
Hodnocení bakalářské práce  

Kyberšikana na základních školách z pohledu pedagogů, školních psychologů a metodiků prevence 

 

Studentka se rozhoda zabývat aktuálním tématem kyberšikany a to z pohledu nikoli obětí nebo 

agresorů, ale z pohledů zaměstnanců školského sektoru, kteří se s kyberšikanou setkávají a musí jí 

běžně řešit, což považuji za přínosné, jelikož tak máme možnost dozvědět se více o pohledu těch, 

kteří se s otázkou šikany setkávají na půdě formálních vzdělávacích institucí. 

 

Teoretická část: 

Studentka byla poměrně důkladná a v teoretické části otázku kyberšikany obšírně rozebírá, včetně 

toho co je vlastně kyberprostor, v němž se kyberšikana odehrává. Trochu mi zde chybí například 

kritická reflexe u typů agresora. Studenta ji předkládá, ale už dále nerozebírá, jestli je možné setkat 

se s jiným dělením, nebo nakolik je použité dělení v souladu s realitou. V teoretické části mi chybí 

shrnutí dosavadních výzkumů, na druhou stranu tato část podává poměrně vyčerpávající pohled na 

zkoumaný fenomén, škoda, že v něm občas chybí hlubší kritická analýza některých prezentovaných 

fenoménů. 

Metodologie: 

Vzhledem k vybrané skupině informantů/ek, považuji výzkumné otázky za vhodně zvolené, stejně 

jako způsob analýzy dat. Studentka byla schopná vytvořit velmi konkrétní výzkumné otázky, což 

nepovažuji za zcela obvyklé. 

Analýza dat: 

K analýze přistupuje studentka střízlivě. Zajímavé zjištění, se týkají například nejednoznačnosti 

ohledně přístupu škol k telefonům žáků a žákyň. Studentka byla schopna získat relevantní informace, 

které souvisely s jejími výzkumnými otázkami, každá z kapitol obsahuje shrnutí výsledků. K analýze 

dat nemám výraznějších výhrad. 

Formální stránka práce: 

Jednou z největších slabin práce je především formátování textu a různé fonty. Lepší formátování by 

jistě čtení učinilo přijatelnějším. Použitý jazyk je průměrný, některé věty mohou působit poněkud 

neohrabaně, celkově se ale text nečte špatně. 

Závěr: 

Na práci oceňuji především jasné vymezení otázek a střízlivě provedenou analýzu. Práci naopak sráží 

občas nekritické přejímání teorií, nebo nedostatek informací o již provedeném výzkumu. Dalším 

problémem je pak formální stránka práce. Bez těchto nedostatků bych práci považoval za výbornou, 

jelikož mimo jiné poukazuje na systémové nedostatky ve školství při řešení kyberšikany a mohla by 

být použita k další debatě nad tím, jak ve formálně vzdělávacích institucích řešit zkoumaný problém. 
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