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Autorka, Eva Závůrková, se ve své bakalářské práci zaměřuje na problematiku školní 

kázně a toho, jak konkrétní přestupky vnímají samotní žáci. Ve svém výzkumu oslovila žáky a 
žákyně sedmých ročníků, což je věk, kdy výskyt některých typů problémového chování (např. 
šikana) kulminuje, ale žáci jsou zároveň již schopni určité míry reflexe. Pohled žáků na běžně se 
vyskytující přestupky je tedy cestou, jak porozumět této možné diskrepanci. Zvolené téma práce 
je nepochybně důležité a nadmíru aktuální.    

 

Bakalářská práce je rozvržena do teoretické a empirické části. Teoretickou část tvoří dvě 
hlavní kapitoly. V první z nich se autorka zaměřuje na vymezení základní terminologie: 
normalita, poruchy chování a problémové chování. Zmiňuje zde také základní činitele 
psychického vývoje. Druhá kapitola se věnuje tématu kázně, její historií a generační 
proměnlivostí, funkcím kázně a příčinám nekázně. Poukazuje i na nejasné projevy nekázně a na 
nekázeň, která může být v určitém kontextu i přínosná. Poslední podkapitoly se zaměřují na 
prevenci poruch chování a na budování kázně.   

Empirickou část tvoří kvantitativní výzkum, v němž autorka oslovila žáky a žákyně 
sedmých ročníků (N=93). Na základě stanoveného cíle formulovala čtyři hypotézy, které 
vycházely ze dvou sledovaných faktorů: (1) rozdíly mezi hodnocením obecného a vlastního 
vhodného či nevhodného chování a (2) rozdíly mezi dívkami a chlapci. Respondenti hodnotili 
míru přijatelnosti určitých konkrétních přestupků na pětistupňové hodnotící škále. Výsledky 
autorka analyzovala statistickými metodami analýzy rozptylu: jednocestným výpočtem ANOVA 
a párovým t-testem. Nálezy porovnala se stanovenými hypotézami a nejpodstatnější poznatky 
shrnula v závěru práce. 

Celkově lze shrnout, že se jedná o zdařilou a informačně přínosnou bakalářskou práci. 
Autorka prokazuje dobrý vhled do zvolené problematiky. Precizně popisuje jednotlivé jevy a 
upozorňuje na některé vyplývající nejasnosti. Prokazuje přitom vynikající schopnost analyzovat 
různá pojetí citovaných autorů - v tomto ohledu se jedná o naprosto ojediněle tvořivou 
studentskou práci. Text je psán čtivě, autorka dobře formuluje a popisované jevy vysvětluje na 
podkladě mnoha typických konfliktních situací, jež se ve výchově a ve školním prostředí běžně 
vyskytují. Základní pojmy, které jsou předmětem výkladu, zároveň zvýrazňuje tučným písmem, 
čímž text získává na přehlednosti. Kapitoly jsou strukturovány logickým způsobem. Autorka 
vychází z imponujícího množství odborné literatury, v níž nechybí ani výzkumné studie a 
zahraniční odborné tituly. 

Výzkum a způsob jeho provedení je popsán dostatečně podrobně, jeho výsledky autorka 
popisuje srozumitelně a v interpretační části je zároveň porovnává s poznatky z prostudované 
odborné literatury. V diskusní části jsou nálezy detailně analyzovány s ohledem na formulované 
hypotézy. Závěr práce představuje shrnutí obou částí, teoretické i empirické. Velmi oceňuji, že 
zde autorka upozorňuje na limity použitého výzkumného designu a metodologie a také naznačuje 
další možné směry bádání v dané oblasti. 



 

Závěr: Předložená bakalářská práce jednoznačně odpovídá požadavkům, které jsou 
stanoveny pro bakalářské práce. Autorka se dobře orientuje v problematice. Oceňuji také velkou 
invenci, kterou prokázala při jejím zpracování, v teoretické i v empirické části práce. Vzhledem k 
uvedenému navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm: 
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