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Autorka předkládané diplomové práce Eliška Kolocová se věnuje tématu subjektivní percepce šikany. 
V práci zjišťuje, jak žáci i ředitelé vybraných ZŠ vnímají šikanu a poté koncipuje soubor preventivních 
aktivit, které realizovala a vyhodnocovala v průběhu 5. třídních hodin. 

Autor/ka DP: Eliška Kolocová

Název práce: Vnímání šikany na 1. stupni zákaldních škol 

Oponent/ka: PhDr. Magda Nišponská, PhD.

Hodnotící kritéria
Splňuj
e bez 
výhra
d

Splňuj
e 
s drob
nými 
výhra
dami

Splňuj
e 
s výhr
adami

Nespl
ňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci 
práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány. x

Práce splňuje cíle zadání. x

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární 
literaturu. x

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících 
metodologických postupů. x

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. x

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní 
pojmy. x

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům. x

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob 
citací v rámci práce, je typograficky jednotná. x

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. x

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. x

C. Přínos práce ⃰ x
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Teoretická část je rozčleněna do 16. kapitol, postihujících kromě klíčových pojmů i další témata, díky 
čemuž je čtenáři přiblížen kontext diplomové práce a je připraven na porozumění praktické části. 
Členění práce však nepovažuji za nejvhodnější, některé subkapitoly jsou totiž syceny textem v 
rozsahu pouze několika řádků, což by nemělo tvořit samostatné subkapitoly (např. stádia šikany). 
Rozhodnuti takto strukturovat text práci neprospělo, nicméně je tato část práce poměrně bohatá na 
relevantní informace. Jisté mezery shledávám v nedostatečné hutnosti a propojenosti jednotlivých 
kapitol. 

Praktická část začíná poměrně zdlouhavým obecným popisem výzkumných metod a zásad vedení 
rozhovoru a pozorování. Těmito znalostmi však odborná veřejnost disponuje, podrobná vysvětlení zde 
nejsou nutná. V této části by měly být definovány cíle šetření, ale explicitně zde formulovány nejsou. 
Čtenář je nucen domýšlet si z kontextu, k jakým cílům vlastně práce směřuje. Cílem práce bylo tedy 
zjistit (čteno mezi řádky), jak je vnímána šikana z pohledu žáků i ředitelů škol, na což poté navazuje 
volba preventivních sociálně-psychlogických aktivit. Tyto cíle práce v zásadě naplňuje pomocí využití 
strukturovaných rozhovorů s řediteli škol a dotazníků určených žákům. V dotaznících jsou uzavřené i 
otevřené otázky, při jejichž vyhodnocování autorka používá obsahovou analýzu a vytváří systém kvan-
tifikace typů možných odpovědí (v příloze), což oceňuji. Dále byly uskutečněny 4 rozhovory s řediteli 
škol. Osobně bych doporučila uvést přímo do empirické části práce konkrétní případy šikany, s nimiž 
mají ředitelé zkušenosti. To by práci obohatilo a dodalo jí i životu bližší praktický rozměr. Autorka by 
dále měla možnost  prokázat hlubší porozumění sociálně -psychologickým souvislostem šikany. 

Výsledky dotazníkového šetření žáků byly vyhodnoceny formou procentuálního zastoupení dílčích 
odpovědí, což nepovažuji za šťastnou volbu. Výsledné grafy jsou kvůli tomu velmi nepřehledné. Au-
torka mohla skóre sčítavat - sumy pro celou třídu dané školy. Poté by vzniklo několik jednoduchých 
histogramů se čtyřmi, příp. osmi sloupci - čtenář by snáze získal náhled na rozdíly mezi jednotlivými 
třídami i školami v každé otázce. 

Autorka v závěru práce prezentuje souhrn aktivit pro prevenci šikany, které vyzkoušela v rámci tříd-
ních hodin. Autorka zde projevila schopnost sociálně-psychologicky pracovat se skupinou a pod-
porovat dobré klima ve třídě. Moje námitka se na tomto místě týká nedostatečně vymezených cílů 
jednotlivých hodin a poté i interpretací, které mohly být více vztažené ke klíčovému tématu šikany.  

Předkládaná diplomová práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce. Kvůli zmíněným ne-
dostatkům doporučuji hodnocení stupněm dobře.  
      

Náměty pro obhajobu: 

Prosím, formulujte správně cíle jednotlivých “třídních hodin”. 

    

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Mgr.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně:  DOBŘE

Datum:      Podpis:
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