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Práce se zaměřuje na aktuálně diskutované i zkoumané téma kyberšikany mezi dětmi, které narůstá 

na významu s prudkým rozšířením mobilních telefonů s internetovým připojením mezi mladší děti. 

Práce se opírá o vlastní dotazníkové šetření, které autorka připravila a realizovala. Analýza pak rozebírá 

jednotlivá zjištění, která z těchto dat vyplývají. 

 

V průběhu realizace bakalářské práce postupovala Adéla příkladně a s nasazením. Jednotlivé kroky a 

případné problémy se mnou diskutovala a konzultovala, přitom ale byla schopna práci řešit 

samostatně. Přes poměrně nepříznivou reakci škol při sběru dat se podařilo vytvořit úctyhodně velký 

datový soubor. Je škoda, že se navzdory snaze nepodařilo získat dostatečný počet odpovědí pro 

zapojení rodičovských dotazníků. Adéla nicméně s tímto rizikem počítala a při přípravě výzkumu 

udělala vše, co bylo s omezenými prostředky možné, aby se tak nestalo. 

Práce je zakotvena v relevantní oborové literatuře, přestože z výše uvedeného důvodů (chybějící 

odpovědi rodičů) nebylo možné využít všechny části rešerše přímo v samotné analýze. V teoretické 

části je pouze poněkud nejasná úloha kapitol 2.2.5 a 2.2.6, které sice s kyberšikanou souvisí, ale není 

jasné, jak by se měly projevit v přemýšlení o daném výzkumu.  

Předpokládám, že právě omezení v podobě získaných dat, a tím i narušení původních výzkumných 

plánu, mohlo vést k tomu, že výsledná podoba práce je do určité míry více popisná a málo analytická. 

Jinak řečeno, velká část práce s daty se zaměřuje na popis struktury odpovědí, formy šikany apod., už 

méně často je hledán vztah mezi proměnnými, tedy například komplexnější pohled na to, jaké faktory 

k šikaně vedou (kromě pohlaví), apod. Tuto cestu do určité míry limitovala data, do určité míry pouze 

základní (byť dostatečná) obeznámenost s kvantitativní analýzou. 

Přestože jsou v práci formulovány odůvodněné hypotézy, nelze se zbavit dojmu jejich určité 

formálnosti. Nejsou příliš sevřené, spíše odkazují k různým nápadům, co v datech řešit. Čtenář při jejich 

přezkoumání nemá pocit systematického postupu. To se pak projevuje i v horší čitelnosti analýzy, která 

se až příliš dostává do popisných rovin. A i v něm by asi bylo v některých momentech vhodnější 

přistoupit k vizualizaci skrz tabulky či grafy, než používat pouze odstavce textu (např. str. 39). 

S ohledem na analýzu a interpretaci bych k diskuzi předložil několik problémů spojených 

s operacionalizací a širším teoretickým zakotvením pojmu kyberšikany. Zaprvé, vymezení šikany je 

spojené s mocenskou nerovnováhou, nejde pouze o konflikt, ale o takový konflikt, kdy jedna strana je 

slabší. Samotná otázka použitá v dotazníku se však dotazuje pouze na to, zda např. respondent zažil, 

že by mu např. bylo opakovaně nadáváno na internetu apod. Takové vymezení situace ale nutně 

neznamená, že by respondent byl v této situaci slabší než agresor. 

Druhou otázku si kladu ve spojení s předponou kyber-. Do jaké míry, i s ohledem na neoddělitelné 

propojení internetových aplikací a mobilů v současném životě mladých, vlastně dává smysl vydělovat 

určitou specifickou formu šikany jako kyberšikanu? Není smysluplnější chápat tento jev jako šikanu 

pouze s určitými specifickými prostředky (stejně jako jakákoliv jiná šikana)? 

 



Celkové zhodnocení práce je poměrně obtížné, průběh zpracování byl příkladný (výborný), nicméně 

výsledná podobá má své limity (velmi dobře). Na jedné straně se Adéle podařilo vlastními silami 

realizovat promyšlený výzkum opřený o relevantní literaturu. Na druhé straně samotná analýza a 

argumentace výzkumných otázek nedosáhla toho, co by od akademického textu bylo v ideálním 

případě očekáváno. Navrhuji tedy práci hodnotit známkou velmi dobře, s přihlédnutím k průběhu 

obhajoby. 

 

 

V Praze dne 25. 8. 2019 Ondřej Špaček, Ph.D. 

  

  


