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    Předložená práce obsahuje padesát jedna stran autorského textu, je doplněna dvanácti 
přílohami. Ty jsou umístěny trochu netradičně uprostřed textu. Níže uvedené nedostatky jsou 
ale závažnějšího rázu a bakalářskou práci staví na samou hranu jejího obhájení. Po obsahové 
stránce by snad text obhajitelný byl, avšak po stránce formy (a pravopisu !) je třeba opatrnosti 
při „vpuštění“ práce mezi obhájené texty (vzhledem k renomé fakulty). Jak napovídají některé 
zdařilejší pasáže, studentka disponuje schopností psát lépe.

     Chybně vymezené cíle již tradičně snižují úroveň bakalářských prací. Ani tato není 
výjimkou. Cíl „poukázat na problematiku šikany“ je neurčitý, špatně splnitelný (neboť komu 
je práce určena, chystáte se publikovat?). 

     V textu jsou patrné známky systematické práce, přehlednost textu lze chválit. Ale proč tak 
chybné řazení a číslování kapitol? Proč ty pravopisné chyby a věty postrádající smysl (s. 10: 
„Celonárodní výzkum …“)? Některé názvy kapitol dělají dojem psaní v časovém stresu 
(„Existuje i tzv. desatero bezpečnosti na sociálních sítích“, „Na co si dát pozor, při řešení 
šikany ve škole“ aj.). Obsahy kapitol často neodpovídají jejich názvu (1.1 aj.). nebo 
požadované délce (kap. 2). Obsah třetí kapitoly je neobhajitelný – proč jej studentka pojala 
takto úsporně, když jde o tak podnětné téma? Čtvrtá kapitola je již plnější po stránce 
informací, pomineme-li jazyk a styl. Kapitola pátá pojednává o kyberšikaně v ČR, její obsah 
je dobře obhajitelný. Proč je ale jeho součástí příběh kanadské dívky? Za zdařilejší považuji 
kapitoly osmou a devátou, ačkoli některé pasáže by se hodily spíše do příloh. Výzkumné 
šetření by bylo slušné kvality, pokud studentka neužívala slovo „výzkum“ (vzhledem 
k metodologii – nevyváženosti vzorku, pouze zběžné interpretaci výsledků, absenci 
statistických metod). Dotazník je ale správně koncipovaný, hypotézy jsou bez závažných chyb 
vzhledem k charakteru šetření. 
   Studentka prokázala snahu korektně citovat a použila relevantní zdroje (s výjimkou 
wikipedie). Další nedostatky jsou drobného rázu: předlouhé internetové odkazy ruší plynulost 
textu (stačí zkracovat), v souvislém textu se nepoužívají akademické tituly, závěr práce se řadí 
před soupis zdrojů. 

Závěr:
Práce jako celek neodpovídá požadavkům na dobrou bakalářskou práci. Studentka Terezie 
Kohoutková sice naznačila svou schopnost kvalitně psát, avšak stalo se tak pouze v dílčích 
částech textu. Právě proto doporučuji doplnit si hlavní zásady akademického psaní (nejlépe 
návštěvou některého z kurzů akademického psaní na fakultě), zajistit si jazykovou korekturu a 
celou práci přepracovat ve smysluplný celek. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: nevyhověla
Pozn.: V případě jiného názoru komise prosím o zvážení, zda práci nezveřejnit až po jazykové 
korektuře. 

V Praze dne 28. května 2013                                  ___________________________




