
 

Katedra sociologie U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
Institut sociologických studií  tel. 420 - 251 080 241 
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web: iss.fsv.cuni.cz 
 

1/3 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor práce: Jan Křižák 

Název práce: Faktory ovlivňující kyberšikanu na středních školách 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Rössler 

Oponent: Josef Kawulok 

Navržené hodnocení: Velmi dobře C 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Explicitní formulace cíle v práci chybí. Autor pouze uvádí, že se práce věnuje tématu kyberšikany 

(s. 2). Cíl práce je tak do určité míry možné odvodit pouze ze samotného názvu práce, třebaže se ve 

výzkumné části autor věnuje nejen faktorům souvisejícími s výskytem kyberšikany. Nejkonkrétněji 

se dá říct, že práce ve svých závěrech směřuje k vyřešení hypotéz na s. 7 (není jasné, proč autor 

v úvodu zmiňuje, že práce má 2 hypotézy, když se v následující části práce dozvídáme, že je jich 

celkem 12). 

 

Práce je strukturovaná vhodně. Má celkem 6 hlavních kapitol, které na sebe logicky a plynule 

navazují (Úvod, Teoretická část, Metodologie, Výsledky šetření, Vyhodnocení výzkumu, Závěr). 

Určitým problémem je pouze poměrně výrazná disproporce mezi viditelně krátkou teoretickou a 

metodologickou částí a následně pak delší části výzkumnou. 

 

Ačkoli zapojení „klasické“ šikany do výzkumu považuji z hlediska podoby výzkumu a formulace 

hypotéz za správný krok, autor nicméně čtenáři explicitně nevysvětlí, proč je vlastně „klasická“ 

šikana v práci diskutována, když se má věnovat pouze šikaně kybernetické. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor využívá celkem 11 zdrojů, mezi nimiž jsou i cizojazyčné texty. Ačkoli autor zpracovává pro 

potřeby následného výzkumu teoretickou část práce relevantně, není možné se i přesto ubránit 

dojmu, že zdrojů mohl využít pro tyto účely trochu více. Tento dojem vyplývá především ze 

skutečnosti, že téma (kyber)šikany je ve společenských vědách zkoumáno v nespočtu nejrůznějších 

publikací. S hledáním dalších zdrojů proto nemohl mít autor objektivně žádné velké problémy. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autor používá vlastní data kvantitativního charakteru, která sám sesbíral prostřednictvím vlastního 

online dotazníkového šetření. Bohužel není tento dotazník součásti příloh, tudíž není možné se 

k jeho kvalitě vyjádřit. Také popsaná metodologie výzkumu vykazuje bohužel určité nejasnosti. 

Autor např. uvádí, že respondenti byli do výzkumu zařazeni „náhodným skupinovým výběrem, a to 
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oslovením ředitelů náhodných středních škol“ (s.7). Autor vůbec nespecifikuje, jaký seznam 

středních škol použil (všech středních škol v ČR?); jak náhodný výběr konkrétně provedl; jaký 

počet středních škol měl v úmyslu celkem vybrat a proč; jaké bylo nakonec procento kladných 

odpovědí; jaké a kolik studentů oslovených středních škol chtěl do výzkumu ideálně zapojit 

(všechny?); kdy a za jakých podmínek zapojení studenti dotazníky skutečně vyplnili (během 

požadovaných hodin informatiky?). 

 

Autor zformuloval celkem 12 hypotéz, které z větší části opírá o teoretickou část práce. V práci 

bohužel zcela absentuje explicitní provedení operacionalizace, která by vedla ke tvorbě příslušných 

indikátorů a otázek v dotazníku. Právě nejasnost a neuvedení metodologických skutečností, které by 

v bakalářské práci uvedeny být měly, považují za největší slabinu této práce. 

 

Zdá se, že autor získaná data zanalyzoval dobře a prokázal tak schopnost práce se statistickým 

softwarem. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumenty, k nimž autor dospívá, jsou podložené jeho zjištěními. V závěru se nicméně bohužel 

opět ukazuje, že k diskuzi získaných výsledků mohl autor ve větší míře využít již existující 

výzkumy a konfrontovat jejich závěry se svými. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorova tvrzení jsou rozlišitelná od tvrzení a zjištění převzatých. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát je standardní. Autor pracuje dobře. Grafy jsou přehledné a jsou popisovány 

správně. Úroveň jazyka je na dobré úrovni. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Výzkumná část je obsáhlá. Autor prokázal schopnost realizace vlastního kvantitativního výzkumu a 

analýzy získaných dat. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Během obhajoby je potřebné především blíže popsat metodologii výzkumu, zejména s ohledem na 

výše uvedené připomínky. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Autor se ve své bakalářské práci zaměřil na velmi aktuální téma, které zpracoval na úrovni 

odpovídající nárokům kladeným na bakalářské práce. Za hlavní slabiny práce považuji jednak 

teoretickou část, která mohla být s ohledem na frekvenci výskytu tématu (kyber)šikany ve 

společenskovědním výzkumu zpracována kvalitněji a s využitím více zdrojů, jednak popis 

metodologie, která namísto vysvětlení a objasnění podoby výzkumu jeho průběh a provedení spíše 

zatemňuje. Navzdory tomu i navzdory již uvedeným dílčím výtkám má předložená práce své 

kvality a dospívá i k zajímavým výsledkům, které autor bezesporu vyzdvihne při její obhajobě. 

Práci proto k obhajobě připouštím a navrhují hodnocení velmi dobře (C). 
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Datum: 20. 5. 2018       Podpis: Josef Kawulok v. r. 

 

 


