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Úvod  
Téma diplomové práce „Šikanování ve škole“ mne již v počátku velmi zaujalo, 

protože se zabývá dětským kolektivem a vztahy mezi jeho  členy. Jako cíl své práce 

jsem si předsevzal prostudovat charakteristiky žáků druhého stupně základních škol, 

kteří se při výskytu známek  šikany ve svém okolí postaví na stranu oběti a pokusí se jí 

pomoci. Zejména mě zajímalo z jakých rodin tito žáci pochází, jaké mají zájmy a jak 

dokáží vycházet s dospělými ve svém okolí. 
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1.Fenomén šikany 
 

1.1  Charakteristika a rozšíření 
Slovo šikana pochází z francouzského chicane, jehož význam odpovídá našemu 

týrání, zneužívání, pronásledování, ale i byrokratickému lpění na liteře předpisů. 

Encyklopedie Universum vysvětluje šikanu jako fyzické i psychické ubližování, týrání 

slabších příslušníků vlastní skupiny nebo členů jiných skupin pro získání pocitu převahy 

moci.(5) 

Pojmem šikany se zabývá Metodický pokyn ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení z roku 

2000. Definuje ji jako „jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit 

nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a obvykle opakované 

užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo 

z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 

vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, 

pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a 

ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“ Definice šikanování, 

které se uvedené více či méně podobají, mají ale svá omezení a je třeba je upřesnit.(6) 

Je každé cílené použití násilí proti druhému šikanováním? Nemusí být. Jako 

příklad bych uvedl situaci, kdy se dva spolužáci nejprve slovně urážejí a eventuálně i 

fyzicky napadnou, protože soutěží o dívku nebo lepší místo ve frontě na oběd. Stejně 

tak stačí, pokud každý z nich fandí jinému sportovnímu klubu. V těchto případech by 

stačilo, aby se jeden z aktérů svého cíle vzdal. Tak tomu ale u šikanování není. Zde je 

primárním motivem násilí, samotná touha ponížit a poškodit oběť. Neznamená to 

ovšem, že agresor své chování nebude zatvrzele obhajovat například tím, že dotyčný je 

členem nějakého spolku nebo provokuje značkovým oblečením. To může být vědomé 

lhaní i nevědomá racionalizace. Uspokojení touhy ponížit druhého nemusí být 

doprovázeno ani žádným příjemným pocitem. Pak hovoříme o nemotivovaném násilí. 

Chlapec prostě jen tak kopne do břicha téměř neznámou dívku.(1) 
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Pod pojmem šikanování si lidé většinou představují dlouhodobé a opakované 

trýznění vedoucí k poškození oběti. Je třeba mít na mysli, že stejně těžké důsledky 

může mít i jediná návštěva starších agresorů na pískovišti s malými dětmi. I to je 

samozřejmě šikanování.(1) 

Projevy šikanování lze rozdělit na přímé (bití, urážení, nadávky) a nepřímé 

(ignorování, přehlížení) a také na fyzické a verbální. Kolář (2001) dělí projevy lehce 

odlišně „trojdimenzionálně“, tedy na přímé a nepřímé, fyzické a verbální, aktivní a 

pasivní. Vzájemnou kombinací vzniká osm typů projevů šikany. Jejich příklady jsou 

uvedené v Tab.1.(1) 
 

Tab.1 Typy šikany (Kolář, Michal: Bolest šikanování 2001, str.32) 

přímé 
fyzické 

aktivní Útočníci kopou nebo fackují oběť. 
pasivní Útočník brání oběti sednout si do lavice. 

verbální 
aktivní Útočník nadává nebo uráží oběť. 
pasivní Útočník neodpovídá na otázky nebo pozdrav. 

nepřímé 

fyzické 
aktivní Útočník někoho pošle, aby zbil oběť. 

pasivní Útočník odmítá pustit oběť na záchod.        
(Odmítá splnit oprávněný požadavek.) 

verbální 
aktivní Rozšiřování pomluv nebo i posměšných kreseb. 

pasivní Agresoři se nezastanou oběti                                
při nespravedlivém obvinění. 

 

Pro šikanování je také charakteristický nepoměr sil. Ten nemusí být vždy 

v rovině fyzické. I zdatné dítě se může stát obětí, pokud je například zvýšeně úzkostné 

nebo se pomaleji orientuje v sociální komunikaci. Spolužáci jej v tom případě začnou 

nazývat zbabělcem nebo tupcem, což může být prvním krokem na cestě k šikaně. 

Nepoměr sil zcela odlišuje šikanu od fyzického klání nebo sportovního souboje. Od 

začátku je zřejmé, kdo bude vítězem a kdo poraženým. Jde jen o to, jakým způsobem a 

jak moc bude dotyčný poražen.(1,9) 

Šikana je zčásti podobná i závislému chování. Šikanování útočníkům přináší 

uspokojení, pocit nadřazenosti a moci. Zdokonalováním a stupňováním utrpení oběti se 

tyto pocity umocňují. Ale i oběť se stává závislou na agresorovi. Pokud nemá žádnou 

možnost, jak týrání zastavit, nebo alespoň o žádné možnosti neví, začíná se 

s myšlenkami agresora identifikovat. Snaží se mu být  co nejblíže, spoléhá na to, že tak 

jí agresor ublíží méně. Začíná věřit jeho ideologii o vlastních chybách a neschopnosti. 
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Doufá, že jejich změnou, bude moci snížit své utrpení. Je pro ni mnohem příjemnější 

mít tuto nesmyslnou možnost jak ovládat svůj osud, než nemít vůbec žádnou.(1) 

Zahraniční zdroje uvádí různou míru rozšíření šikany na základních školách. Na 

prvním stupni je zastoupení agresorů mezi žáky od nejnižší zjištěné hodnoty 4,1% ve 

Finsku po nejvyšší hodnotu 49,7% zjištěnou v Irsku. Na druhém stupni je rozšíření 

poněkud nižší, mezi hodnotou pět procent zjištěnou v Anglii a 14,7 % zjištěných v Itálii. 

Na pražských školách v 5. a 6. třídě uvádí výzkum zastoupení agresorů kolem 

14%.(2,8) 

 

1.2  Příčiny 
Které faktory podmiňují, že agresoři útočí na oběti, oběti jsou bity agresory a 

ostatní to pozorují nebo se pohledu na to vyhýbají? Příčin je mnoho, navzájem se 

ovlivňují a překrývají.  

Nejprve se věnujme agresorům. Agresoři mají tendenci ovládat druhé, touhu jim 

dominovat. Naplnění této touhy jim přináší radost. Dominance někdy pramení 

z nejistoty a pochybností o vlastní hodnotě. Někteří pocházejí z rodin, které je tělesně 

nebo sexuálně zneužívaly. Strach z vlastní méněcennosti pak ve společnosti překrývají 

dominancí nad ostatními. Touhu po sebeprosazení mohou projektovat také do ostatních. 

Snahu ovládat druhé pak vnímají jako obranu před tím, aby sami nebyli ovládáni. 

Těchto úzkostných agresorů je ale maximálně jedna pětina. Ti ostatní ovládají ostatní 

z pozice zvýšeně sebejistých a bezohledných jedinců. Oběť nevnímají jako sobě rovnou. 

Tato idea jim umožňuje ospravedlnit svůj útok. Svou jinakostí a méněcenností je oběť 

provokovala a „říkala si o to“. Šikanu pak agresoři užívají s cílem zabití nudy, získání 

pozornosti, vykonání něčeho velkého, msty lepším žákům nebo pro zvrácenou touhu po 

poznání, co oběť vydrží.(1,2) 

Typickými oběťmi šikany se stávají úzkostní jedinci, kteří svůj strach neumí 

zakrýt. Ve střetech ztrácejí hlavu a propadají  malomyslnosti. Toto selhání si navíc často 

s přílišnou sebekritičností vyčítají. Samozřejmě jednodušeji podléhají děti, které 

vybočují z kolektivu. Musí ve střetech s ostatními svou odlišnost obhájit. Jsou to děti 

s tělesným či psychickým handicapem, jinou národností nebo jinou vírou. Je ale třeba 

zdůraznit, že vyskytne-li se dostatečně silná skupina agresorů, která nemá ve skupině 

patřičnou protiváhu jedinců odsuzujících šikanování, může se stát obětí kdokoli.(1,2) 
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Pro charakterové vlastnosti agresorů, obětí šikany i šikaně pouze přihlížejících 

jedinců jsou důležité všechny sociální skupiny, v nichž se pohybují. U dětí to jsou 

rodina, škola, kamarádi, kroužky a další. Důležité jsou i zdroje informací, jako jsou 

média, reklamy nebo počítačové hry. 

Dnešní společnost je orientována převážně na výkon. To se odráží ve výchově 

rodinné i školní. Rodiče stále častěji raději dají dětem peníze na svačinu, než by ji sami 

připravili. Jsou zaměřeni na svůj pracovní výkon a mají méně času na výchovu. Je pro 

ně pak i jednodušší ptát se dětí na jejich známky ve škole, než na to, jak se dítě ve škole 

cítí, jak mu škola jde a jestli je se svými úspěchy spokojené. Důsledkem je nejen 

zaměření dítěte více na výkon, ale i překvapení rodičů, pokud se dozví o kázeňských 

přestupcích svého jedničkáře. Je třeba věnovat dostatek času výchově k hodnotám a 

citům a při tom se vyhnout krajnostem. Někteří agresoři pochází z důsledných, vojensky 

vedených rodin. Oběti zase mohou pocházet z rodin nadměrně protektivních, které 

neumožnily dítěti naučit se samostatně navazovat vztahy ve společnosti.(1,2) 

Ve školní výchově je důležitá pozice pedagoga. Zatím častý hierarchický styl 

výuky vkládá propast mezi učitele a žáky. Někdy tím i umožňuje bujení šikany. Učitel, 

vyžadující důslednou kázeň ve třídě, často podporuje žáky, kteří ji udržují. Někdy i za 

cenu šikanování spolužáků. Hierarchie mezi žáky znemožňuje učiteli proniknout k nim 

blíže. Žáci mu nedůvěřují a nesvěřují se mu. Pokud mu mají něco sdělit, vnímají to jako 

tzv. bonzování. Zároveň rozdělení třídy na vyučující a žáky, na my a vy, vede 

k trvalému boji, ze kterého nemusí vyučující vyjít jako vítěz. Pokud je psychicky slabší 

a agresoři to poznají, může dojít i k šikanování učitele žáky. Preventivně je tedy 

důležité, aby se styl výuky blížil výuce kooperativní a demokratické.(1) 

Stále živým tématem je vliv násilí v médiích na chování dětí. Denně se před 

zraky diváků stane několik velmi naturálně předvedených vražd i ukázek hromadného 

násilí. Ale i pozitivní hlavní hrdinové předvádí velmi málo napodobeníhodných skutků. 

Většinou odpovídají na osobní příkoří nebo společnost ohrožující nebezpečí zcela 

nepřiměřeným způsobem. Při stíhání zločinců ohrožují nevinné osoby a pro 

nebezpečného zločince zabíjejí desítky jeho přisluhovačů. Je těžké si myslet, že to nemá 

vliv na chování diváků, zvlášť nejmladších, kteří si svůj hodnotový žebříček teprve 

tvoří. Ostatně někteří agresoři sami omlouvají své chování napodobováním scén z 

filmů. Všichni blízcí musí dítěti dávat svými skutky najevo, jaké jsou opravdové 
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hodnoty, aby dítě vnímalo rozdíl mezi virtuální realitou médií a počítačů a skutečným 

světem.(1,9) 

Současná postmoderní společnost je také charakteristická svým vztahem ke 

svobodě. Existuje všeobecný odpor k restriktivním opatřením, u nás i v souvislosti 

s předchozí zkušeností se socialismem. Odmítáme hrubší zásahy do svobody jedince. V  

souvislosti se šikanou lze uvést nedávný případ, kdy v Soukromém gymnáziu Josefa 

Škvoreckého v Praze musely být demontovány kamery ve třídách. Řediteli školy se 

nepodařilo na třídních schůzkách přesvědčit rodiče žáků o jejich významu a ti je vnímali 

především jako zásah do soukromí svých dětí (Lidové noviny, 22.listopadu 2006).(2) 

Negativní stránkou omezované restrikce jsou snižující se možnosti v prevenci  a 

řešení šikany ve školách. Již jen velmi těžko si lze představit, že by učitel dal žákovi 

(byť zjevně oprávněně) facku. Mnohem snazší je představit si žalobu rodičů dotyčného 

žáka na učitele pro ublížení na zdraví. Jaké možnosti má pak učitel, pokud žáka ani 

rodiče známky ani poznámky nezajímají, v hodinách žák vyrušuje, obtěžuje spolužáky a 

třeba je i bije a dospělým se pak vysmívá pro jejich bezmocnost? 

 

1.3 Stádia vývoje 
Přeměna spolupracujícího a tolerantního kolektivu v třídu rozdělenou na 

útočníky a oběti většinou probíhá v několika stadiích. V této kapitole užívám rozdělení 

do pěti stádií vytvořené Kolářem (2001).(1) 

Prvním stadiem je ostrakismus. Žák se stává neoblíbeným. Je vystaven mírné, 

převážně psychické formě násilí. Spolužáci se s ním nebaví nebo jej pomlouvají. Na 

jeho účet mohou dělat různé legrácky. Příčinou může být odlišnost nebo úzkostnost 

postiženého žáka nebo přítomnost agresivních jedinců ve skupině. Ostrakismus se ale 

může vyvinout v kolektivu jakéhokoli složení. Pro děti je totiž typické vzájemné 

pošťuchování a škádlení. Učí se tak vzájemné sociální komunikaci i jejím hranicím. 

Některý žák vždy vychází z konkrétní potyčky jako poražený. Dochází-li k tomu 

opakovaně a skupina si toho všímá, velmi často se žák ocitá na sociometrickém chvostu. 

Stává se outsiderem a také ostrakizovaným obětním beránkem třídy. 

Pro druhé stadium je typické přitvrzení manipulace a fyzická agrese. Dosud 

pouze příležitostně a spíše náhodně ostrakizovaní žáci začínají být  šikanováni záměrně 

a cíleně. Slouží jako hromosvod či ventil agresorů. K tomu dochází často v zátěžových 
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situacích, například při mimoškolních aktivitách. Dostatečnou zátěží může být pro 

agresory i postupující školní týden. Jiným důvodem může být vysoká agresivita 

asociálních jedinců, kteří již v počátcích šikanování používají fyzické násilí a rychle jej 

stupňují. 

Ve třetím stadiu se vytváří skupinka agresorů označovaná jako úderné jádro. 

Agresoři v něm spolupracují a systematicky šikanují vhodné oběti. Zároveň utváří 

vlastní hierarchii a o vliv v ní mezi sebou soupeří. Pod vlivem agresorů se k šikanování 

přidávají i zatím neutrální žáci. Pouze skupinka charakterově slušných žáků může 

zabránit tomuto rozšiřování šikany. Proti ní stojí nejen agresoři, ale i všeobecně 

uznávaný zákon nežalování. 

Ve čtvrtém stadiu jsou normy agresorů přijaté většinou žáků a stávají se 

nepsaným zákonem. Málokdo se dokáže postavit silnému tlaku konformity. Celá 

skupina i jednotliví žáci se mohou navenek projevovat jako běžná šikanou nepostižená 

třída. V každém ale existuje jakási druhá identita plně poplatná normám agresorů. 

Páté stadium označujeme jako totalitní nebo také jako dokonalou šikanu. Normy 

agresorů jsou přijaty s malými výjimkami všemi žáky. Společnost je rozdělena na 

agresory, ti sami sebe označují jako nadlidi, krále a mazáky, a na oběti, ty jsou agresory 

označovány jako podlidi, poddaní a bažanti. Násilí je považováno za normální, dokonce 

za legraci. Otroci nesnesitelnost utrpení mohou řešit únikem do nemoci, odchodem ze 

školy, ale i pokusem o sebevraždu. Absolutní vítězství slaví šikana, pokud se podaří 

prorůst struktuře agresorů a obětí do oficiální struktury třídy. Vůdce agresorů využije 

svůj vliv, aby pomohl vyučujícím udržet pořádek ve třídě. Ti ho za to vědomě i 

nevědomě podporují a on tak získává v očích všech žáků jakési posvěcení svého 

chování. Oběti, která by svou výpovědí narušovala jinak spořádanou třídu, v této situaci 

již jen málokdo uvěří. 

Počátečními stadii šikany označujeme stadia jedna a dvě. Žáci jsou šikanování 

pouze méně početnou a méně organizovanou skupinou agresorů. Ostatní žáci ještě 

nepřijímají jejich normy a lze se o ně opřít při řešení šikany. Pokročilá stadia tři, čtyři a 

pět si žádají vysoce odborný přístup a většinou je nutné agresory od sebe oddělit.(1) 
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1.4 Důsledky 
Důsledky šikany lze rozdělit na důsledky projevující se u obětí, u agresorů a u 

ostatních členů skupiny. Tuto třetí skupinu lze označit například jako mlčící 

pozorovatele. Někdy jsou označováni i jako mlčící většina. Není to zcela přesné, 

protože jak je uvedeno výše, tyto děti v pokročilých stadiích šikanování tvoří spíše 

menšinu.(1) 

Nejzjevnější a nejhrozivější dopad má šikana na oběti. V nejtěžších případech 

může být šikana pro oběť nemocí smrtelnou. Smrt může být rukou agresora, který své 

kousky neúmyslně poněkud „přežene“, častěji však přichází v podobě sebevraždy, 

krajního „východiska“ z bezvýchodné situace. Mírnějším dopadem fyzického násilí 

mohou být trvalé nebo krátkodobé poruchy zdraví. Nejtěžší je hodnotit důsledky 

v psychickém stavu oběti. Mohou se projevit jako posttraumatická stresová porucha. 

Oběti jsou při ní otupělé, trpí poruchami soustředění i spánku. Vyhýbají se všem 

situacím, místům i lidem vyvolávajícím vzpomínky na traumatickou minulost. Tyto 

vzpomínky se přesto opakovaně vrací, například v děsivých snech. Oběti mají zúžený 

rozsah citového života, nejsou schopné navázat trvalý láskyplný vztah. Budoucnost 

neplánují a nic od ní nečekají.(1,2,3) 

Mírnější formy šikanování se mohou u oběti projevit zvýšenou omluvenou i 

neomluvenou absencí pro sklon k úniku do nemoci nebo k záškoláctví. Dále také jako 

zvýšení nepozornosti při vyučování a následné zhoršení prospěchu. Oběti jsou celkově 

nejisté a trpí trvalým strachem. Získávají pocit sníženého sebevědomí, který si odnášejí 

do dalšího života. Při přechodu do nového prostředí dochází k opětovnému šikanování, 

často s mnohem rychlejší dynamikou vývoje. V  menším počtu případů oběť 

přicházející do nového kolektivu je od začátku vedena preventivní snahou zabránit 

svému dalšímu týrání a začíná šikanovat jinou oběť.(2,3) 

U agresorů dochází k fixování antisociálního chování. V dalším životě se 

mnohem častěji stávají členy marginálních sociálních skupin s častějšími konflikty se 

zákonem. Bývá těžké přijmout myšlenku, že agresor je poškozen ve svém morálním 

vývoji, a proto je mu třeba na prvním místě pomoci. Všechny tresty plní svou úlohu, 

pokud je agresor vnímá jako zasloužené za své protispolečenské chování. Pokud je bude 

vnímat jako křivdu, budou u něj agresivní chování spíše posilovat.(1,3) 
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Závažné důsledky má šikanování i u jedinců třetí skupiny, mlčících 

pozorovatelů. Cílem školy je nejen vzdělání vědomostní, ale i sociální. Žák má ve škole 

získat schopnost najít v kolektivu svou rovnocennou pozici, otevřeně demokraticky 

komunikovat, přispívat k práci skupiny i společnosti nebo projevovat solidaritu se 

slabšími. Nic z toho kolem sebe nevidí protagonisté šikany včetně mlčících 

pozorovatelů. Ti všichni jsou vystaveni prostředí, ve kterém násilí slaví triumf, silnější 

v něm ubližují slabším a není  žádné moci, která by je dokázala zastavit. Tuto zkušenost 

si odnášejí do dalšího života a ovlivňuje jejich chování i postoje v budoucích 

konfliktech v rodině, na pracovišti i kdekoli jinde, ať již budou v pozici oběti, agresora 

nebo mlčícího pozorovatele.(1) 

 

1.5 Rozpoznání  
Rozpoznání šikany, nezbytný první krok k jejímu odstranění, naráží na několik 

překážek. Některé pramení již z jejího ohraničení proti jiným sociálním typům chování. 

Pošťuchování mezi žáky jako zárodek ostrakizování, prvního stadia šikany, se vyskytuje 

ve všech kolektivech a málokdo si troufne tvrdit, že tomu tak není. Jistě ho neoznačíme 

za šikanu s nutným bezprostředním informováním rodičů a okamžitým odborným 

zásahem. Rozumnějším závěrem je, že pro žádný kolektiv není posilování demokracie, 

rovnocennosti a tolerance mezi jedinci zbytečné.(2) 

Bohužel často zůstávají neodkryta mnohem vyšší stadia šikany. Tají se dech při 

výpovědích žáků, kteří jsou o přestávkách pravidelně biti, okrádáni o svačiny i cennější 

věci, nuceni prosit o milost nebo pro pobavení šikanujících střílet židlí po létajících 

slonech nebo odtlačit nakreslené auto. To vše se děje týdny i měsíce. Doma jako 

vysvětlení rodičům často stačí nešikovnost nebo  zapomnětlivost dítěte. Zde  má velký 

význam zájem o dítě. Pokud se rodič, ale i učitel nebo trenér nespokojí s jednoduchým 

vysvětlením a nenásilně trvá na přesnějším popisu, má větší šanci šikanu odhalit. 

Samozřejmostí musí být vzájemná důvěra. Dítě musí mít pocit zájmu dospělého a 

nejlépe i pocit, že dospělý je odhodlaný situaci skutečně řešit. Zde je ještě nutné 

zdůraznit, že řešení šikany musí vždy brát ohled na pocity a možnosti oběti. Pokud se ta 

bojí, že bude muset vypovídat za přítomnosti agresora před cizími lidmi, a nemá záruku, 

že šikana bude vyřešena a potrestána do všech důsledků, jen těžko bude upřímně a 

otevřeně vypovídat. (1,3) 
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Když někdo chce školní šikanu odhalit, musí také vědět, čeho si všímat. 

Podezřelé projevy, většinou označované také jako známky šikany, lze dělit na přímé a 

nepřímé. Následují jejich příklady.(2) 

 

 

Přímé známky: 

 posměšné poznámky a přezdívky, nadávky 

 podřizování dítěte panovačným příkazům jiných dětí 

 strkání, šťouchání nebo rány, které dítě neoplácí 

 rvačky, z nichž se slabší snaží uprchnout někdy i s pláčem 

 

Nepřímé známky: 

 ve škole je dítě často samo, spolužáci o něj nejeví zájem 

 při mluvení před třídou je nejisté a ustrašené 

 spolužáci za ním přestávají chodit domů, kde bývá často samo 

 v rodině je někdy nápadně  agresivní k sourozencům i rodičům 

 zdá se, že nemá žádné kamarády 

 vyhledává blízkost dospělých, nechce zůstávat se spolužáky samo 

 působí stísněně, nešťastně až depresivně, často pláče 

 trpí poruchami spánku, někdy má hrůzostrašné sny 

 někdy náhle, jindy postupně se zhoršuje jeho školní prospěch 

 jeho věci jsou rozházené, znečištěné nebo poškozené, nápadně často se 

ztrácejí (ztrácet se mohou i peníze) 

 na těle má modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedokáže uspokojivě 

vysvětlit 

 před odchodem do školy nebo po návratu z ní jej bolívá břicho nebo hlava 

 pokus dítěte o sebevraždu 

 

Některé uvedené známky mohou být zcela nevinné a patřit k běžnému chování 

žáků ve třídě. Objeví-li se ty závažnější, nebo se kterékoli častěji opakují a vzájemně 

kombinují, pravděpodobnost šikanovaní výrazně roste. 
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1.5.1 Postup při odhalování 
 Nechceme-li napáchat více škody než užitku, je nutné, aby se postup vyšetřování 

šikany držel následujících kroků. Žádný z nich nelze vynechat a kromě prvního mají své 

stálé pořadí. Rozdělení jednotlivých kroků uvádí i jejich bližší popis uvádí Kolář 

(2001).(1) 
 

1) ochrana oběti 

2) rozhovor s obětí nebo informátory 

3) nalezení vhodných svědků 

4) individuální, případně konfrontační rozhovory svědků a obětí 

5) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 
 

Ochrana oběti je základním požadavkem každého vyšetřování. Ne vždy musí být 

oběť ohrožena na zdraví a životě. Pokud ale tomu tak je, je nezbytné ji chránit 

v průběhu celého vyšetřování. Pokud učitel vejde do třídy v okamžiku, kdy několik 

žáků bije na zemi ležící oběť, je její bezprostřední ochrana nejlepším prvním krokem. 

Měl by jí pomoci vstát, je-li třeba, odvést k lékaři, uklidnit ji a vyjádřit emocionální 

podporu, nejlépe již v klidném prostředí mimo třídu. Až poté by mělo dojít na další 

vyšetřování. Je důležité, aby byl mezitím prováděn dozor nad zbytkem třídy, protože 

jinak hrozí, že agresoři velmi rychle zbytku třídy „vysvětlí“, co a jak se stalo. 

Ve druhém kroku vyslýcháme informátora, který šikanu prozradil, a následně 

pak oběť šikany, nebo rovnou oběť, pokud o šikaně víme od ní. Je důležité, aby se 

vyslýchaní cítili v bezpečí a my tak získali jejich důvěru. Nalezení vhodných svědků je 

třetím krokem. Těmi jsou žáci, o nichž předpokládáme, že nejsou ovládáni agresory a 

nebudou proto při výpovědích lhát. Ve čtvrtém kroku je necháme nejprve individuálně 

vypovídat a při objevení se rozporů použijeme vzájemné konfrontace. Cílem uvedených 

kroků je získat co nejdetailnější popis všeho, co se stalo. 

Až v posledním kroku udeříme na agresory. Opět nejprve individuálně a 

následně v konfrontaci. V ruce musíme mít potvrzená svědectví a nejlépe i důkazy o 

šikaně. Velmi užitečný bývá moment překvapení. Agresoři se tak nestačí dohodnout na 

společné výpovědi. Význam rozhovoru pro odkrývání pravdy je zanedbatelný, důležitý 

je především jeho paralyzující účinek na agresory. 
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Postup dle uvedených kroků je velmi důležitý. Je hrubou chybou vystavit 

samotnou zdrcenou oběť přesile agresorů při vzájemné konfrontaci, neboť agresoři vše 

okamžitě popřou. V pokročilých stadiích je ale tento postup velmi náročný a žádá si 

odborný přístup.(1) 

 

1.5.2 Zakrývací mechanismy 

Zakrývacími mechanismy nazýváme důvody protagonistů šikany, i všech 

kterých se šikanování týká, nemají zájem na jejím odhalení, označení viníků a jejich 

potrestání. Tyto mechanismy označuje Kolář (2001) jako komplot velké šestky. Tou je 

míněna tato šestice aktérů šikany: oběť a její rodiče, agresor a jeho rodiče, ostatní 

členové postižené skupiny a formální vedoucí této skupiny (ve škole nejčastěji třídní 

učitel). Každý z nich má své důvody, proč šikanu zakrýt a jejímu odhalení bránit.(1) 

U oběti je to často oprávněný strach. Pramení z nejistoty, že odhalení a následné 

řešení šikany nebude důsledné a šikana bude dále pokračovat, pravděpodobně ve vyšší 

intenzitě. Jinou obavou je samotný proces odhalování šikany, který pro oběť šikany 

bývá často velmi nepříjemný. Šikanování je velmi intimní situací, kdy je poškozený 

ponižován, trápen a týrán a při tom ztrácí možnost ovlivnit, co a jakým způsobem se mu 

děje. Přichází o všechna práva a je pro něj těžké tuto bezmocnost přiznat. Může také, 

jak již bylo uvedeno, z obavy před absolutní ztrátou kontroly nad svým osudem 

reagovat identifikací s agresorem. Uvěří jeho manipulaci o vlastní méněcennosti. Přijme 

jeho zvrácenou realitu za skutečnou a jedinou možnou. Protože v tom případě nemůže 

být situace jiná, nemá oběť ani důvod si na něco stěžovat. 

Strach pravidelně zachvacuje i rodiče oběti. Při odkrývání šikany se dozvídají o 

velmi krutých praktikách páchaných na jejich vlastní krvi. Nelze se divit, když i oni 

propadnou pochybám o možnosti okamžitého zastavení šikany a nápravě celého 

kolektivu. Smírným řešením se někdy stává přechod oběti na jinou školu, a to bez 

potrestání agresorů. Bohužel to je velké vítězství agresivního chování a to si často velmi 

rychle nachází novou oběť.(1) 

Je zřejmé, jaké důvody vedou samotné agresory k tajení šikany. Není to ale 

pouze strach z trestu. Agresoři vědí, že může být obtížnější pokračovat v šikaně po jejím 

prozrazení, i když za ni nebudou potrestáni. A protože je pro ně šikana příjemnou 
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zábavou, nebudou si ji chtít takto komplikovat. Podívejme se stručně do arzenálu 

zbraní, kterým agresoři brání prozrazení šikany v nejvyšším pátém stadiu. Na jedné 

straně stojí jedna nebo více ustrašených obětí neschopných vypovídat  o svém utrpení, 

často s horším školním prospěchem, slabým fyzickým vzezřením i projevem. Na druhé 

straně celá třída i s jinak vzornými žáky, která je ovládaná agresory a jednomyslně a 

s patřičnou dávkou sebejistoty odmítá přítomnost jakéhokoli násilí ve třídě.(1,3) 

Rodiče agresorů mohou reagovat hned několika způsoby komplikujícími 

vyšetřování i řešení šikany. Někdy zcela odmítnou, že by jejich dítě mohlo být krutým 

tyranem. Škole, obětem a ani svědkům nevěří. Výpovědi považují za přehnané a  věc 

celkově bagatelizují. Jednalo se přece jenom o legrácky a klukoviny. Mohou být i hrdí 

na ostré lokty svých potomků, kteří se tak v davu neztratí. Někdy argumentují i přežitím 

silnějších. Zasloužený trest pak vnímají jako nepřiměřenou křivdu. Je správné, že 

všichni rodiče chrání své děti, ale není toto pro společnost přehnaně vysoká cena? Nelze 

předpokládat, že tito rodiče se budou aktivně podílet na potrestání a správné další 

výchově svých dětí, až bude jejich chování školou odsouzeno. Rodiče se také mohou při 

provalení šikany psychicky více či méně zhroutit. Mohou si přehnaně vyčítat selhání při 

výchově nebo vůbec nepochopit, proč právě oni mají tak agresivní dítě. Trpí pak nejen 

při dalším odhalování hloubky a detailů šikanování, ale i při udělení zaslouženého trestu 

agresorům. Ani v tomto případě nelze od nich očekávat patřičný postoj k chování svých 

dětí a jejich další výchově.(1) 

Jaké motivy vedou mlčící pozorovatele k tomu, aby šikanu neoznámili a na 

jejím řešení se nepodíleli? Přinejmenším části z nich se šikana netýká. Nemají 

dostatečné sociální cítění. Věnují se svým věcem, když ve vedlejší lavici je oběť bodána 

kružítkem třeba do hýždí. Neuvědomují si, že zítra se mohou stát oběťmi oni. Jindy si to 

uvědomují a právě vděčnost, že dnes těmi šikanovanými nejsou, jim brání šikanu 

oznámit. Další ji neoznamují pod výhružkou agresora. To už se ale pomalu stávají jeho 

dalšími oběťmi. V neposlední řadě je důvodem tlak konformity. Vyžaduje to určitou 

sílu, vystoupit z davu a jít něco oznámit. Vždy je riziko, že toto chování bude označeno 

třídou za žalování a dotyčný ztratí v kolektivu, v němž se denně několik hodin nachází, 

své místo na slunci.(2) 

I učitel má důvody proč nepátrat po šikaně. Zčásti jsou sice pochopitelné, je ale 

nutné je jednoznačně odsoudit. Škola nese odpovědnost za chování žáků při výuce i 
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v přímé souvislosti s ní. A právě vyučující tuto odpovědnost prakticky vykonávají. 

Šikanu ve třídě kantor vnímá jako své vlastní selhání, a proto se může jejímu odhalení 

bránit. Pokud šikanující navíc, byť pouze na oko, udržují pořádek ve třídě, hrají učiteli 

přímo do karet. V podobné situaci může být i ředitel školy. Zde je potřeba, aby si celá 

společnost uvědomila, že šikana se může objevit v kterémkoli kolektivu. Ideální 

kolektivy zcela imunní proti šikaně s ideálním složením členů a ideálním vedením jsou 

utopickým snem. Spíše než kárat kantory za nezvládnutí žáků by měli být oceněni ti 

vyučující, kteří si výskyt šikany ve třídě dokážou přiznat, snaží se ji co nejdříve odkrýt a 

chtějí situaci profesionálně řešit.(1) 

Kromě uvedených šesti skupin může nevědomky bránit provalení šikany i další 

skupina označovaná jako ochránci spravedlnosti. Do ní patří například ředitel školy, 

policista nebo školní inspektor. Ti všichni zcela vyšetřování znemožní, pokud se dopustí 

zjevných chyb. Mohou se snažit, aby ustrašená oběť před celou třídou označila 

agresora, nebo se nechají uchlácholit učiteli i rodiči agresorů, že šlo o nevinné 

kočkování.(1) 

 

1.6 Prevence a řešení šikany 
Škála preventivních opatření je široká a pestrá. Liší se principy, na nichž je 

založena, i šířkou záběru (od individuálního přístupu přes skupinový, třídní, obecní  po 

celospolečenský). Opatření represivní, která řeší již existující šikanu, se překrývají 

s opatřeními preventivními a nelze je od sebe vždy odlišit. Následujících devět skupin 

opatření je převzato od Bendla (2003).(3) 

 

1.6.1 Utopická řešení 

Vyloučení agresorů z kolektivu může být nezbytným řešením pokročilých stadií. 

Jako preventivní, všeobecně užívané a jediné opatření však selže, protože by uvolňující 

se místa  brzy obsadili noví agresoři. Kromě toho je vždy nutné pracovat i s kolektivem, 

do něhož byl agresor přesunut.(1,3) 

Jiným řešením je zrušení škol nebo přesněji povinné školní docházky. Vychází 

z myšlenky, že nesvobodné držení dětí ve škole způsobuje alespoň z části jejich 

kázeňské problémy. Školu může nahradit domácí vzdělávání nebo soukromá nabídka 

vzdělávacích služeb. Zatím není shody, jak tyto myšlenky globálně uvést v život. Školní 
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výchova plní také roli socializační. Děti, které by povinnou školní docházkou neprošly, 

by později mohly mít obtíže při zapojování do nových kolektivů.(3) 

 

1.6.2 Atraktivní školní program 

Jedním z důvodů, proč i neagresivní jedinec pošťuchuje, škádlí a nakonec i trápí 

své spolužáky, je nezajímavost, citová neutralita a nuda ve školní výuce. Děti školu 

vnímají často jako nutné zlo. Vědí, že je nutné do ní chodit, a více je nezajímá. Zde je 

velký prostor pro prevenci patologických jevů včetně šikany na školách. Jde o zavádění 

alternativních a netradičních metod do výuky, které by aktivizovaly žáky, probouzely 

v nich spontánní nadšení, poskytovaly jim zábavu a vlastně jim neumožnily zlobit. 

Jejich zavádění naráží na vyšší nároky na učitele, delší přípravu na hodiny a setrvačnost 

ve způsobech výuky některých současných učitelů. Ti mohou nové metody vnímat jako 

konkurenční a vidět v nich rušení běžného pořádku ve třídách.(3) 

 

1.6.3 Prostředky k odhalování šikany 

I odhalování prvních náznaků šikany lze vnímat jako její prevenci. Učitelé 

pozorují žáky s ohledem na projevy šikany. Dají jim možnost vyjádřit se v bezpečí a 

soukromí mezi čtyřma očima nebo anonymně, například prostřednictvím schránky 

důvěry. Taktéž mohou použít dostupných depistážních dotazníků na problematiku 

šikany nebo sociometrických šetření. Na jejich základě vytipovat ohrožené žáky, možné 

agresory i žáky s velkým pozitivním vlivem na třídu. S posledními pak lze pracovat tak, 

aby sami šikanu odsuzovali a své názory vnášeli do celé třídy.(1,2,3) 

 

1.6.4 Dozor a jemu blízké prostředky 

Dozorem můžeme chápat pozorování někoho, za něhož neseme odpovědnost a 

je svěřen do naší péče a ochrany. Při dozoru může učitel rychle a účinně zakročit. 

Zároveň je také dostupný dětem, pokud potřebují jeho pomoc. Posílit dozor lze i 

regulovaným přístupem rodičů do školy. Jinou možností jsou hlídky proti šikanování 

složené ze starších zodpovědných žáků s přirozenou autoritou mezi ostatními.(2,3) 

Poněkud riskantním, ale u mírných stupňů šikany někdy účinným způsobem je 

svěřit agresorům dozor nad oběťmi. Někdy šikanování pramení ze závisti, z pocitu 

vlastní méněcennosti a agresor překvapen nečekaným „trestem“ se ho zhostí se stejnou 
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silou, kterou dříve oběť poškozoval. Řešení si žádá dokonalou znalost žáků a prostředí s 

vysokou ostražitostí všech dospělých. Nelze jej užít jako metodu samotnou, musíme 

s agresorem i celým kolektivem dále pracovat.(1) 

Za alternativní způsoby dozoru lze považovat kamerový systém, o kterém jsem 

se již krátce zmínil. Naráží na právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Jsou 

místa, která jsou téměř určená k realizaci tohoto práva, například toaleta nebo 

umývárna. Jak ukazují názory rodičů i studentů, jsou těmito místy i jednotlivé školní 

třídy. V těch zatím nelze s umístěním kamerového systému počítat. Kromě toho, 

zodpovědnost za žáky ve třídách má vždy učitel. Jinou povahu mají prostory žákům 

běžně nepřístupné jako ředitelna nebo sborovna. Obdobně i prostory, kam mají přístup 

nejen žáci, ale i učitelé, návštěvy a další osoby. V nich je možnost soukromí velmi 

omezená. Zde se kamery za určitých podmínek objevit mohou.(2,3) 

 

1.6.5 Práce s potenciálními oběťmi 

Potenciální oběti (děti slabé, úzkostné, odlišné nebo již šikanované) lze vést 

k vyhýbání se rizikovým situacím. Nezdržovat se na opuštěných místech a naopak 

zůstávat ve společnosti kamarádů. Šikanující si totiž často cíleně vybírají děti 

opuštěné.(3) 

V možných obětech lze také pěstovat psychickou odolnost. Učit je asertivitě. 

Prostřednictvím modelových situací, v nichž jsou vystaveni urážkám a pomluvám pod 

odborným vedením, je lze učit novým odpovědím i vzorcům chování. Děti pak vědí, že 

kritické situace dokáží zvládnout, a přestávají v nich být tak úzkostné. Sebevědomí lze 

posílit i spoustou jiných her nebo třeba úspěchem dítěte ve sportu, v umění nebo kdekoli 

jinde.(3) 

Možností práce s potenciálními oběťmi, ale i s ostatními dětmi, je výchova 

k násilí. Přestože naše společnost násilí odsuzuje jako jev negativní, obdivuje se denně 

odvážným pokladním, kteří se aktivně postaví na odpor lupiči, stejně jako televizním 

hrdinům, již neváhají střílet po nebezpečných vrazích. A i když prací policie a armády 

někdy pohrdáme, nedokážeme si bez ní naši společnost představit. Nejsme společností 

druhé tváře s gándhíovskou strategií, ačkoli bychom si to přáli. Každý má právo na 

přiměřenou aktivní obranu a měl by o tom vědět. I děti by měly znát všechny své 

možnosti. Musí vědět, že mohou ránu dostat, ale měly by ji ve správné situaci i umět 
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dát. Cíleně by měly být vedené k tomu, aby se uměly prát. Součástí výchovy k násilí 

musí ale  vždy být i výchova ke kázni, sebeovládání a morálním hodnotám.(2) 

 

1.6.6 Práce s potenciálními agresory 

Hlavní náplní práce s agresory (byť pouze potenciálními) je odstranění příčin 

agresivních sklonů a tlumení agresivity samotné. U agresorů s nízkým sebevědomím je 

třeba sebevědomí posílit podobně jako u obětí. Můžeme ocenit jejich nezávadné 

chování nebo zvládnutí vlastní impulzivity ve vypjaté situaci.(3) 

Agresoři většinou nepřemýšlí o své budoucnosti a neplánují dlouhodobé cíle. 

Podaří-li se nám vytvořit jim perspektivu, mohou z ní čerpat pocit jistoty, sebedůvěru a 

zdravé sebevědomí. Nebudou pak riskovat ztrátu tohoto cíle nevhodným chováním.(3) 

Boj se samotnou agresivitou může mít několik podob. Mohou to být relaxační 

techniky umožňující agresorovi kontrolovat vlastní pocity i chování. V jiném případě 

mohou být v rohu třídy žíněnky, kde se agresoři mohou beztrestně mezi sebou poprat a 

vybít přebytečnou energii. Samozřejmě kontrolovaně a v určitých mezích. Jinou 

variantou může být boxovací pytel na školní chodbě.(3) 

Odborně náročnou metodou jsou pochody přežití. Vybraní agresivní jedinci jsou 

se svolením rodičů odvezeni na nějakou dobu do přírody bez kontaktu s civilizací. 

S sebou mají jen minimální zásoby jídla a vody. Agresi zde musí po počátečních 

rozpacích nahradit spoluprácí a vzájemnou tolerancí. Změna chování však může být 

dočasná, někdy omezená pouze na samotný pochod. Proto by péče o agresora nikdy 

neměla být omezena na jediný takový výlet.(3) 

Útočníkem může otřást, když se dozví o utrpení oběti. Neuvědomuje si, jaké 

příkoří způsobuje. Oběť se totiž snaží zachovat ve třídě svou tvář, své pocity skrývá a 

naplno je prožívá, až když je sama. Agresor, dosud přesvědčen o nevinnosti svého 

počínání, je náhle konfrontován se skutečnou realitou. Někdy ho toto prozření může 

zastavit při dalším šikanování.(1,3) 

Alternativní tresty mohou mít velký vliv na další chování agresora. Ten má na 

výběr mezi klasickým trestem a alternativním. Musí ale projevit snahu o nápravu a 

uvědomit si a prohlásit, že udělal špatnou věc. Jako alternativní trest může například po 

určitou dobu ručit za bezpečí a ochranu své oběti. Alternativních trestů lze použít hlavně 

při prvním a mírnějším přestupku. Výhodou je, že se žák učí odpovědnosti za své 
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chování. První prohřešky žáků většinou nejsou důsledkem zlého úmyslu, ale prostým 

šlápnutím vedle v průběhu zvýšené lability a emocionality pubertálního věku. Při užití 

alternativních trestů  si žáci neodnáší tak zřetelnou jizvu, jako je třeba dvojka 

z chování.(3) 

Určitým pravidlům podléhá i metoda usmíření mezi agresorem a obětí. Lze 

použít pouze u agresorů, kteří ji myslí vážně, a obětí, které s ní souhlasí. Vždy by měl 

z usmíření vyjít i nějaký přiměřený trest. Agresor by nikdy neměl mít pocit, že se stačí 

pouze omluvit.(3) 

Tresty nemusí udílet pouze dospělí. Ke zvýšení demokracie v celé škole vedou 

žákovské poroty. Žáci do nich volení obdobně jako soudy rozhodují o udílení trestů i 

jejich výši. Rizikem je někdy krutost trestů a nenávist souzených k soudcům. Na 

uplatnění této metody není dosud jednotný názor. (2,3) 

Často nezbytným řešením vyšších stadií šikany je separace agresorů. 

Významnou roli hraje výběr kolektivů, do kterých budou agresoři převedeni, a také 

příprava celé školy na jejich příchod. Z USA je známa metoda, kdy se agresoři za trest 

nesmí po určitou dobu účastnit vyučování. Logika zdánlivě nesmyslného opatření je 

dvojí. Zaprvé je vzdělání největší investicí do budoucna, což si ale agresoři málokdy 

uvědomí. A zadruhé je opatření bičem na rodiče, kteří se musí o dítě v té době starat, a 

to včetně přípravy jídla, protože dítě nesmí ani do školní jídelny.(3) 

 

1.6.7 Práce se všemi žáky 

Jde o skupinu postupů, které užíváme u všech dětí kolektivu včetně agresorů a 

obětí. Patří sem například požadavek, aby se učitel stal vzorem pro děti. Nemá o 

škodlivosti násilí ve společnosti  pouze informovat, ale musí být zřejmé, že jej odsuzuje 

a nebude ho tolerovat. Zmenšení vzdálenosti mezi pedagogem a žáky má zase za cíl 

peer program. V něm proškolení vrstevníci diskutují se třídou o šikaně nebo jiných 

patologických jevech.(3) 

Žáci mohou dohromady vytvořit žákovskou smlouvu, ve které sepíší, jak se 

k sobě chtějí chovat a jaké chování mezi sebou tolerovat nebudou. Aktivní podíl na 

určování těchto pravidel vede k jejich většímu akceptování kolektivem, neboť nejsou 

vnímaná jako vnucená, a tak vedou i k méně častému porušování.(1,2,3) 
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1.6.8 Spolupráce školy a rodiny 

Rodiče dítěte, které chodí do školy, by měli vědět, jak tato škola postupuje při 

objevení šikany. Také by měli vědět, na koho se při podezření na šikanování mohou 

obrátit. Vždy by se jim mělo dostat vlídného přijetí s upřímným zájmem. Rodina by 

měla být pro oběti místem bezpečí a opory a škola by ji měla v této pozici přinejmenším 

podporovat.(3) 

S rodiči agresorů je někdy obtížná komunikace. Nikdy by neměli  mít pocit, že 

je škola za činy jejich dětí odsuzuje. Naopak, musí být přesvědčeni, že na cestě 

k nápravě se jim bude škola snažit pomoci.(1,3) 

 

1.6.9 Spolupráce školy s jinými institucemi 

Dnes existuje velké množství komunitních organizací i jiných institucí, které se 

věnují problematice šikany. Bendl 2003 (3) uvádí následující:( 

 

 komunitní  preventivní programy, většinou při některé škole v regionu 

 programy pro rizikovou mládež při státních úřadech 

 nevládní organizace, které nabízejí zdarma i za úplatu osvětovou činnost i 

kurzy sociálních dovedností (například kurzy asertivity) 

 linky důvěry 

 dobrovolnické programy se zaměřením na přátelství i podporu k obětem i 

napravujícím se agresorům 

 instituce určené zákonem jako je ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, základní, střední i speciální školy, pedagogicko-psychologické 

poradny i školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

 kurátor pro mládež, pracující při sociálním referátu obecních nebo 

městských úřadů 

 

U všech uvedených institucí mohou nalézt pomoc děti, rodiče, učitelé i všichni, 

kdo se o šikanování dozví a nevědí, jak ho řešit. Kontaktovat je mohou, i pokud 

pochybují o správnosti školou navrhovaných řešení. 
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2.Praktická část 

 

2.1 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je charakterizovat žáky druhého stupně základní školy, 

kteří jsou při náznacích projevů šikanování ve svém okolí ochotni aktivně bránit oběť 

vlastními silami nebo prostřednictvím někoho jiného. Jak uvádí literární zdroje, 

dostatek takových žáků v kolektivu zvyšuje pravděpodobnost, že se celý kolektiv 

nebude šikanou postižen. Proto mne pro možnost preventivního zásahu zajímalo, jak se 

tito žáci dokáží pohybovat v sociálním prostředí.(1) 

 

2.2 Hypotézy 
Na základě prostudované odborné literatury a empirických zkušeností byly 

stanoveny následující hypotézy: Žáci ochotní aktivně zakročit proti šikanování se budou 

častěji věnovat organizované mimoškolní aktivitě než jejich vrstevníci. Také budou 

pocházet častěji z rodin s oběma vlastními rodiči, budou mít častěji sourozence a bude 

pro ně méně obtížné komunikovat s dospělými. 

 

2.3 Metodika 
 Práce  je koncipována jako deskriptivní studie. K získání potřebných údajů byl 

vypracován dotazník „Vliv mimoškolních aktivit a rodinného zázemí na chování žáků 

II. stupně základní školy“. Anonymní dotazník obsahuje 29 otázek v šesti částech a je 

přiložen jako Příloha 1. 

 

2.4 Charakteristika souboru 
Dotazník byl rozdán na dvou pražských základních školách, na Základní škole, 

Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 a na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34. 

Dotazník vyplňovali žáci druhého stupně navštěvující sedmé a deváté ročníky. Celkem 

bylo hodnoceno 149 dětí. Z toho bylo 80 dotazníků vyplněno chlapci (dále muži) a 69 

děvčaty (dále ženy). Rozdělení souboru žáků podle navštěvovaných škol a také podle 

jednotlivých tříd a pohlaví uvádí Tab.2. 
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Tab.2 Rozdělení souboru podle škol 
Škola ZŠ Londýnská ZŠ U Roháčových kasáren 
Třída 7. Třídy 9.třídy Celkem 7. Třídy 9.třídy Celkem 
Celkem 36 19 55 50 44 94 
Muži 22 13 35 22 23 45 
Ženy 14 6 20 28 21 49 

 

 Procentuální zastoupení žáků podle pohlaví a navštěvovaných škol ze všech 

žáků sedmých a devátých tříd ukazují Grafy 1 a 2.  

 

 

2.5 Výsledky 
Pro hodnocení dotazníků byli žáci rozdělení do skupin podle odpovědi na otázku 

číslo 26. Žák musí vybrat pouze jednu z devíti odpovědí, která nejvíce vystihuje jeho 

chování. Na základě odpovědí byli žáci rozděleni do tři  skupin a dvě z těchto skupin 

ještě každá do dvou dalších podskupin. Vzniklo tak celkem sedm skupin, jak je 

naznačeno v Příloze 2. 

Žáci ve Skupině CE by při projevech násilí ve svém okolí zakročili. Jejich 

Podskupina E by tak učinila vlastními silami, druhá Podskupina C by tak učinila 

prostřednictvím dospělé osoby, kterou by se snažila sehnat. Jedinci ve Skupině ABDFG 

by dle svých odpovědí při projevech násilí nezakročili. Kromě žáků, kteří odpověděli, 

Graf 2 - 9. třídy
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že je strkání a bití ve třídě nezajímá, jsou rozděleni do Podskupiny AB s žáky, kteří 

nejsou schopni zakročit, ale projevy násilí se jim zjevně nelíbí, a Podskupiny DG 

s žáky, kteří se násilí aktivně účastní nebo jej rádi pozorují. Poslední skupinou je 

Skupina HI s žáky, kteří si uvedených projevů v okolí nikdy nevšimli nebo se nemohou 

rozhodnout. Rozdělení souboru do jednotlivých skupin celkově i podle pohlaví uvádí 

Příloha 3, Tab.3 a Graf 4. 

 Bylo hodnoceno procentuální zastoupení odpovědí v jednotlivých otázkách 

dotazníku mezi skupinami kromě otázky číslo 26, podle které byly žáci do skupin 

rozděleni. Pro statistické zpracování výsledných dat jsem užil 95% interval spolehlivosti 

pro populační pravděpodobnost. Ten je znázorněn ve všech hodnocených grafech jako 

zelená linka vymezující jeho rozmezí. Výjimkou je hodnocení otázky číslo 21 a číslo 

29, ve kterých žáci určují pozici na škále. Zde jsem užil také 95% interval spolehlivosti 

s dosazením výběrové směrodatné odchylky a přepokládaného Studentova rozdělení. 

Interval spolehlivosti je i v těchto případech v grafech znázorněn zelenou linkou 

vymezující jeho rozmezí. Protože části dotazníku se odlišovaly způsobem hodnocení, 

jsou výsledky uvedeny pro každou část zvlášť. 

 

2.5.1 Hodnocení části I. a II. 

Tyto části jsou hodnoceny dohromady. Pozitivně jsou žáci hodnoceni, pokud 

uvádějí v první části sport nebo v druhé části koníček nebo oboje. Splněny ale musejí 

být také další podmínky. Tomuto sportu nebo koníčku se musejí věnovat alespoň jednou 

týdně v  kroužku, týmu nebo jiné organizované skupině. Zároveň jej musí mít alespoň 

tak rádi, že v otázkách číslo 3 nebo 9 neuvádějí, že ho mají spíše nebo převážně neradi. 

Poslední podmínkou je, že v otázkách, co na nich rádi nemají neuvádějí, že jsou rodiči 

nebo někým jiným k tomuto zájmu nuceni. 

Všechny získané hodnoty jsou uvedeny v Příloze 4, Tab.4 a Grafech 4 a 5. 

Nejvyšší procento žáků věnujících se nějaké aktivitě je ve Podskupině DG mezi ženami, 

kde se sportu nebo koníčku věnují obě dvě děvčata této skupiny. Pořadí mezi 

základními třemi skupinami je od nejvyššího Skupina HI, CE a Skupina ABDFG. 

Rozdíly jsou velmi malé a nevýznamné. Hranici významnosti se blíží rozdíl mezi 

skupinami C a E, kde se organizované aktivitě více věnují žáci skupiny E. To jsou žáci, 

kteří jsou ochotni zakročit vlastními silami při výskytu agresivního chování ve svém 
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okolí. Více od hranice významnosti je vzdálen rozdíl mezi skupinami AB a DG. Větší 

počet aktivit projevila skupina AB. Celkově lze říci, že mezi skupinami není 

významných rozdílů. 

 

2.5.2 Hodnocení části III. 

Část je hodnocena podle procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Navíc jsou v otázkách číslo 13, 14, 16 a 17 hodnoceny souhrnně spíše pozitivní 

odpovědi označené jako odpověď „spíše ano“, která je součtem odpovědi „vždy“ a 

„většinou ano“. Na druhé straně byla hodnocena spíše negativní odpověď „spíše ne“, 

která je součtem odpovědí „většinou ne“ a „nikdy“.  Hodnoty získané v této části jsou 

uvedeny v Příloze 5. 

V otázkách číslo 13 žáci odpovídají na otázku, jak často cítí strach při oslovení 

známého a v otázce číslo 14 neznámého dospělého. Výsledky jsou uvedeny v Tab.5 a 6 

a v Grafech 6 a 7. Většina skupin cítí výrazně častěji strach při oslovení neznámého 

dospělého. Výjimkou je Podskupina DG, v které je stejné procento (6,3%) spíše 

pozitivních odpovědí v obou otázkách. Toto procento je také nejvyšší mezi skupinami 

v otázce číslo 13. Skupina CE má při oslovení dospělého častěji strach, ať již se jedná o 

kontakt s známým nebo neznámým dospělým. Tento výsledek se ale neblíží hranici 

významnosti a lze pouze konstatovat, že žáci skupiny CE statisticky významně necítí 

menší strach při oslovení dospělých.  

V otázce číslo 15 se žáci, kteří často přemýšlí nad svou oblíbeností mezi 

spolužáky, seřadili v procentuálním zastoupení v tomto pořadí skupin (od nejvyššího): 

Podskupina E, Skupina CE, Podskupina C, Podskupina AB, Skupina ABDFG, Skupina 

HI a Podskupina DG.  Nejčastěji přemýšlí o oblíbenosti žáci, kteří by proti náznakům 

násilí mezi spolužáky zakročili, nejméně pak žáci, kteří se k tomuto násilí přidají nebo 

jej s oblibou pozorují. Hranice významnosti, jak ukazují Tab.7 a Grafy 8 a 9, ale nebylo 

dosaženo. 

Otázky číslo 16 a 17 se ptají, jak těžké je pro žáky požádat známého a 

neznámého dospělého o pomoc. Výsledky zobrazují Tab.8 a 9 a Grafy 10 a 11. Je 

zřetelné, tentokrát ve všech skupinách bez výjimky, že těžší je požádat o pomoc 

neznámého dospělého. Ve vzorku byl výrazně menší podíl spíše pozitivních odpovědí 

v otázce číslo 16 v Podskupinách AB, DG a Skupině ABDFG a v otázce číslo 17 pouze 
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ve Skupině DG. V Podskupině CE byl v obou otázkách nevýznamný vyšší podíl spíše 

pozitivních odpovědí než ve Skupině ABDFG. 

 

2.5.3 Hodnocení části IV. 

Otázka číslo 18 byla zaměřena na rodiče a sourozence sdílející s žákem jednu 

domácnost. U rodičů byla hodnocena přítomnost obou vlastních rodičů a také 

ohodnocení obou vlastních rodičů pěti body dle návodu v otázce číslo 22. U sourozenců 

byl rozhodující jejich počet a zvlášť situace, kdy byl alespoň jeden z nich ohodnocen 

pěti body. V otázce číslo 19 byli žáci rozděleni podle toho, zda vůbec nějaké kamarády 

uvedli, a dále podle toho, zda uvedení kamarádi byli ohodnoceni více body než rodinní 

příslušníci uvedení v otázce číslo 18. Pokud žák uvedl v otázce číslo 20 někoho 

dospělého, byly rozlišeny případy, kdy byl a kdy nebyl tento dospělý v rodinném vztahu 

s žákem. U třídního učitele v otázce číslo 21 byly srovnány průměry uvedených hodnot 

mezi skupinami. Příloha 6 obsahuje všechny tabulky a grafy, které se zabývají 

hodnocením této části. 

Procentuální zastoupení žáků s oběma vlastními rodiči a s vlastními rodiči, které 

žák ohodnotil nejvyšším počtem bodů je přibližně stejné ve všech skupinách (Tab.10 a 

Graf 12). Jedinou výjimkou, která ale nenabývá statistického významu, je skupina žáků 

aktivně se na projevech násilí ve třídě podílejících, Podskupina DG. Tato skupina má 

nižší zastoupení žáků s vlastními rodiči a není v ní jediný žák hodnotící oba své vlastní 

rodiče nejvyšší známkou. Naopak poněkud vyšší je zastoupení žáků, kteří ohodnotili 

oba rodiče pěti body ve Skupině HI. Rozdíl v hodnocení rodičů mezi Skupinami CE a 

ABDFG nemá statistický význam. 

Počtem sourozenců, kteří sdílí jednu domácnost se žákem, a jejich hodnocením 

se zabývá Tab.11 a 12 a Grafy 13 a 14. Téměř stejné je zastoupení jedináčků mezi žáky 

ve všech skupinách. Žáci, kteří ohodnotili alespoň jednoho svého spolužáka pěti body, 

jsou zastoupeni ve skupinách přibližně rovnoměrně. Jenom ve Skupině DG je těchto 

žáků méně. 

Hodnocení otázky číslo 19 není graficky uvedeno, protože v celém souboru se 

nevyskytl ani jeden žák, který by neuvedl nějaké kamarády, a pouze devět žáků 

hodnotících kamarády výše než rodiče. To bylo 8 mužů (3 v otázce číslo 26 označili 
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odpovědi e a h , po 1 odpovědi d a f ) a 1 žena (odpověď b). To jsou velmi malá čísla, 

jejichž statistické hodnocení by nemělo význam. 

V otázce číslo 20 bylo hodnoceno zastoupení dospělých, kterým žáci dali více 

než jeden bod včetně (Tab.13 a Graf 15). Největší procento bylo v Podskupině C a 

Skupině CE. Nejnižší procento  v Podskupině DG a Skupině ABDFG. Hodnoty 

nenabývají významného rozdílu, ale ve skupinách byly zřejmé. 

Průměrné ohodnocení učitele bylo ve skupinách a podskupinách od nejvyššího 

po nejnižší v tomto pořadí: C, CE, E, HI, DG, ABDFG, AB (podrobněji Tab.14 a Graf 

16). Podskupina DG hodnotila třídního učitele výše než Skupina AB.  

 

2.5.4 Hodnocení části V. 

Výsledky hodnocených tří otázek této části jsou uvedeny v Příloze 7. V otázce 

číslo 23 žáci téměř všech skupin uváděli nejčastěji odpověď a. Při konfliktu se 

spolužáky nejčastěji „obhajují svůj názor“ (Tab.15 a Grafy 17 a 18).  Pouze žáci 

Podskupiny C častěji uvedli, že se snaží dohodnout. Žáci Skupiny CE se také zřetelně 

častěji než ve Skupině ABDFG snaží dohodnout. Zřetelně jiné zastoupení odpovědí 

proti jiným skupinám, ale i tak statisticky nevýznamné je v Podskupině DG a Skupině 

ABDFG. Zde se objevuje vyšší zastoupení odpovědi f („mám chuť ho bouchnout“). 

Otázka číslo 24 je zaměřena na konflikt s dospělými. Žáci všech skupin  (Tab.16 

a Grafy 19 a 20) dávají nejvíce přednost odpovědi a („snažím se obhájit svůj názor“). 

Odpověď f („vyhrožují“) se objevuje pouze u dvou žáků Podskupiny DG a Skupiny 

ABDFG. 

Otázka číslo 25 se ptá na chování žáka při výskytu ostrakismu v jeho okolí. 

Výsledky zaznamenávají významné rozdíly mezi Skupinami ABDFG a CE, 

nevýznamné rozdíly pak mezi částmi těchto větších skupin, Podskupinami AB a DG a 

Podskupinami C a E (Tab.17 a Grafy 21 a 22). Skupina CE významně častěji a ze všech 

odpovědí nejčastěji volí odpověď g („nelíbí se mi to a řeknu jim, aby se smát přestali“). 

Skupina ABDFG volí obdobně na hranici významnosti nejčastěji odpověď a („nezajímá 

mě to“). Rozdíly jsou i uvnitř skupiny. Podskupina DG volí na hranici významnosti 

častěji odpověď a a méně často odpověď c („nelíbí se  mi to, ale neumím s tím nic 

dělat“). 
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2.5.5 Hodnocení části VI.  

Část se skládá ze tří otázek, jejichž hodnocení uvádí Příloze 8. V otázce číslo 27 

žáci odpovídají na otázku, jak často jsou hrubí ke svým spolužákům. Výsledky jsou 

v Tab.18 a Grafech 23 a 24. Odpověď a („často“) se objevila pouze u Podskupiny DG a 

Skupiny ABDFG. Odpověď opačného charakteru d („nikdy“) zřetelně častěji volili žáci 

Podskupiny C a Skupiny CE. 

Námětem otázky číslo 28 je, zda žák ve škole někdy někoho udeřil a pokud ano, 

jestli ho to mrzelo. Výsledky uvedené v Tab.19 a Grafech 25 a 26 ukazují významné 

rozdíly mezi Skupinami ABDFG a CE. Žáci Skupiny ABDFG volili mnohem častěji 

odpověď c („udeřil/a a nemrzelo mě to“), méně často pak odpověď  b („udeřil/a a 

mrzelo mě to“). Nejmenší rozdíl mezi skupinami byl v odpovědi a („nikdy jsem nikoho 

neudeřil/a“), kterou více volili žáci Skupiny CE. 

V poslední otázce číslo 29 žáci hodnotí, jak moc jsou se sebou spokojeni na 

desetistupňové škále, nejvíce je deset bodů. Rozdíly mezi skupinami jsou malé a 

nevýznamné (Tab.20 a Graf 27). Těžko lze hodnotit nižší hodnotu u žen ve Skupině 

DG,  pro jejich malý absolutní počet ve skupině. 

 

2.6 Diskuse 
Odborná literatura, věnující se problematice šikany, se často zabývá vlastnostmi 

agresorů a obětí. Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat jinou skupinu 

jedinců. Skupinu, která je schopna se násilí ve svém okolí aktivně postavit. Téma bylo 

zpracováno v deskriptivní studii dotazníkovou metodou.  

Zkoumán byl soubor 149 žáků. Z nich  necelých 37 procent se vyjádřilo, že při 

projevech násilí by zakročilo. Dalších 33 procent žáků se s násilím ve škole nepotkalo 

anebo se neumí rozhodnout, jak by se při jeho projevech zachovalo. Pro tyto žáky bylo 

ze všech skupin nejtěžší požádat známého i neznámého dospělého o pomoc. Proto asi 

nebudou žáky, kteří by se při výskytu šikany snažili sehnat někoho dospělého. Těžko 

lze vysvětlit skutečnost, že chlapci této skupiny statisticky významně hodnotí méně 

pozitivně než děvčata třídního učitele. Část žáků této skupiny by jistě rozšířila počet 

žáků, kteří by při projevech šikany zakročili. Nelze ale předpokládat, že by jejich 

procentuální zastoupení bylo vyšší než zastoupení žáků celého souboru, kteří označili 

odpověď, dle níž by zakročili. Těžko lze předpokládat vznik společnosti bez zvýšeně 
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agresivních a úzkostných jedinců. Počty agresorů i obětí mohou při rozšíření 

preventivních programů různou mírou klesat, ale nelze očekávat, že by zcela vymizely. 

V této souvislosti poznatek, že na základních školách není jednoznačná většina žáků, 

kteří by šikaně aktivně bránili, nabývá na významu. 

Na sociální chování žáků základních škol má vliv mnoho faktorů. Vliv 

jednotlivých faktorů může být velmi malý, ale při součtu jejich většího počtu se mohou 

navzájem výrazně posilovat. To by mohl být jeden z hlavních důvodů statistické 

nevýznamnosti většiny zjištěných rozdílů mezi skupinami. Přesto je třeba rozdíly, které 

jsou na hranici významnosti, vnímat jako možné a pravděpodobné. 

Hypotéza, že žáci ochotní aktivně zakročit proti šikanování se budou častěji 

věnovat organizované mimoškolní aktivitě, nebyla potvrzena. Žáci všech tří základních 

skupin se organizovaným činnostem věnovali přibližně ve stejném procentu. 

Podrobnější rozdělení skupiny žáků, kteří by zakročili, do podskupin ukazuje, že uvnitř 

skupiny jsou zřejmé rozdíly. Více se činnostem věnovali žáci, ochotní zakročit 

vlastními silami. Hypotéza byla postavena na teorii, že mimoškolní organizovaná 

činnost, které se žáci rádi a pravidelně věnují, u nich bude působit jako určitá životní 

hodnota. Z té by mohli čerpat morální sílu a mít tak větší tendenci při projevech 

bezpráví ve svém okolí proti němu zakročit. Místo toho výsledky naznačují, že činnost 

má vliv spíše na způsob, kterým by žák zakročil. Možné vysvětlení je, že organizovaná 

aktivita nevytváří a neposiluje nové morální hodnoty, ale vede k větší samostatnosti 

jedince a umožňuje stávající hodnoty obhajovat samostatnějším způsobem. 

Ve zkoumaném souboru také nebyla potvrzena hypotéza, že žáci aktivně se 

stavící proti šikaně, pocházejí častěji z rodin s oběma vlastními rodiči. Rozdíl nebyl 

zaznamenán ani mezi žáky zabraňujícími šikaně vlastními silami nebo prostřednictvím 

přivolané dospělé osoby. Také v procentu žáků uvedených skupin, kteří hodnotili oba 

své vlastní rodiče nejvyššími body, nebyl pozorován významný rozdíl. Zdá se, že 

přítomnost vlastní rodiny nemá vliv na chování žáka při výskytu násilí v jeho okolí, 

přestože rozvod a porozvodová situace je pro dítě zátěží. To může mít několik 

vysvětlení. Ani oba vlastní rodiče nemusí být zárukou hladce fungující rodiny dávající 

dítěti ideální morální hodnoty a rozvod rodičů, může být v některých situacích 

správným východiskem posilujícím morální vývoj jedince.  



 33

 Výsledky ukázaly i další rozdíly v hodnocení rodičů u různých skupin žáků. 

Zřetelně vyšší počet kladně hodnocených vlastních rodičů se objevil ve skupině žáků, 

kteří se s projevy násilí nesetkali nebo se neuměli rozhodnout, jak na položenou otázku 

odpovědět. Možným vysvětlením může být, že právě vysoká vazba na rodiče může 

zhoršit vnímání sociálního prostředí mimo rodinu a následné chování v něm. Žáci 

podílející se aktivně nebo pasivně na násilí ve třídě měli méně často oba vlastní rodiče a 

navíc žádný z nich neohodnotil tyto rodiče nejvyššími body. Lze předpokládat, že horší 

rodinné vztahy jsou důsledkem nedostatku vřelého zájmu, citového chladu nebo 

lhostejnosti v rodině. Výskyt těchto poměrů je v souhlasu s literaturou opravdu častější 

u rodin agresorů. (2) 

Žáci aktivně se stavící proti projevům násilí ve svém okolí mají častěji 

sourozence. Ani tato hypotéza nebyla statisticky významně potvrzena. Sourozenci se o 

lásku rodičů dělí, vnímají jeden druhého a jeho postavení v rodině. Mohli by více 

vnímat postavení žáků ve třídě a dříve rozpoznat, komu je ubližováno a kdy zakročit.  

Z výsledků je ale patrné, že nejsou tou skupinou žáků, která by častěji než ostatní 

skutečně zakročila. Největší, byť ne statisticky významný, rozdíl je mezi žáky bránící 

šikaně vlastními silami a žáky, kteří by tak učinili prostřednictvím někoho dospělého. 

Větší zastoupení jedináčků je ve skupině druhé. Jedináčci své starosti v rodině častěji 

svěřují rodičům a asi při objevení se šikany je pro ně méně obtížné se svěřit dospělému. 

Menší obavy při komunikaci s dospělým, ať již při oslovení nebo požádání o 

pomoc, se u žáků aktivně bránících projevům násilí neprokázaly. Zajímavé je, že i pro  

podskupinu žáků, kteří při výskytu násilí sháněli dospělého, který by zakročil, je 

požádat dospělého o pomoc přinejmenším stejně těžké, jak pro žáky jiných skupin. Je 

nutné si všimnout, že zastoupení žáků majících problémy při komunikaci s dospělým je 

ve skupinách sice přibližně stejné, ale těchto žáků je vždy velmi málo. Ve sledovaných 

skupinách měl i jeden jedinec velký vliv na výsledné procento a  je velmi obtížné tento 

výsledek hodnotit. 

Žáci, kteří by zakročili proti násilí, častěji než jiné skupiny žáků uvedli, že pro 

ně jsou důležití nějací dospělí mimo rodinných příslušníků. Největší zastoupení 

takových žáků je v podskupině, která by zakročila proti násilí právě prostřednictvím 

dospělé osoby. Ale  vysoké zastoupení takových žáků je i v druhé podskupině, která by 

zakročila vlastními silami. Je možné, že pozitivní vztahy s dospělými lidmi mimo 
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rodinu, které dítě dokáže navázat a udržovat, mají význam pro hodnoty dítěte a sílu, 

kterou tyto hodnoty obhajuje. Je také možné, že navazování vztahů s dospělými žákem i 

jeho chování při projevech násilí podléhá jinému společnému faktoru. 
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Závěr  
 

 Práce byla zaměřená na žáky, kteří při projevech agrese ve svém okolí, se této 

agresi aktivně postaví. Jejich vlastnosti byly zkoumány v deskriptivní studii 

dotazníkovou metodou a byly srovnávány s vlastnostmi žáků, kteří proti tomuto násilí 

nezakročí. 

 Výsledky práce často nenabývají statisticky významných hodnot pro nízký počet 

jedinců v celém souboru a pro malé rozdíly mezi jednotlivými skupinami žáků. Přesto 

lze konstatovat, že původní hypotézy nebyly v souboru potvrzeny. Žáci aktivně bránící 

šikaně ve svém okolí se nevěnovali častěji nějakému pravidelnému organizovanému 

sportu nebo koníčku než jejich vrstevníci. Také nepocházeli častěji z rodin neúplných 

nebo rodin s nevlastním rodičem, neměli častěji sourozence a nebylo pro ně méně 

obtížné komunikovat s dospělými.  

 Na základě výsledků lze stanovit určitá doporučení. Ta by mohla působit 

v prevenci šikany například zvýšením počtu žáků, kteří by se dokázali násilným 

projevům ve svém okolí postavit. 

 Přestože se někteří žáci věnovali organizované mimoškolní činnosti, nepostavili 

se častěji než ostatní šikanování. Zájmové kroužky i sportovní kluby by se měly více 

věnovat vytváření a utvrzování morálních hodnot dětí. 

 Pro žáky, aktivně se stavící proti násilí, byli častěji než v jiných skupinách 

důležití dospělí, kteří s nimi nebyli v rodinném vztahu. V tomto ohledu je těžké vyslovit 

nějaké doporučeni. Lze ale říci, že vztahy mezi dítětem a dospělým mimo rodinu tohoto 

dítěte  je třeba vytvářet a podporovat. Může se jednat o trenéra aerobiku  i o dětského 

lékaře. 

 Žáci, kteří se na násilí ve třídě aktivně podíleli nebo ho alespoň s oblibou 

pozorovali, častěji pocházeli z rodin, kde nebyli oba vlastní rodiči. Takové rodiny je 

proto třeba vnímat jako zvýšeně ohrožené, a proto by jim zdravotníci i učitelé měli 

věnovat v prevenci šikany větší pozornost. 
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Souhrn 

Námětem práce jsou vlastnosti žáků, kteří při projevech násilí ve svém okolí 

proti nim zakročí. V první části je uvedena charakteristika šikanování, jeho projevy, 

vývoj, rozpoznání a možné postupy při jeho řešení. V praktické části bylo celkem 149 

žáků rozděleno do skupin podle postoje k projevům násilí mezi spolužáky. Hodnoceny 

byly zejména rozdíly mezi skupinou, která by zakročila proti šikanování, a skupinou, 

která by nezakročila. V práci jsou uvedena i hodnocení další skupiny žáků, kteří se 

neumí rozhodnout nebo se s projevy šikany nikdy nepotkali. Skupina, jež by zakročila, 

je dále rozdělena na dvě podskupiny. Na žáky, kteří k tomu užijí vlastních sil, a žáky, 

kteří zakročí prostřednictvím dospělého člověka. Všechny skupiny odpovídaly na 

otázky z oblasti rodinného života, mimoškolních aktivit a vztahů s dospělými lidmi. 

Výsledky práce určité rozdíly mezi skupinami naznačují, ale ty jsou malé a výjimečně 

dosahují statistického významu. 



 37

Summary 

The topic of the diploma thesis are the qualities of the students who take initiative 

to stop violence if they witness it. In the first part, there is characteristic of bullying, its 

indications, how it evolves, how can we notice it and possible approaches to solve it. In 

the practical part, 149 students were divided into groups according to their attitude to 

violence among schoolmates. The differences between the group that would take an 

action against the violence and the group that would not take an action were assessed. 

There is also the assessment of the group of students who are undecided or they simply 

have not witnessed bullying yet. The group that would take an action is further broken 

down into two subgroups. Into the first subgroup that would use their own force to stop 

it and into the second group that would inform an adult person. All the groups answered 

questions concerning family life, activities outside the school and relationships with 

adults. The results of the diploma thesis show some differences among the groups, but 

they are small and rarely statistically significant. 
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Příloha 1: Dotazník 
 

Univerzita Karlova v Praze 
3. lékařská fakulta 
Ústav zdraví dětí a mládeže 
 

Vliv mimoškolních aktivit a rodinného zázemí 
na chování žáků II. stupně základní školy 

 
Tento dotazník je anonymní a proto jej nepodepisuj. 

Informace, které uvedeš, jsou důvěrné a nikdy nebudou uvedeny ve vztahu k tobě. 
Výsledky budou použity ve studii se zaměřením  

na prevenci negativních postojů mezi žáky. 
 

Své odpovědi zakroužkuj a piš prosím čitelně. 
Podrobné pokyny jsou uvedeny na začátku jednotlivých částí dotazníku. 

 
ÚVOD : 
 

Pohlaví:  a)  muž  b)  žena 

Kolik je ti let?  ………………. 

V kolikáté třídě jsi? ………………. 

 

I. ČÁST 
 

Pokud se věnuješ  pravidelně nějakému sportu (fotbal, basketbal, tanec, aerobic atd.), vyplň 
prosím tuto část dotazníku, pokud ne, pokračuj částí číslo II: 
 

Pokud se věnuješ více sportům, popiš ten, kterému se věnuješ nejčastěji. 

1. Který sport to je?  …………………………… 

2. Kolikrát týdně chodíš na tréninky? …………………………… 

3. Věnuješ se tomuto sportu rád/a?   a)   převážně ano 

b)   spíše ano 

c)   někdy ano, někdy ne 

d)   spíše ne 

e)   převážně ne 

4. V kolika letech jsi s tímto sportem začal/a? …………………………… 

5. Napiš jednou nebo dvěma větami, co máš na tomto sportu nejraději. 

 
 
 
 
6. Napiš jednou nebo dvěma větami, co na tomto sportu rád/a nemáš. 
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II. ČÁST 
 
Jestli máš nějakého koníčka (např. modely letadel, sbírání nálepek, nějaký kroužek atd.), vyplň 
prosím tuto část dotazníku, pokud koníčka nemáš, pokračuj částí číslo III: 
 
Pokud se věnuješ více koníčkům, popiš ten, kterému se věnuješ nejvíce. 
 

7. Který koníček to je? …………………………… 

8. Kolikrát týdně chodíš do kroužku, kde se mu věnujete? …………………………… 

9. Věnuješ se tomuto koníčku rád/a?  a)   převážně ano 

b)   spíše ano 

c)   někdy ano, někdy ne 

d)   spíše ne 

e)   převážně ne 

10. V kolika letech jsi s tímto koníčkem začal/a? …………………………… 

11. Napiš jednou nebo dvěma větami, co máš na tomto koníčku nejraději. 

 
 
 
12. Napiš jednou nebo dvěma větami, co na tomto koníčku rád nemáš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.ČÁST 
 
Zamysli se a zakroužkuj tu z odpovědí, která tě nejvíce vystihuje. 
 
13. Když potřebuješ oslovit známého dospělého, máš z toho strach?  

a)  vždy  b)  většinou ano                c)  většinou ne  d)  nikdy 
 

14. Když potřebuješ oslovit neznámého dospělého, máš z toho strach?  
a)  vždy  b)  většinou ano                c)  většinou ne  d)  nikdy 

 

15. Přemýšlíš častěji, než by jsi chtěl, nad tím, jak jsi oblíbený/á mezi spolužáky? 
a)    ANO                b)    NE 

 

16. Je pro tebe těžké požádat o pomoc známého dospělého člověka? 
a)  vždy  b)  většinou ano                c)  většinou ne  d)  nikdy 

 
 

17. Je pro tebe těžké požádat o pomoc neznámého dospělého člověka?  
a)  vždy  b)  většinou ano                c)  většinou ne  d)  nikdy 
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IV.ČÁST 
Pozorně si přečti celé instrukce! 
 

18. Uveď jednotlivě s kým bydlíš doma, např.: matka, otec, sestra, dědeček, pěstounka atd. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
19. Napiš křestní jména svých nejlepších kamarádů (nejvíce tři): 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
20. Jsou ještě jiní lidé, které si neuvedl/a v otázkách 18 a 19, kteří jsou pro tebe důležití? 
Prosím uveď je, např.: trenér, učitelka, soused atd.  (nejvíce pět): 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
21. Pokud je tvůj třídní učitel žena, napiš na následující tečky učitelka. Pokud je tvůj třídní 
učitel muž, pak napiš učitel. 
……………………………………. 
 
22. Každému, koho si uvedl/a v otázkách číslo 18, 19, 20 a 21, přiděl body oblíbenosti dle 
následujících čtyř pravidel. Přečti si postupně každé pravidlo a  postupuj podle něho. Body piš 
zřetelně za dotyčného člověka. 
1. Nejprve tomu, koho máš ze všech uvedených nejraději přiděl pět bodů. Pokud máš 

nejraději více osob, dej jim všem pět bodů. 
 

2. Poté přiděl mínus pět bodů těm, koho nemáš vůbec rád/a, vyhýbáš se jim nebo z nich máš 
strach. Těchto mínus pět bodů nemusí dostat nikdo. 

 

3. Poté dej nula bodů těm, jenž nemáš ani rád/a, ani nerad/a (např. jejich přítomnost ti není 
ani příjemná, ani nepříjemná). 

 

4. Body od plus pěti do mínus pěti přiděl ostatním uvedeným lidem podle toho, jak moc je 
máš rád nebo naopak nerad. 
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V. ČÁST 
 
V této části zakroužkuj pouze jednu odpověď. 
Pokud by ses rozhodoval/a mezi více odpověďmi, zakroužkuj tu odpověď, podle které se 
chováš častěji. 
 

23. Při konfliktu se spolužáky převážně: 
 

a) hlavně obhajuji svůj názor 
 

b) mlčím a poslouchám názor spolužáka nebo spolužačky 
 

c) snažím se dohodnout 
 

d) snažím se ukončit rozhovor 
 

e) rozpláči se 
 

f) mám chuť ho bouchnout 
 

g) vyhrožuji jim 
 

h) nedokáži se rozhodnout 
 
24. Při konfliktu s dospělými převážně: 

a) snažím se obhájit svůj názor 
b) jenom poslouchám, co říkají 
c) přeji si být někde jinde 
d) mám chuť do něčeho nebo někoho bouchnout 
e) většinou se rozpláči 
f) vyhrožuji 
g) nedokáži se rozhodnout 

 
25. Když se spolužáci někomu ve škole kvůli něčemu smějí, vysmívají nebo ho zesměšňují, 
pak převážně: 

a) nezajímá mě to 
b) jsem rád/a, že se nesmějí mně 
c) nelíbí se mi to, ale neumím s tím nic dělat 
d) líbí se mi to a rád/a to pozoruji 
e) nelíbí se mi to, a proto sháním dospělého, který by zakročil 
f) líbí se mi to a rád/a se přidám a směji se také 
g) nelíbí se mi to a řeknu jim, aby se smát přestali 
h) nikdy jsem neviděl/a, že by se spolužáci někomu smáli 
i) nedokáži se rozhodnout 

 
26. Když spolužáci do někoho strkají nebo ho i bijí, pak převážně: 

a) jsem rád/a, že nebijí mě a nestrkají do mě  
b) nelíbí se mi to, ale neumím s tím nic dělat 
c) nelíbí se mi to, a proto sháním dospělého, který by zakročil 
d) baví mě to a někdy se přidám 
e) zakročím a snažím se dotyčného ochránit 
f) nezajímá mě to 
g) rád/a a se zájmem to pozoruji 
h) spolužáci nikdy do nikoho nestrkají ani nikoho nebijí 
i) nedokáži se rozhodnout
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VI. ČÁST 
 
27. Býváš někdy ke spolužákům hrubý/á? 

 a)   často 
 b)   někdy 
 c)   téměř nikdy 
 d)   nikdy 

 
28. Udeřil/a jsi někdy někoho ve škole? 

a)   nikdy jsem nikoho neudeřil/a 
b)   udeřil/a a mrzelo mě to 

 c)   udeřil/a a nemrzelo mě to 
 
29. Jsi se sebou spokojený/á? Zkus se obodovat na desetibodové stupnici. 
(10 bodů znamená „jsem se sebou zcela spokojený/á“  a  0 bodů znamená „nejsem se sebou 
vůbec spokojený/á“) 
 
Počet bodů: ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto je konec dotazníku. 
 
Prosím zkontroluj, zda jsi odpověděl/a na všechny otázky. 
 
Mnohokrát ti děkuji za vyplnění. 
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Příloha 2: Rozdělení do skupin 
 
Otázka č.26:  Když spolužáci do někoho strkají nebo ho i bijí, pak převážně: 

a) jsem rád/a, že nebijí mě a nestrkají do mě  
b) nelíbí se mi to, ale neumím s tím nic dělat 
c) nelíbí se mi to, a proto sháním dospělého, který by zakročil 
d) baví mě to a někdy se přidám 
e) zakročím a snažím se dotyčného ochránit 
f) nezajímá mě to 
g) rád/a a se zájmem to pozoruji 
h) spolužáci nikdy do nikoho nestrkají ani nikoho nebijí 
i) nedokáži se rozhodnout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina HI 
h) spolužáci nikdy do nikoho nestrkají ani nikoho nebijí 

i) nedokáži se rozhodnout 

Skupina ABDFG 
a) jsem rád/a, že nebijí mě a nestrkají do mě  
b) nelíbí se mi to, ale neumím s tím nic dělat 
d) baví mě to a někdy se přidám 
f) nezajímá mě to 

g) rád/a a se zájmem to pozoruji 

Podskupina AB 
a) jsem rád/a, že nebijí mě a 
nestrkají do mě  

b) nelíbí se mi to, ale neumím 
s tím nic dělat 

Podskupina DG 
d) baví mě to a někdy se přidám 
g) rád/a a se zájmem to pozoruji Skupina CE 

c) nelíbí se mi to, a proto sháním dospělého, 
který by zakročil 
e) zakročím a snažím se dotyčného ochránit 

Podskupina C 
c) nelíbí se mi to, a proto sháním dospělého, který by zakročil 

Podskupina E 
e) zakročím a snažím se dotyčného ochránit 



 
Příloha 3: Rozdělení souboru do skupiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 - Rozdělení ve skupinách dle pohlaví v procentech
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Tab.3 Rozdělení do skupin 
Skupina ABCDEFGHI ABDFG CE HI AB DG C E 
Celkový počet žáků ve skupině 149 61 55 33 33 16 22 33
Počet žáků ve skupině               
(v procentech z celého vzorku) 100,0 40,9 36,9 22,1 22,1 10,7 14,8 22,1

Celkový počet mužů ve skupině 80 34 23 23 12 14 6 17
Počet mužů ve skupině               
(v procentech ze všech mužů) 100,0 42,5 28,8 28,8 15,0 17,5 7,5 21,3

Celkový počet žen ve skupině 69 27 32 10 21 2 16 16
Počet žen ve skupině                   
(v procentech ze všech žen) 100,0 39,1 46,4 14,5 30,4 2,9 23,2 23,2



Příloha 4: Hodnocení části I. a II. 
 

Tab.4 Sport a koníček 
Skupina celkem muži ženy 

ABDFG 77,0 73,5 81,5
CE 78,2 78,3 78,1
HI 78,8 73,9 90,0
AB 87,9 83,3 90,5
DG 68,8 64,3 100,0
C 63,6 66,7 62,5
E 87,9 82,4 93,8

 
Graf 4 - Sport nebo koníček ve skupinách ABDFG, CE a HI
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Graf 5 - Sport nebo koníček ve skupinách AB,DG,C a E
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 Příloha 5: Hodnocení části III. 
 

Tab.5 - Otázka č.13, počet odpovědí v procentech 
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
vždy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
většinou ano 1,6 3,6 3,0 0,0 6,3 4,5 3,0 
spíše ano 1,6 3,6 3,0 0,0 6,3 4,5 3,0 
většinou ne 50,8 34,5 54,5 57,6 31,3 36,4 33,3 
nikdy 47,5 61,8 42,4 42,4 62,5 59,1 63,6 
spíše ne 98,4 96,4 97,0 100,0 93,8 95,5 97,0 

Graf 6 - Otázka 13, odpověď "spíše ano"
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Tab.6 - Otázka č.14, počet odpovědí v procentech 
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
vždy 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 4,5 6,1 
většinou ano 21,3 30,9 30,3 30,3 6,3 45,5 21,2 
spíše ano 21,3 36,4 30,3 30,3 6,3 50,0 27,3 
většinou ne 65,6 43,6 63,6 63,6 68,8 40,9 45,5 
nikdy 13,1 20,0 6,1 6,1 25,0 9,1 27,3 
spíše ne 78,7 63,6 69,7 69,7 93,8 50,0 72,7 

Graf 7 - Otázka 14, odpověď "spíše ano"
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Tab.7 - Otázka 15, procentuální zastoupení odpovědi "ano"  
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
celkem 21,3 32,7 21,2 30,3 12,5 31,8 33,3 
muži 17,6 30,4 17,4 25,0 14,3 50,0 23,5 
ženy 25,9 34,4 30,0 33,3 0,0 25,0 43,8 

 
Graf 8 - Otázka 15, odpověď "ano", skupiny ABDFG, CE, HI
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Graf 9 - Otázka 15, odpověď "ano", skupiny AB, DG, C, E
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Tab.8 - Otázka č.16, počet odpovědí v procentech 
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
vždy 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
většinou ano 3,3 5,5 3,0 0,0 0,0 4,5 6,1 
spíše ano 3,3 5,5 6,1 0,0 0,0 4,5 6,1 
většinou ne 57,4 38,2 66,7 69,7 43,8 40,9 36,4 
nikdy 39,3 56,4 27,3 30,3 56,3 54,5 57,6 
spíše ne 96,7 94,5 93,9 100,0 100,0 95,5 93,9 

Graf 10 - Otázka 16, odpověď "spíše ano"
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Tab.9 - Otázka č.17, počet odpovědí v procentech 
Skupina ABDFG  CE HI AB DG C E 
vždy 6,6 12,7 6,1 12,1 0,0 18,2 9,1 
většinou ano 31,1 23,6 42,4 36,4 18,8 27,3 21,2 
spíše ano 37,7 36,4 48,5 48,5 18,8 45,5 30,3 
většinou ne 44,3 49,1 45,5 45,5 50,0 36,4 57,6 
nikdy 18,0 14,5 6,1 6,1 31,3 18,2 12,1 
spíše ne 62,3 63,6 51,5 51,5 81,3 54,5 69,7 

Graf 11 - Otázka 17, odpověď "spíše ano"
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Příloha 6: Hodnocení části IV. 
 
 

Tab.10 - Počet dětí s vlastními rodiči a jejich hodnocení, oboje v procentech 

Skupina ABDFG CE HI     
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy     

oba rodiče vlastní 68,9 73,5 63,0 67,3 60,9 71,9 69,7 56,5 100,0     
matka i otec 5 bodů* 76,2 84,0 64,7 78,4 71,4 82,6 56,5 46,2 70,0       

Skupina AB DG C E 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

oba rodiče vlastní 72,7 83,3 66,7 50,0 57,1 0,0 68,2 50,0 75,0 66,7 64,7 68,8
matka i otec 5 bodů* 83,3 100,0 71,4 100,0 100,0 0,0 80,0 100,0 75,0 77,3 63,6 90,9
*ze všech dětí s oběma vlastními rodiči 
 
 
 
 

Graf 12 - Poměr dětí s vlastními rodiči a poměr dětí s vlastními rodiči 
oběma ohodnocenými pěti body ve skupině, oboje  v procentech
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Tab.11 - Počet dětí s různým počtem sourozenců v poměru k počtu všech dětí ve skupině(v procentech)
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 

jedináček* 36,1 30,9 30,3 36,4 31,3 40,9 24,2
1 sourozenec 47,5 58,2 63,6 45,5 56,3 54,5 60,6
2 sourozenci 11,5 9,1 3,0 15,2 6,3 4,5 12,1
3 sourozenci 4,9 0,0 0,0 3,0 6,3 0,0 0,0
4 sourozenci 0,0 1,8 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0

alespoň 1sourozenec 63,9 69,1 69,7 63,6 68,8 59,1 75,8
*včetně dětí se sourozenci, kteří s nimi ale nesdílí společnou domáctnost 

Graf 13 - Počet dětí s různým počtem sourozenců v jednotlivých 
skupinách (v procentech)
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Tab.12 - Počet dětí se sourozenci, z nichž alespoň jeden je ohodnocen pěti body, v poměru ke všem 
dětem ve stejné skupině a se stejným počtem sourozenců (v procentech) 

Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
1 sourozenec 62,1 68,8 61,9 80,0 22,2 75,0 65,0
2 sourozenci* 57,1 60,0 100,0 80,0 0,0 0,0 75,0
3 sourozenci* 33,3 nejsou* nejsou* 100,0 0,0 nejsou* nejsou*
4 sourozenci* nejsou* 0,0 100,0 nejsou* nejsou* nejsou* 0,0

Celkem (=alespoň 1 ze sourozenců 
ohodnocen pěti body) 59,0 65,8 65,2 81,0 18,2 69,2 64,0

*ve vzorku nebyly žádné případy tohoto typu 
 

Graf 14 - Procento dětí s alespoň jedním sourozencem ohodnoceným 
pěti body ze všech dětí se sourozenci v dané skupině
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Tab.13 - Počet žáků, jež označily jako důležité lidi dospělé lidi, ze všech žáků v dané skupině 
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 

alespoň jeden dospělí v 
rodině nebo mimo ni 

celkem 52,5 70,9 66,7 60,6 37,5 81,8 63,6
muži 52,9 65,2 73,9 75,0 35,7 83,3 58,8
ženy 48,1 75,0 50,0 52,4 0,0 81,3 68,8

alespoň jeden dospělý 
mimo rodinu 

celkem 24,6 56,4 39,4 33,3 18,8 63,6 51,5
muži 23,5 52,2 43,5 41,7 14,3 66,7 47,1
ženy 22,2 59,4 30,0 28,6 0,0 62,5 56,3

alespoň jeden dospělý v 
rodině 

celkem 36,1 34,5 36,4 39,4 18,8 36,4 33,3
muži 38,2 26,1 39,1 50,0 21,4 33,3 23,5
ženy 33,3 40,6 30,0 33,3 0,0 37,5 43,8

 

Graf 15 - Důležití dospělíí celkem (v procentech)
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Tab.14 - Průměrná oblíbenost třídního učitele ve skupinách 
skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
celkem 0,51 1,47 0,91 0,36 0,63 1,95 1,15 
muži 0,59 0,96 0,09 -0,33 1,14 2,83 0,18 
ženy 0,41 1,84 2,80 0,76 -3,00 1,69 2,19 

 

Graf 16 - Oblíbenost třídního učitele (průměrné hodnocení)
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Příloha 7: Hodnocení části V. 
 

Tab.15 - Konflikt se spolužáky, procentuální zastoupení otázek 
Skupina a b c d e f g h 
ABDFG 50,8 4,9 24,6 3,3 0,0 13,1 3,3 0,0
CE 41,8 5,5 41,8 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0
HI 42,4 6,1 39,4 3,0 0,0 6,1 0,0 3,0
AB 60,6 3,0 30,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
DG 50,0 0,0 12,5 0,0 0,0 25,0 12,5 0,0
C 36,4 9,1 50,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
E 45,5 3,0 36,4 3,0 0,0 6,1 6,1 0,0

Graf 17 - Konflikt se spolužáky, procentuální zastoupení odpovědí
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Graf 18 - Konflikt se spolužáky, procentuální zastoupení odpovědí
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Tab.16 - Konflikt s dospělými, procentuální zastoupení otázek 
Skupina a b c d e f g 
ABDFG 59,0 23,0 8,2 4,9 0,0 3,3 1,6 
CE 69,1 12,7 9,1 5,5 0,0 0,0 3,6 
HI 63,6 9,1 15,2 6,1 0,0 0,0 6,1 
AB 66,7 21,2 9,1 3,0 0,0 0,0 0,0 
DG 50,0 25,0 6,3 6,3 0,0 12,5 0,0 
C 63,6 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
E 72,7 9,1 3,0 9,1 0,0 0,0 6,1 

 

Graf 19 - Konflikt s dospělými, procentuální zastoupení otázek
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Graf 20 - Konflikt se dospělými, procentuální zastoupení odpovědí
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Tab.17 - Chování při vysmívání spolužákům, procentuální zastoupení odpovědí 
Skupina a b c d e f g h i 
ABDFG 26,2 14,8 23,0 3,3 1,6 9,8 16,4 1,6 3,3
CE 9,1 0,0 18,2 0,0 7,3 1,8 56,4 5,5 1,8
HI 18,2 3,0 21,2 0,0 0,0 6,1 30,3 21,2 0,0
AB 9,1 24,2 33,3 0,0 3,0 3,0 21,2 3,0 3,0
DG 43,8 0,0 6,3 12,5 0,0 18,8 12,5 0,0 6,3
C 4,5 0,0 22,7 0,0 9,1 4,5 59,1 0,0 0,0
E 12,1 0,0 15,2 0,0 6,1 0,0 54,5 9,1 3,0

 
Graf 21 - Chování při vysmívání spolužákům,procentuální zastoupení 
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Graf 22 - Chování při vysmívání spolužákům,procentuální zastoupení 
odpovědí
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Příloha 8: Hodnocení části VI. 
 
 
 
 
 
 

Tab.18 - Hrubost ke spolužákům, zastoupení odpovědí v procentech 

Skupina ABDFG CE HI 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

často 8,2 11,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
někdy 37,7 47,1 25,9 38,2 47,8 31,3 27,3 34,8 10,0
téměř nikdy 44,3 35,3 55,6 40,0 47,8 34,4 42,4 47,8 30,0
nikdy 9,8 5,9 14,8 21,8 4,3 34,4 30,3 17,4 60,0

Skupina AB DG    
celkem muži ženy celkem muži ženy    

často 0,0 0,0 0,0 18,8 21,4 0,0    
někdy 36,4 58,3 23,8 43,8 42,9 50,0    
téměř nikdy 51,5 33,3 61,9 31,3 35,7 0,0    
nikdy 12,1 8,3 14,3 6,3 0,0 50,0    

Skupina C E    
celkem muži ženy celkem muži ženy    

často 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
někdy 36,4 50,0 31,3 39,4 47,1 31,3    
téměř nikdy 31,8 33,3 31,3 45,5 52,9 37,5    
nikdy 31,8 16,7 37,5 15,2 0,0 31,3    
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Graf 23 - Hrubost ke spolužákům, zastoupení odpovědí v procentech

0

10

20

30

40

50

60

70

80

často někdy téměř
nikdy

nikdy často někdy téměř
nikdy

nikdy často někdy téměř
nikdy

nikdy

celkem muži ženy

%

ABDFG

CE

HI

Graf 24
 - Hrubost ke spolužákům, zastoupení odpovědí v procentech
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Tab.19 - Hrubost ke spolužákům, zastoupení odpovědí v procentech 

Odpověď ABDFG CE HI 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

a 32,8 20,6 48,1 47,3 21,7 65,6 51,5 47,8 60,0
b 14,8 11,8 18,5 34,5 47,8 25,0 18,2 17,4 20,0
c 52,5 67,6 33,3 18,2 30,4 9,4 30,3 34,8 20,0

Odpověď AB DG    
celkem muži ženy celkem muži ženy    

a 42,4 25,0 52,4 12,5 7,1 50,0    
b 18,2 16,7 19,0 18,8 14,3 50,0    
c 39,4 58,3 28,6 68,8 78,6 0,0    

Odpověď C E    
celkem muži ženy celkem muži ženy    

a 59,1 33,3 68,8 39,4 17,6 62,5    
b 36,4 66,7 25,0 33,3 41,2 25,0    
c 4,5 0,0 6,3 27,3 41,2 12,5    
             

Pozn.:     Texty odpovědí: a) nikdy jsem nikoho neudeřil/a 
   b) udeřil/a a mrzelo mě to 
   c) udeřil/a, nemrzelo mě to, protože si to zasloužil/a 
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Graf 25 - Udeříl/a jsi někdy někoho ve škole, zastoupení odpovědí v procentech
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Graf 26 - Udeříl/a jsi někdy někoho ve škole, zastoupení odpovědí v 
procentech
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Tab.20 - Spokojenost se sebou, průměrná hodnota 
Skupina ABDFG CE HI AB DG C E 
Celkem 7,39 7,20 6,94 7,39 7,31 7,09 7,27
Muži 7,65 7,17 7,43 7,83 7,71 6,67 7,35
Ženy 7,07 7,22 5,80 7,14 4,50 7,25 7,19

 
 
 

 Graf 27 - Spokojenost se sebou, průměrná hodnota 
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