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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

 

2. Závěr 

Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano 

 

 

Neúplné: DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): překlepy,  

pravopisné  chyby 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Autorský přínos 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

     

B      

C           

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností      

A      

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos        

A   

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.  Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Konzistentní a kultivovaná práce přinášející v teoretické části shrnutí základních poznatků 

týkajících se diagnostiky, prevence a intervence šikany z českých i zahraničních zdrojů. 

Vzhledem k názvu práce a zaměření výzkumu snad mohla autorka usilovat o větší zaměření 

na specifika tématu právě v primární škole i za cenu zúžení tématu. Domnívám se, se přínosná 

by byla zejména rešerše diplomových prací, kterých již vznikla celá řada a ve svých 

výzkumných částech mohou být zdrojem konkrétnějších informací dokládajících nebo 

rozvíjejících již mnohokrát zpracovanou teorii. Ocenila bych také alespoň krátkou kapitolu 

popisující aktuální stav problematiky šikany u nás opřený o výzkumná zjištění z terénu. 

K tomu mohla jako zdroj dobře posloužit např. TEMATICKÁ ZPRÁVA ČSI  - PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY 

A DALŠÍCH PROJEVŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH (2016). 

Empirická část obsahuje metodologicky dobře zpracovaný a dokumentovaný kvalitativní 

výzkum, v rámci kterého diplomantka vedla rozhovor s 5 různými učitelkami, které se se 

šikanou ve škole přímo setkaly.  Učitelky odpovídají na položené otázky autenticky, nicméně 

mnohde by bylo přínosné dožadovat se více popisu konkrétních situací a jejich řešení a teprv 

následně jejich interpretací a zobecnění. Rozumím zcela, že to je však pro začínajícího 

výzkumníka obtížné. Za zajímavé považuji zařazení 2 zahraničních učitelek do vzorku, které 

otevírá prostor pro uvažování o vlivu širšího kontextu na tento jev. Práce potvrzuje, že i ve 

třídách pod vedením zkušených a kvalitních učitelek je šikana živé a aktuální téma. Cenné je 

podle mne zaznamenání výpovědi o souvislostech šikany mezi žáky se šikanou žáků učiteli, 

což je téma, o kterém se zejména v souvislosti s 1.stupňem nemluví. Výsledky jsou 

zpracovány pečlivě, ve vazbě na teoretickou část, strukturovány podle kategorií a 

podkategorií napříč případy. Přílohy pak umožňují sledovat výpovědi v kontextu jednotlivých 

případů. 

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Jaké konkrétní sociální (komunikační) dovednosti by měl učitel 1.stupně žáky 

cíleně a explicitně učit v rámci prevence šikany? 

2) V práci upozorňujete, že učitelé by neměli konflikty mezi žáky podceňovat, ale ani 

přeceňovat. Jaké jsou podle Vás příčiny, projevy a důsledky přeceňování? 

3) Lze podle Vás učitele, kteří hodnotí chování svých kolegů k žákům za hraniční 

šikanu, považovat za mlčící (přihlížející) většinu a uvažovat o celém problému 

v paralelách šikany mezi žáky? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO     



 


