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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. 

Mezi A a C 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. 

Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora, 

ale pouze v příliš 

obecné rovině. 

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. 

Drobné 

nedostatky. 

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. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

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: 

 

Diplomantka zpracovávala v DP téma často řešené a v pracích tohoto druhu relativně 

oblíbené. Její práce je vedena snahou o napsání textu, který je napsán „z pohledu učitele“. 

Vnímání učitele jako odborníka s praktickými zkušenostmi je z textu celé práce patrný. Lucii 

Švecové se podařilo dát stejně důležitý hlas pedagogicko-psychologické teorii, která by měla 

být (a v mnohých případech tomu tak i je) založena na výsledcích empirického šetření ve 

zvoleném tématu, a hlasu učitelů, tedy těm aktérům, kteří se s fenoménem šikany setkávají, 

jsou značnou měrou zodpovědní za jeho řešení, mají praktické zkušenosti a uvědomují si 

tento fenomén v kontextu dalších školních, společenských a rodinných podmínek.  

 

Text svědčí o orientovanosti diplomantky v problematice. Její interpretace analýzy 

teoretických poznatků jsou psány s nadstandardním nadhledem. Lucie zdařile zobecňuje. Ještě 

lepší by však bylo, kdyby některá zobecnění byla doplněna odkazy na všechny studované 

publikace, které toto zobecnění ospravedlňují, např. s. 20 dole: „…výzkumy (chybí odkazy) 

se rozcházejí na dva zásadní proudy. První (chybí odkazy) zastává názor,  že agresi… a druhý 

(chybí odkazy)…“. Interpretace empirických zjištění hodnotím také jako výborné, nicméně si 

myslím, že by mohly být „dotaženy“ ještě více a získaná data by tak mohla být ještě více 

využita. 

 

Kladně hodnotím práci se zahraniční literaturou a využívání poznatků získaných z výzkumů 

zahraničních odborníků, které české zpracování problematiky oživují a přinášejí některé jiné a 

obohacující pohledy na problematiku. 

 

Empirická část je cenná především proto, že ukazuje na důležitost  kulturně- politického 

kontextu, v kterém je nutné problematiku nahlížet. Autentické výroky učitelů dobře dokreslují 

poznatky empirické části a přinášejí cenné příklady složitosti práce učitele při řešení 

problematiky šikany. 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Jak si vysvětlujete rozpory v rozdílném hodnocení vlivu genetiky a rodiny (srov. s. 18, 

24, 60, aj.)? Jaká je podle vás důvěryhodnost jednotlivých argumentů? Jaká 

doporučení pro vzdělávání učitelů byste v souvislosti s tímto rozporem doporučila 

(pokud byste něco doporučila)?  

- Je množství pohledů a doporučených přístupů pro učitele podle vás dobré? Proč? Jak 

v této souvislosti hodnotíte Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           


