedy v prostudované literatuře ohledně porušování norem chování u chlapců této 
věkové kategorie?  
Také u hypotézy č. 3 není uvedeno srovnání s odbornou literaturou – nadhodnocují dívky 
podle některého z autorů v tomto věku své vlastní chování ? 
Autorka uvádí, že „chlapci se spíše zdržují extrémních názorů a nevnímají vlastně nic příliš 
vyhraněně“-(str.52) je to v souladu s odbornou literaturou ? 
 
Při relevantní obhajobě hodnotím předkládanou bakalářskou práci stupněm – výborně-. 
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