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Autorka se zabývá tématem kyberšikany v prostředí základních škol pohledem expertů 

(pedagogů, psychologů metodiků). Téma je velmi aktuální a plné „hluchých“ míst, které lze nechat 

rozeznít. Práci autorka rozdělila do dvou částí. První část je věnována teorii: zabývá se kyberprostorem a 

vymezuje kyberšikanu. Čerpá ze sekundárních zdrojů, které autorka nezaznamenává správně (chybí rok 

práce primárního autora), chybí mi čeští autoři, kteří se šikanou zabývají (Kollerová, Janošová, Říčan). 

Autorka nejde k primárním zdrojům, ačkoliv jsou dostupné, přináší a pracuje s již interpretovanými 

informacemi (Vašutová, Šmahaj, Černá, Ševčíková). Autorka dále na základě literatury identifikuje 

několik hráčů na poli kyberšikany  (opomíjí podle mě obranáře) a také několik typů kyberšikany. 

Kapitoly jsou převzaté a poskládané z jiných textů, chybí reflexe informací, syntézy či konflikty definic a 

přístupů. Zkrátka nevím, kde je problém, kterým se autorka chce zabývat. Dále se autorka věnuje typům a 

formám kyberšikany. Roli školy v kyberšikaně, roli pedagogů, psychologů a metodiků věnuje autorka jen 

velmi malou pozornost. Nedozvídáme se o výzkumech, které by se danou problematikou z pohledu 

expertů zabývali, které by reflektovali přístup učitelů a dalších profesionálů ke šikaně/kyberšikaně, 

diskusi preventivních kroků apod. (ačkoliv na googlu teachers’ attitudes and intervention strategies to 

cyber bullying at elementary school pdf lze najít přes 100 tisíc odkazů, teoretických a výzkumných 

zpráv). Teorie i evidence se omezuje na několikero doporučení k prevenci. Teoretická část práce tak 

podle mne poskytuje autorce jen velmi malou oporu pro část empirickou.  

V empirické části práce si autorka klade za cíl získat hlubší vhled do problematiky kyberšikany. Z otázek 

však bych usuzovala, že je autorčiným cílem lépe porozumět prevenci a řešení kyberšikany, tedy dvěma 

až třem (+ zkušenosti s…) vlastním tématům. Autorka (str. 24) deklaruje výběr participantů - expertů 

následovně:  Důvodem tohoto výběru byla možnost získat objektivnější a především snad pravdivější 

odpovědi, než by mi poskytly rozhovory s žáky, pro něž by toto téma nemuselo být příjemné a nemuseli by 

tak odpovídat pravdivě.  To je předsudek vůči žákům i nešťastné primární zkreslení šetření (učitel, 

psycholog a metodik prevence bude mluvit o šikaně nic než pravdu….), taková tvrzení jsou zcela 

irelevantní, obzvláště s ohledem na dobu sběru dat a Podtřebešínské kauze.    

Zdůvodnění metody je formou „proč nedělám kvantitativní“ a autorka píše, co by se mělo a nemělo dělat, 

ovšem nepíše, co reálně dělala (například, jak modifikovala scénář rozhovoru? Proč právě takto? Jak se 

vypořádala s „problémem replikovatelnosti“ o kterém píše, jak se vypořádala se „subjektivními dojmy“ 

našich objektivních učitelů?  Autorka (str. 25) upozorňuje, že „na počátku mého výzkumu také nestála 

žádná hypotéza, tu jsem vyvozovala až v průběhu sběru dat a jejich následné analýzy“. 

U výběru vzorku, autorka nově upozorňuje, že si je vědoma, že učitelé nemusí mluvit ani chtít mluvit 

pravdu, a volí účelový výběr. 18 základních škol našla na internetu, ale není jasné podle jakého klíče. 

Základních škole je podle MŠMT o trochu více. Nedozvídáme se, zda jsou žáci „nuceni“ školou 

pohybovat se na internetu (školaonline) a jaký přístup škola k ICT volí, a zda to hrálo roli ve výběru škol, 

proč jich bylo osloveno 18 ad. – nevíme nic. 10 škol projevilo zájem a v každé škole byl osloven 1  

pracovník (opět není srozumitelný klíč). Rozhovory byly polostrukturované a autorka se mýlí, pokud se 

domnívá, že si otázky v cílesměrném polostrukturovaném rozhovoru nemusí připravovat. Délka 

rozhovoru cca 30 minut ukazuje na opravdový trysk tématy a pochybuji o porozumění a hloubkovém 

ponoru do obsáhlých témat (např. zkušenosti participanta) s cílem získání vhledu. Výpisky z učebnic, 

které tvoří jádro metodologie, již v tuto chvíli opravdu nestačí a autorka měla čtenáři zprostředkovat, jak 

byly rozhovory koncipovány, sestaveny, jaké otázky padly, jaké vyvstaly a nikoliv „mělo by se udělat a 

zajistit….“. Zakotvená teorie je nevhodným analytickým nástrojem pro 30 minutové rozhovory bez 

analýz dalších dokumentů, návratu do terénu, zkušenosti s terénem, důvěry participantů ad. Chybí mi i 
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identifikace „procesovosti“ problému kyberšikany ve škole v souvislosti se zakotvenou teorií. U etiky 

jsem zaskočena možností ukončit výzkum, pokud k tomu měli participanti „závažný“ důvod, zajímalo by 

mě, co stálo v informovaném souhlasu a o čem byli participanti informováni a jakým způsobem (IS není 

přiložen, ani informační list, ani přepisy rozhovorů).  

Výsledková část je deskripcí vybraných sdělení expertů. Autorka je nikterak neinterpretuje, jen 

v rovině kvantitativní (2 řekli - 8 neřeklo, 3 školy ano a 2 ne). Nevšímá si, „co“ říkají, když mluví např. o 

„signálech“ kyberšikany, co se „smí a nesmí“, co „rozumný člověk“ nedělá, co ze „špatného chování 

může vyplynout“ apod. Některé deskripce nejsou zakotveny v datech (např. Petra (str. 32) o různých 

problémech „často“ hovoří – jak ví autorka, že často? Učitelé „často“ hovoří apod.). Autorka neukazuje, 

jaká témata se ve výpovědích objevily a jaké kategorie. Vlastní analýza sdělení chybí. Například restrikce 

telefonů je zajímavým sdělením expertů - učitelky Petry, která si prošla zkušeností s kyberšikanou a říká 

„Když někomu telefon zazvoní přes den, volám to rodičům“, nebo jak říká Pavel (s. 33) „když zjistíme, že 

má u sebe někdo mobil ve vyučování, tak dostane důtku třídního učitele“ takový akt jistě nevzbuzuje 

důvěru žáků a chybí mi nějaký vhled autorky, jak tomu rozumí (např. „to“ se u nás neděje, vždyť mají 

telefony zakázané školním řádem, nemůžou šikanovat, nesmí ani telefonovat) a to především s ohledem 

na aktuální výzkumy. Podobně tak u procesu řešení kyberšikany, kde například Mirkova reflexe 

zkušenosti jde mimo metodiku, když říká (s. 35) „přišli za mnou učitelé, kteří o tom problému věděli, 

vysvětlili mi, o co jde. Nejdříve jsem šel za spolužáky oběti i agresora, abych zjistil trochu více informací 

o obou účastnících“ a i mimo reflexi autorky. Stejné je to s nakládáním s agresory (obětí si experti ve 

svých výpovědích vůbec nevšímají!), kde autorka neanalyzuje, co se vlastně v rozhovorech děje („škola 

řeší problémy špatně“ – Alena, s. 36, převedení zodpovědnosti na rodiče, ojediněle na agresory a 

komplice). Další kapitoly pokračují ve stejném „kvantitativním“ duchu, vlastní kvalitativní analýza chybí. 

Zajímavá je přeci i atribuce příčiny kyberšikany primárně rodičům a rodině – málo času, zabavit, nemají 

čas, rodiče si musí ohlídat – nikoliv agresorům. Kapitola Zhodnocení výzkumu je výpiskem z učebnice. 

Závěr práce, kde se měla asi objevit ta zakotvená teorie, i ta slibovaná hypotéza, působí jako výsledek 

anketky na 10 lidech. Dva řekli to a jeden ono. Autorce se podle mého názoru nepodařilo získat vhled do 

problematiky ani porozumět, co jí participanti říkají. 

Celkově je práce slabá, jsou to vlastně kompilované výpisky z 13 knih a kompilované výpisky 

z rozhovorů. Autorka se nepustila do žádné ze slibovaných analýz, neidentifikovala ani témata a ani 

kategorie, nenašla žádné souvislosti mezi kategoriemi. Zjištění nenavázala na teorie, které neuvedla 

v teoretické části, neidentifikovala významy toho, co participanti říkají. Práci sice doporučuji k obhajobě, 

myslím, že autorka práci věnovala čas i úsilí, ale výsledek obhajoby nechávám na odborné komisi. 

Osobně je mi líto, že se autorka nepoučila v konzultacích či např. z písemné SVIP, kde byla řada zde 

zmiňovaných problémů již akcentována. Moje hodnocení, pokud autorka zvládne výborně obhajobu, je 

„dobře“.    
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