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  Předkládaná diplomová práce má rozsah 88 stran autorského textu a je doplněna 

jednou přílohou (použitý dotazník z dotazníkového šetření). Autorka se zaměřila na téma 

v poslední době často zpracovávané, ale celospolečensky velmi aktuální, které ale pojala úžeji 

z hlediska možností řešení kyberšikany v rámci činnosti oddělení sociálně – právní ochrany 

dětí. Tak nejen vhodně zúžila poměrně široké téma, ale také jej propojila se zaměřením 

studovaného oboru. 

 Teoretická část práce je velmi podrobně a systematicky zpracována, celá práce je 

celkově velmi dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou 

vyvážené. Pozitivně hodnotím uvedení důsledků kyberšikany a možnosti její prevence 

z pohledu dětí, rodičů i učitelů. Dále i uvedení organizací, které se kyberšikanou zabývají. 

Rovněž hodnotím kvalitní shrnutí poznatků teoretické části, na které je v empirické části 

navazováno.  

 Autorka tak prokázala, že dokáže adekvátním způsobem pracovat s odbornou 

literaturou a propojit teoretické poznatky s praktickými. Literární zdroje jsou v textu i 

v seznamu literatury uváděny odpovídajícím způsobem, seznam použité literatury je 

dostatečný, literární zdroje časově aktuální. Pozitivně hodnotím i uvedení zahraniční 

literatury. 

 Cíl práce je jasně stanoven – posoudit možnosti řešení kyberšikany z hlediska sociální 

práce. Formou dotazníkového šetření je tak tento cíl dobře ověřitelný. Hypotézy postavila 

autorka optimálním způsobem a k jejich ověření využila rovněž optimální metodu 

dotazníkového šetření. Výsledky šetření přehledně zpracovala formou grafů a tabulek, které 

jsou přehledné, popisné. Výsledky pak autorka shrnula odpovídajícím způsobem nejen 

v kapitole vyhodnocení hypotéz, ale i v diskuzi a závěru celé práce. Zjištěné výsledky 

považuji za velmi přínosné i z toho důvodu, že daná problematika nebyla z tohoto úhlu 

pohledu ještě zkoumána. Cením si zejména nastínění možnosti propojení sociální práce 

s prací škol v této oblasti. 

 Předkládaná práce je na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, formální, tak i po 

stránce jazykového a stylistického zpracování. 



 Autorka práci velmi často a průběžně konzultovala, byla iniciativní, pracovala 

samostatně a s velkým zájmem o danou problematiku. 

Předložená diplomová práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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