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Práce Antonína Galy se zabývá důležitým tématem – kyberšikanou na základních 

školách malého moravského města. V teoretické části se autor zabývá šikanou a jejími 

definicemi. Představuje také důkladně kyberšikanu a její vztah k pohlaví. Teoretická část je 

silnější složkou práce. Po ní následuje výzkum. Ten má dva hlavní cíle: „ prvním je zjistit 

četnost výskytu konkrétních projevů elektronické šikany podle pohlaví, druhým cílem je 

potom zjištění, zda děti v předložených příkladech projevů kyberšikany spatřují prvky šikany, 

rovněž s přihlédnutím k pohlaví respondentů.” (s. 30) Na základě literatury a pilotáže autor 

připravil dotazník, který vhodně obsahoval i projekční otázky. Autor stanovuje 4 hypotézy, 

které chce svým výzkumem prozkoumat (s. 35). Při interpretaci výzkumných výsledků 

opomíjí autor brát v úvahu směrodatnou odchylku, i když si je implicitně vědom, že určité 

rozdíly jsou nepodstatné. Výsledky výzkumu jsou místy pouhou deskripcí a zasloužily by si 

hlubší analýzu a interpretaci. Autor mohl také komparovat vzorky ze dvou různých škol.  

Autor také nezvolil vždy vhodný styl psaní, místy je nadbytečně kreativní. Interpretace 

výzkumu jsou občas náročnější na pochopení. Není jasné, co tím chtěl autor sdělit. Na straně 

63 má autor chybný údaj 26%, zaměňuje procenta odpovědí v celé kategorii za procenta obětí. 

Podle strany 61 to je 52%, interpretace, kterou uvádí, by měla být opačná. Vhodnější by bylo 

lepší porovnávat celkový počet obětí šikany a ne pouze jejich část1.  

Nejvíce kladných odpovědí bylo v první kategorii, něco málo přes jednu čtvrtinu odpovědí z 
celkových 345 – 26 % (s. 61) 

celkem 60 jedinců odpovědělo kladně, že se stali obětí, což činí 52% ze vzorku (s. 61) 

V diplomové práci Miroslava Hláska bylo zjištěno: „Nadpoloviční většina respondentů a to 
celkem 38 (76 %) se nikdy osobně s kyberšikanou nesetkala, 12 respondentů (24 %) uvedlo, že 
se již někdy s tímto typem obtěžování setkalo (Hlásek 2010: 64). Tyto výsledky jsou si blízké s 
mou první kategorií, kde bylo obětí přibližně 26% (s. 63) 
 
Na straně 71 si plete odpovědi a otázky. 

Jestliže však srovnáme počty kladných otázek z předchozí části dotazníku, jsou dosti rozdílné, 
vždy menší, u první kategorie je to 26% kladných odpovědí 
 
Na straně 80 vypadlo autorovi sloveso. 

Zjištění Kowalské, že původci kyberšikany byly častěji dívky (13 % proti8,6 %, rozdíl se tedy 
rovná cca 5%) se s mým zjištěním, relativní četnost u dívek činila 50% 
(30 dívek z 60 odpovědělo alespoň u jedné otázky čtvrté části dotazníku kladně) a u 
chlapců38% (21 chlapců z 55 odpovědělo alespoň u jedné otázky čtvrté části dotazníku 
kladně) –rozdíl mezi pohlavím se zde tedy také prokázal, nicméně byl větší (12% oproti 5%). 

                                                           

1
 Kurzívou jsou citovány autorovi problematícké pasáže. 



 
Autor opomíjí citovat spoluautory (např. s. 13 (Smith 2006), v seznamu literatury jsou i další 

autoři tohoto díla). Další chybou při citování je, že chybí u většiny položek v  seznamu 

internetových zdrojů datace doby, kdy ho autor citoval. V seznamu internetových zdrojů není 

uvedena Wikipedie a další stránky. U Boyda autor opomněl napsat rok, kdy bylo dílo 

publikováno. U položky č. 35 v seznamu literatury neuvádí spoluautorku díla M. 

Vojtěchovskou, u položek č. 11 a 15, že se jedná o bakalářskou a diplomovou práci. 

V práci se také vyskytují překlepy či nedostatečná interpunkce, např. s 6.Mlže místo Může, s. 

19. příznačným místo příznačných apod. 

Autorovi se sice podařilo naplnit základní parametry bakalářské práce a splnit hlavní 

výzkumné cíle, ale kvalitu práce značně snižuje to, že jí dokončoval ve spěchu, o tom svědčí 

třeba překlepy v práci a chyby v seznamu literatury. Přes mé doporučení odevzdání práce 

uspěchal. Práci doporučuji k důkladné obhajobě a navrhuji známku dobře. 

 

V Praze 10.6.2011 Mgr. et Mgr. Jan Beseda 


