
UNIVERZITA PARDUBICE 
Fakulta filozofická 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Autor práce:   Aneta Hurdálková 
Název práce:  Problematika šikany očima žáků středních škol 
 
Vedoucí práce:  Mgr. Lucie Hájková 
Studijní program:  Humanitní studia – B 6107 
Studijní obor:  Humanitní studia – 6107R003 
Rok ukončení studia: 2017 
Oponent práce:  PhDr. Jana Křišťálová 
 

Hodnocení bakalářské práce 
Hodnocení 
známkou 

1 - 2 - 3 – 4 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 4 

Odborná úroveň zpracování tématu 4 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 3 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 4 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 4 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření 4 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 3 

Odborný přínos 4 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 2 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 3 

 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou šikany na středních školách. 

V kapitolách teoretické části jsou vymezeny základní související pojmy – je definován pojem 

šikana, uváděny důvody jejího vzniku, možnosti prevence a řešení. Seznam použité literatury 

není příliš obsáhlý, problematika je zpracována jako nepříliš zdařená kompilace. 

V praktické části práce pomocí dotazníku se autorka pokouší zjistit jak žáci středních škol 

vnímají šikanu. Terminologicky toto vymezení není vhodné – konkrétně na straně 29 

„...výzkumným šetřením, které zjišťuje vnímání šikany očima žáků....“.  Podobně nejasně jsou 

formulovány některé výzkumné otázky, např. „Mají žáci na střední škole zkušenosti se 

šikanou?“, avšak není jasné, zda se myslí zkušenost v roli oběti, agresora nebo přihlížejícího. 

Podobně chybně je formulována i poslední výzkumná otázka - „S jakou formou šikany se žáci 

setkali?“. Tyto nedostatky se obdobně projevují ve formulaci hypotéz. Dle mého názoru 

výzkum vůbec nesplňuje cíl práce a proto ji hodnotím jako nevyhovující. 

 

 

Otázky pro diskusi: 
1) V čem spočívají preventivní programy proti šikaně? 
2) Co to jsou tzv. intervenční vrstevnické programy? 
 
 
 
 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte)          nevyhověla 

 

 
 
 
 
 
 
Dne:  6.5.2017     PhDr. Jana Křišťálová 
              Podpis oponenta 


