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Téma bakalářské práce: Analýza rizika kybernetické šikany
Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce
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Praktická část práce
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Formální úprava práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: Práce má vyváženou teoretickou i praktickou
část. Struktura práce je vzhledem k zvolenému tématu vyvážená. Autor se zabývá tématem,
které je velmi závažné a jeho závažnost se celosvětově zvyšuje. V teoretické části práce uvádí
autor po přehledu základních pojmů také základní problematiku analýzy rizik. Využívá
poznatky ze studijního oboru. Výborně je, v porovnání s některými pracemi, zpracována
kapitola cíl a metodika práce.
V praktické části se autor zabývá stavem kybernetické šikany Konkrétně popisuje nebezpečí
na sociálních sítích až po vlivy na oběť kyberšikany. Autor vypracoval dotazníky a provedl
vlastní dotazníkové šetření s 50 probandy. Využil zde metody analýzy rizik, což považuji za
velmi zajímavý přístup k řešené problematice. Autor prezentuje i možnosti prevence
v několika úrovních aq seznamuje s dalšími informacemi. Návrh ke zlepšení prevence
vychází z vlastního bádání a výstupů z dotazníku.
V práci se nevyskytují hrubé či závažné vady ovlivňující kvalitu předložené práce.
Formátování textu a zásady pro bakalářskou práci jsou dodrženy. Stylizace je na výborné
úrovni. Závěr práce i doporučení koresponduje s cílem práce
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Seznam literatury (28 položek) zabezpečuje základní poznatky ze sledované problematiky a
považuji jej za kvalitní. Celkem 61 stran mimo seznamu tabulek a obrázků je nad limit
požadavků na Bc. práci.
Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Jak zamýšlíte využít získané konkrétní poznatky v oblasti kybernetické šikany ve své práci?
Domníváte se, že lze ve větší míře využít rostoucí potřeby analýzy kybernetické problematiky
v oblasti Vašeho studijního oboru?
Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne……………
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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