
Posudek oponenta na bakalářskou práci Kristýny Jarošové „Techniky posilování 

tolerance vůči odlišnostem u dětí“ 

 

Práce je dostatečně rozsáhlá a její téma je vhodně zvolené. Zaměření na techniky, které 

posilují toleranci, a jejich efektivitu je aktuální. Teoretická část je rozdělena do 5 kapitol, 

které na sebe logicky navazují. Autorka vychází z výkladu pojmu tolerance a její podpory 

v rámci výchovného působení. Text je dobře zpracovaný. Druhá kapitola je věnována 

specifické dětské skupině, kterou je školní třída. I její charakteristika je adekvátně 

zpracovaná. Za vhodné lze považovat i zařazení kapitoly věnované typickým znakům období 

dospívání, jemuž se autorka ve své práci věnuje. Třída se v období dospívání mění a s tím 

souvisí i nárůst určitých jevů. Mění se i sociální vztahy ve třídě, což autorka zachycuje 

v kapitola 2.4. Následující výklad o šikaně je až zbytečně rozsáhlý, protože se v tomto období 

objevují i jiné negativní tendence (netolerance se může projevovat různým způsobem), avšak 

text je dobře zpracovaný a logicky členěný. 

 

Název kapitoly č. 5 by bylo vhodné upřesnit, protože z něj není zřejmé o efektivitu jaké 

činnosti se jedná. Není samozřejmě pochyb o tom, že je prevence důležitá a že je třeba vědět, 

jak s dětmi pracovat, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku. Text věnovaný této 

problematice je srozumitelný a logicky členěný. Využití zážitkové pedagogiky je pro dané 

účely vhodné. 

 

Vlastní výzkum. Cíle práce je jasně stanovený a je dosažitelný. Zkoumaná skupina byla 

vzhledem k charakteru práce vhodně zvolena a byla dostatečně velká. Metoda dotazníku je 

pro dané účely akceptovatelná. Autorka přehledně popisuje i průběh sběru dat. Pro její práci 

je podstatné, že vychází z programu primární prevence, který je zajímavý a jeví se být i 

přínosný. Způsob vyhodnocení dat odpovídá požadavkům. Autorka dokázala výsledky svého 

výzkumu také adekvátně prezentovat a analyzovat. Text této kapitoly je dobře zpracovaný. 

Výsledkem bylo mimo jiné i získání zpětné vazby o absolvovaném programu. Grafy jsou 

přehledné a vhodně doplňují informace prezentované v textu. Zdá se, že sledované třídy byly 

dostatečně koherentními skupinami, určité změny jsou v tomto věku běžné. 

 

Kapitola věnovaná diskuzi je také kvalitně zpracovaná, autorka se zde vyjadřuje k míře 

splnění cílů i ke vhodnosti použité metody prevence a její účinnosti. Lze ocenit, že nepřehlíží 

ani případné rozpory výsledků a snaží se je vysvětlit. Závěr je stručným přehledem 

předložené práce. 

 

Je třeba ocenit i to, že autorka použila dostatečného množství zdrojů nejenom z české, ale i 

zahraniční odborné literatury. 

 

Předložená bakalářská práce je zdařilá a splňuje všechny požadavky, a proto ji lze doporučit 

k obhajobě.  
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