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Vlastní práci tvoří 63 stran textu včetně použité literatury. Přílohu tvoří: I. Ukázka 
rozhovoru použitého v praktické části, 2. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. 

Studentka Tereza Bartlová se ve své bakalářské práci zabývá problematikou šikany a 
kyberšikany ve škole a následným psychosociálním dopadem na oběti. Jedná se o společensky 
nesmírně naléhavé téma. Výzkumy provedené v ČR v nedávné době jsou alarmující. Více jak 
40% žáků základních škol se setkalo v nějaké podobě se šikanou. Více jak 70% učitelů si 
s tímto fenoménem neví rady. 

V teofetické části se nejpJ'\óe: studentka přehledně věnuje vymezení základních pojmů. Podle 
Koláře i,dentifikuje znaky šikanování, protagonisty v šikaně, příčiny a podmínky šikany. 
Velice správně se zaměřuje na podchycení šikany v počátečním stádiu a na pomoc rodičů a 
učitelů. Dále nás seznamuje s pojmem kyberšikany, jejími podobami, rozdíly od tradiční 
šikany, typy kyberagresora, dopady na oběti a možnou prevencí. Těžiště je zaměřeno právě na 
prevenci (otevřená komunikace s dítětem v rodině i ve škole, další vzdělávání učitelů, pomoc 
IT specialislú, komplexnost a ti-Jultidisciplinámí přístup). 

Praktická část je zaměřena na zjištění a vyhodnocení psychosociálních dopadů na oběti 
tradiční šikany a kyberšikany ve škole. Tato problematika je nahlížena metodou 
standardizovaného rozhovoru, vedeného s odborníky různého typu zaměření (speciální 
pedagožka, metodička prevence na ZŠ, psycholožka, IT specialistka, policista z oddělení 
informační kriminality), které souvisí s jevy jakými jsou šikana a kyberšikana. 

Závěry odborníkú se shodují v názoru, že obětí u kyberšikany se mohou stát naprosto 
všichni, agresoři se taktéž mohou stát oběťmi (mohou být ve dvou rolích), útoky kyberšikany 
nelze očekávat, vážnější dopady kyberšikany na oběti. Jejich doporučení: poučit děti o 
bezpečnosti práce na internetu, zajištění domácího nebo školního počítače (monitorování 
přístupú, zakázání určitých stránek), omezení času tráveného u počítače, monitorování obsahu 
odesílaného z počítače, spolupráce s odborníky (včetně policie) v případě kyberútoku. 

~tudentka Tereza Bartlová prokázala znalost zvolené problematiky. 
Použitá literatura i další zdrpje jsou aktuální a v dostatečném rozsahu. 

Obsahem i úpravou je bakálářská práce velice kvalitní a splňuje požadavky pro odbornou 
práci. 

Doporučuji k obhajobě. 
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