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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak lze čelit kybernetické šikaně zejména u dětí a adolescentů? 
2. Jakými metodami lze zjistit původce kybernetické šikany v konkrétních případech? 
3. V čem se liší kybernetická šikana od běžné zejména v dopadu na psychiku oběti? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomantka předložila velmi kvalitní práci na nové, u nás málo frekventované téma. 
Podrobně rozebírá nejrůznější varianty kyberšikany a na příkladech naznačuje jejich reálné 
použití. Autorka se pokouší zmapovat i nejznámější výzkumy v této oblasti. Protože u nás 
jde zatím o velmi málo zpracovaný probiém, vychází převážně ze zahraničních pramenů. 
Sama se pokusila o realizaci výzkumné sondy na čtyřech pražských gymnáziích. Sonda byla 
zaměřena převážně na povědomí o kyberšikaně u dotázaných respondentů. V dalším šetření 
by bylo zajímavé formou případových studií se zaměřit více na dopady tohoto typu šikany 
na psychiku obětí a na konkrétní vypořádání se s podobným atakem. Vzhledem k novosti 
tématu je práce více popisná, méně analyzující,což lze v daném stadiu pronikání do dané 
problematiky pochopit. 
Práce splňuje všechny požadavky i po stránce formální. Grafické ilustrace přispívají ke 
čtivosti textu. 
Celkově je práce přínosem především neotřelostí tématu a přístupem autorky kjeho 
uchopení 
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