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Předkládaná bakalářská práce se věnuje relevantnímu tématu. Tím se stala kyberšikana v pohledu žáků 
6 a 7. tříd základní školy. Výzkum a následná analýza se opírají o dotazníkové šetření, které proběhlo u 
429 žáků, a následnou statistickou analýzu. Jedná se tedy o kvantitativní studii.  
 
Práce je standardně členěna, respektuje žánr bakalářské práce. V rámci teoretických východisek se 
autorka hezky vyrovnává s pojmy šikana, kyberšikana a představuje výzkumy na tomto poli. Je velice 
sympatické, že se autorka snaží opakovaně vysvětlovat, proč se nějakému tématu věnuje, nicméně 
oddíl o prevenci není s ústředním tématem explicitně propojen a spíše mapuje projekty, které byly v 
ČR a na Slovensku realizovány. Zde se analytický odstup ztrácí a ke slovu se hlásí pedagogická 
doporučení. Mentorská rétorika, tentokrát napřímená k rodičům se vrací v samotném závěru (což 
ovšem konvenuje s tím, že se  autorka zcela nevzdala původního projektu měřit zkušenost dětí 
s kyberšikanou ve vztahu k rodičovské mediaci). 
 
V kontextu literatury autorka o předmětu svého zájmu uvažuje nezávisle na sociokulturním prostředí. 
Naopak při konstruování vzorku a argumentaci jeho volby do hry lokálnost vzorku vtahuje. Bylo by 
dobré, v rámci obhajoby se zamyslet nad tímto problémem, klást si otázku, zda mohou být šikana a 
kyberšikana kulturně podmíněné, a do jaké míry instituce školy vytváří onu „identickou“ kulturu, která 
bez ohledu na „národní kultury“ generuje šikanu ve srovnatelných formách, nástrojích (platformách) a 
obsazích. V každém případě by mne zajímala tato dimenze ve vztahu k již realizovaným výzkumům a 
možné interpretce, které z takového porovnání plynou (viz i níže).  
 
Práce stojí na formulování a ověřování hypotéz. V tomto směru autorka pracuje s pěti hypotézami, 
které jsou opřeny ve zjištění předchozích výzkumů. Jejím cílem je tedy diskutovat nálezy kolegů, nikoliv 
prohloubit vědění v oblasti zkušenosti s kyberšikanou, to znamená formulovat nové hypotézy 
v kontextu dalších teorií a konceptů společenských věd si jako cíl neklade. Je to pravděpodobně 
způsobeno „zhroucením“ výzkumného záměru. Přesto se i tak jisté přesahy nabízejí. Například z textu 
vyplývá, že autorku nejvíce zajímaly rozdíly mezi dívkami a chlapci (tyto závislosti také opakovaně 
testuje), proto mohla např. více pracovat s genderovými kategoriemi. Jiná cesta, která by přinesla jistý 
přesah ve zjištění, by bylo diskutovat situaci dětí konkrétního věku nebo právě určitých sociokulturních 
východisek. Tato doporučení je třeba chápat, s ohledem na typ práce, více jako podněty, než jako 
kritiku. 
 
Jak bylo řečeno výše, výzkum a analýza jsou založeny na kvantitativním šetření. Autorka se procesu 
sběru dat věnuje na dvou místech. Jednak v úvodu popisuje peripetie, které proměnily její badatelský 
záměr, jednak v části metodologie, kde již konkrétně popisuje strategie výzkumu. Uvítala bych ovšem 
lepší popis konstrukce dotazníku, jaké a proč autorka volila dané otázky, jak byly konstruovány 
(otevřené x uzavřené x škály, atd). Podobně je podceněn popis analýzy dat, kdy se autorka odvolává 
na statistický program. Zde by bylo naopak dobré vysvětlit, jaký typ statistické analýzy autorka volila 
(frekvenční, korelace, regresní, faktorovou atd.), tedy jak chtěla své hypotézy testovat a jak 
postupovala. V popisu a analýze dat jsou způsoby testování uvedeny (nebo jsou zřejmé), ale čtenář by 
stejně potřeboval vědět, jaké závislosti testovány byly a jaké ne, aby věděl, o čem výsledky vypovídají. 
Způsob testování dat se tak jeví nahodilým, intuitivním (např. na s. 39 se náhle testuje věk, i když před 



tím nebyl vůbec testovanou proměnnou), nikoliv systematickým a promyšleným. Navíc autorka pracuje 
dominantně s frekvenční analýzou a jiné způsoby testování (korelace a χ2) používá jen někdy. 
 
Popis a analýza dat (což mohlo být formálně více pojato jako testování hypotéz) je členěná  důsledně 
podle otázek v dotazníku. Podle mne se nabízely i jiné, možná vhodnější, cesty, které by vytvořily 
logickou linku výkladu (možná bych vyšla z předpokladu, že kyberšikana je závislá na zkušenosti 
s internetem a až poté bych řešila další otázky). Bylo by také dobré, kdyby se témata, která k sobě patří, 
sdružila k sobě (zejména reflexe rodičovského chování se objevuje ve dvou stěžejních kapitolách).  
 
Práce se na první pohled zdá, že nemá žádné ambice. Spíše potvrzuje to, co řekli jiní, nebo pouze 
konstatuje, že výsledky výzkumu jsou jiné. Přitom se v rámci výzkumu a dokonce i v samotných datech 
a vztazích mezi nimi rýsují možná další zjištění, která by vědění o kyberšikaně posunula. To se např. 
týká třetí hypotézy. Autorka konstatuje, že se nepotvrdila hypotéza, která říká, že děti se svěří raději 
vrstevníkům než rodičům či jiným dospělým autoritám.  Je škoda, že se právě zde autorka více 
nezamýšlela proč a více tuto větu a vnitřní souvislosti netestovala. Podle mne by jistě došla 
k zajímavým výsledkům. V práci mohlo být také více sledováno chování na sociálních sítích. Bylo by 
zajímavé si klást otázku, jak děti respektují hranici 12 let pro vstup do těchto sítí a také do jaké míry 
jsou aktivními x pasivními tvůrci svého profilu, a jak do toho vstupují rodiče. Také závěry na s. 40, že 
polovina dětí považuje bezpečnější prostor doma než na ulici, a druhá polovina naopak, by chtěly nejen 
více promyslet, ale rozhodně testovat ve vztahu se zkušeností s kyberšikanou. A následně vhodně 
interpretovat.   
 
Další komentář si zaslouží přesnost formulací. Např. o 57% dotázaných bych nehovořila jako o většině 
(s.), ale jako více než polovině, zatímco u 81% dotázaných váhám nad pojmem naprostá většina (s. 44). 
Nejasná je informace, že autorka vyloučila z grafu odpovědi 1x týdně a 1x měsíčně a v grafu je položka 
méně často, je to další kategorie z dotazníku, nebo sloučení výše uvedených otázek. (s. 35). Na s. 36 
není jasné, zda byl vypočítán statisticky významný rozdíl v času stráveným na internetu a zkušeností 
s kyberšikanou. Z textu práce a grafů to podle mne není dostatečně změřeno (s. 36). Další 
nesrozumitelný odstavec je  na s. 36-37. Nechápu vůbec algoritmus měření  (viz komentář 
k metodologii) a opět nesouhlasím s formulací „Facebook takřka většina nepoužívá vůbec (43%).“  
 
Po formální stránce je práce v dobré kvalitě. Vyniká grafickou úpravou, text je čtivý.  
 
Bakalářskou práci Adély Lněničkové pokládám za kvalitně odvedenou. Autorka nastudovala odbornou 
literaturu, sestavila dotazník, realizovala úspěšný výzkum u žáků ZŠ a provedla analýzu dat. S ohledem 
na text práce moje výtky směřují k málo rozpracované metodologii a jisté rigiditě v třídění, měření a 
testování dat.   
 
Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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