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 Využití sociálních sítí k znevažování, ponižování, urážení, ostrakizaci druhých lidí je fenoménem, 

který přináší pro psychologii závažné podněty. Zejména v případě dětí nebo dospívajících, kteří se 

teprve učí zacházet s mezilidskými vztahy nejen v reálném životě, ale právě na mnohem 

přístupnějších a sítích, jak využít pozitivní potenciál a minimalizovat možné škody. Zvolené téma je 

relevantní odborně i lidsky.  

Diplomandka v literárněpřehledové části umně pracuje s odbornou literaturou, propojuje obecné 

poznatky o vývoji adolescentních dětí s výzkumy týkající se využití moderních technologií. Oceňuji 

množství zahraničních zdrojů. Práce s literaturou je korektní. 

V praktické části jednak autorka administrovala dotazník, který jí umožnil vybrat výzkumný vzorek a 

současně poskytl podklady pro analýzu. Dále se zabývala rozborem 39 profilů. Je zřejmé, že větší 

počet probandů by zvýšil kvalitu práce. Umím si však představit, jak obtížné bylo dát dohromady 

výzkumný vzorek. Je dobře, že Bc. Benešová popsala vlastně až neuvěřitelnou anabázi při zajišťování 

probandů. Autorka uvádí relevantní důvody – doplnil bych ještě jeden, a to fakt, že terén je 

zaplevelen množstvím leckdy zcela zbytečných zkoumání (SŚ, VOŚ, VŚ, různé agentury), která 

následně snižují ochotu institucí i jednotlivců podílet se na dalším výzkumu. Získané kvantitativní i 

kvalitativní výsledky zpracovává autorka přiměřeně, postupuje logicky, adekvátně tyto výsledky 

prezentuje. Rovněž diskuse je odpovídající. 

Rád bych při obhajobě diskutoval otázku, jak autorka chápe kyberšikanu. Přiznám se, že jsem se 

poněkud ztratil v tom, co vlastně kyberšikana je. Zejména když ji porovnávám s běžnou šikanou. 

Osobně mi jako dostatečné pro výběr výzkumné skupiny přišly dotazy, zda probandům někdo dělal 

ošklivé věci. My se někdy zaplétáme do zbytečných diskusí, zda něco je šikana nebo není. 

Závěr:  

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na katedře psychologie FFUK a doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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