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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kyberšikana na vybraných středních školách 
Jméno autora: Petr Kudlačík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Mgr. Pavel Synek 
Pracoviště oponenta práce: Obchodní akademie T. G. M. v Kostelci nad Orlicí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce provádí šetření u žáků vybraných středních škol na téma kyberšikany, jejich osobních 

zkušenostech, přístupu žáků k prevenci a možnostech preventivních programů ze strany školy. Navrhuje 
doporučení pro zlepšení povědomí o této problematice. 

 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce odpovídá zadání, autor se držel předepsaného formátu. V teoretické části je vysvětlen pojem 

kyberšikana, její příčiny, možné důsledky a prevence. V praktické části jsou představeny výsledky 
dotazníkového šetření a navrženo vhodné doporučení pro školy v oblasti prevence kyberšikany. 

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup a metody tvorby práce (teorie a provedené šetření) jsou zvoleny správně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň a uplatnění poznatků z teorie odpovídá danému stupni závěrečné práce. Autor dobře pracuje 
s odbornou literaturou a dalšími zdroji. V praktické části se mi líbí navržené doporučení pro školy. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň, použitá odborná terminologie a výrazové prostředky odpovídají bakalářské práci. Autor 
dodržel jednotnou formální úpravu textu odpovídající normám pro tvorbu závěrečných prací. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor připojil adekvátně rozsáhlý seznam zdrojů a odborné literatury a prokázal tím dobrou orientaci v odborné 
literatuře a ostatních zdrojích. Bibliografické citace odpovídají citačním normám a jsou v souladu s běžnou 

citační praxí. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
16 let pracuji jako pedagog na střední škole a myslím si, že výstup z bakalářské práce - navržené doporučení pro 

školy v oblasti prevence kyberšikany lze použít v běžné pedagogické praxi na všech středních školách. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Autor bakalářské práce se zaměřil na problematiku dnešní doby - kyberšikanu, přičemž jednou z nejvíce ohrožených 

skupin je právě dospívající mládež. Z výsledků šetření vyplynulo, že školy tomuto tématu nevěnují dostatečnou 
pozornost i přes jeho závažnost. Důvodem mohou být např. nedostatečné zkušenosti. Proto za hlavní přínos této 

bakalářské práce považuji nejen výsledky dotazníkového šetření, ale zejména vhodné doporučení pro střední, ale i 

základní školy. Sám jsem vyučující v oblasti IT a doporučení také využiji ve své pedagogické praxi. 
Bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečné práce po stránce obsahové i formální a doporučuji 

její obhajobu. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Proč jste si vybral právě toto téma pro svoji bakalářskou práci? 

 

2) Máte z některé střední školy, která se účastnila šetření, zpětnou vazbu? 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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