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Aktuálnost tématu: Tematika studie je aktuální, nikoli však všeobecně originální. Přínos
práce spočívá především v tom, že cíle a výsledky studie jsou zaměřeny na komunitu
Českých Budějovic.
Zvolené metody: Předmětem studie je zjistit frekvenci kyberšikany v komunitě České
Budějovice, objektem jsou žáci 2. stupně místních základních a středních škol. Druhým
předmětem je získávání informací od školních metodiků, objektem jsou proto školní
metodici a vedoucí psychologických poraden.
Pro zjištění dat pro kvantitativní výzkum byl zvolen náhodný výběr podle všech jeho
zásad. Byla učena hranice výběru 20 %, což je v systému náhodného výběru přípustné.
Výzkum proběhl na třech typech škol podle počtu obyvatel, vzorek je tudíž
reprezentativní. Pro druhou část studie jsme původně navrhli systém otevřeného
kódování. Z opakovaného počtu šedesáti oslavených metodiků se, bohužel, podařilo
zajistit účast pouze třinácti. Školitel po konzultaci se statistikem otevřené kódování
nedoporučil a doporučil metodu „rozhovoru s dotazníkem“. Tato část práce je částečně
její slabinou, která však není zcela zaviněna studentkou. Design práce byl konzultován
se statistikem.

Bylo vysloveno 5 hypotéz. Z toho tři se potvrdily s tím, že jedna se sice
nepotvrdila, ale vyplynul vztah obrácený. Výsledky odpovídají na výzkumné otázky. Lze
konstatovat, že výsledky kvantitativní části mají reprezentativní charakter a jsou
přínosem především pro pracovníky sociálních služeb Českých Budějovic. Mohou být
využity při komunitním plánování. Druhá část výzkumu přinesla rovněž některé
důležité odpovědi, bohužel je však nelze zevšeobecnit. Vyplývá z nich především závěr
minimální aktivity při využívání screeningových metod k vyhledávání kyberšikany na
školách. Cíl byl splněn v první části studie. Druhý cíl byl splněn také po stránce kvality,
ne však po stránce kvantity.
Literatura: Přehled literatury obsahuje 96 odkazů. Složení: 69 % je českých
z toho je 14 % odkazů na zákony. Dále odkazů na české internetové zdroje je 18 % a 40
% odkazů se týká přímo publikací. Zahraničních odkazů je 31 %. Internetové zdroje
jsou citovány v 16 % a 13 % se týká přímých publikací. Podle vedoucího práce je
přiložená literatura na střední úrovni. Obsahuje základní publikace tuzemské i
zahraniční (konzultováno s odborníky). Chybí však publikace z roku 2016, kterých je
např. v databázi PUB med 21. Studentka však neuvádí ani jedinou. Jinak se vedoucí
práce kriticky staví k využití poměrně vysokého počtu internetových zdrojů.
Formální stránka je na dobré úrovni. Prošla jazykovou úpravou odborníka.
Domnívám se však důvodně, že složené přídavné jméno „sociálně patologické“ je
spřežkou a gramaticky správná podoba je „sociálněpatologické“ odvozená od spojení
sociální patologie. Píše se tudíž dohromady.
Lze konstatovat, že výsledky kvantitativní části studie mají charakter
reprezentativního vzorku a pracovníci sociálních služeb by je mohli využit při
komunitním plánování především v okresu České Budějovice. Druhá část výzkumu
přinesla rovněž některé důležité odpovědi, bohužel je však nelze zevšeobecnit. Ale
v preventivních programech je však lze využít, a to především při rozšiřování
screeningových aktivit na školách.

Publikační aktivita v tomto roce se týkala především přípravy publikací
vycházející z této studie. Zpočátku byla spolupráce velmi slabá, později se však výrazně
zlepšila. V posledním období byla částečně zkomplikovaná dlouhodobým onemocněním
kandidátky.
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