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Technické parametry práce:
Počet
Počet
Počet

stránek textu (bez příloh): 50
stránek příloh: 3
titulů v seznamu literatury: 32

Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

1

1

1

1

1

1

1

1

~----~------~----~----~

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod
Využití výzkumných empirických metod
Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a

přínos

práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
Naplnění cílů

práce

12

Vyváženost teoretické a praktické

části

Návaznost kapitol a subkapitol
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi
Vhodnost prezentace

závěrů

práce

1

1

I1
1

1

Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

Co jsou specifické rysy kyberšikany? V čem spočívá její nebezpečnost? Jakým
management škol měl zajistit ochranu dětí a dospívajících před kyberšikanou?

způsoem

by

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Práce je psána jako popisná, mapující nový terén sociálně patologického jevu, který je
umožněn zneužíváním moderních elektronických médií. Práce poskytuje poměrně dobrý
vhled do problematiky kyberšikany a autorka usilovala, aby zmapovala všechny důležité
momenty a parametry tohoto jevu, dotýkajícího se školní mládeže. V práci jsou využity
mnohé zahraniční prameny a pozornost je věnována nejen popisům jevu, ale i možné
prevenci v rodině a ve škole. Práci lze vytknout, že místy není jasné, kde jde o text různých
převzatých doporučení a kde již přechází v komentáře a doporučení autorky práce. Bylo by
možná vhodnější nejprve uvést vždy celý seznam bodů, které jsou převzaty, uvést řádně
citaci odkud - a poté uvést vlastní komentář k jednotlivým bodům. V textu se také vyskytují
zvláštní pomlčky, které do něj zřejmě nepatří. Celkově lze říci, že text víceméně splňuje
požadavky kladené na bakalářské práce a lze na něm ocenit zvláště soustředění, s jakým
autorka jde vždy přímo k jádru problému, kterých otevřela celou řadu a zdá se, že poměrně
vhodně zmapovala terén kyberšikany.
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