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ÚVOD 
Pojem šikana je v současné společnosti velmi frekventovaný a za pomoci médií se 

dostal do středu zájmu nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. 

Přes snahu o detabuizaci není o šikaně vždy hovořeno zcela otevřeně. Především se 

objevují problémy s jejím odhalováním a následně s adekvátním a citlivým přístupem při 

jejím řešení. 

V poslední době se stále častěji setkáváme s problémem šikany. Podle slovníku cizích 

slov se pojem šikanování definuje jako hovorový výraz pro pronásledování, zbytečné 

obtěžování, nespravedlivé obviňování, trestání, týrání. 

Šikaně se již dlouhou dobu velmi daří nejen ve vojenském prostředí, ale i na učilištích, 

středních školách, ale stále častěji na základních školách a dokonce ve školách 

mateřských. Proto je nutné o tomto problému co nejvíce vědět. Vědět, jak ji poznat a 

hlavně jak ji řešit. 

Pro laika je velmi obtížné rozpoznat šikanu," říká etoped a psychoterapeut Michal 

Kolář, který se problematice šikany věnuje víc než dvacet let a patří v tomto směru 

к našim předním odborníkům. „Šikana je porucha vztahů, je to nemoc skupinové 

demokracie. Neděje se zjevně, ale v jejím rámci se mohou objevovat některé projevy, 

které cosi signalizují. Žák třeba postává před začátkem vyučování na chodbě, když je 

zkoušený, tak se mu ostatní smějí... Někdy šikanované dítě i naznačí, že něco není 

v pořádku. Tyto nepřímo varující signály jsou velmi důležité, málokdo však v nich umí 

číst. Záleží na učiteli, jak vnímá bezpráví a ponížení člověka, co ví o šikaně i kolik má 

elánu pustit se s ní do křížku. Důležitý je také způsob práce ve škole. Klasická výuka, 

která u nás převažuje, nedává šanci proniknout do vztahů ve třídě a šikanu odhalit," tvrdí 

M Kolář. 

Šikana není novodobý jev, ale známky šikany se projevovaly již v minulosti. Šikana 

úzce souvisela z týráním, mučením. 

Podle současného mínění našich spoluobčanů je jedno, jestli má šikana mezi 

spolužáky ve škole formu psychického nebo fyzického nátlaku. Šikanované dítě může 
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trpět nočními můrami, zdravotními problémy, útěky z domova, v krajním případě může 

sáhnout nešťastné dítě i к sebevraždě. 

Výskyt šikany na českých školách měl v posledních letech narůstající tendenci. Podle 

výzkumů zabývajících se výskytem šikanování se s různou formou násilí setkalo 40 

procent žáků základních škol. Dalších 45 procent bylo svědkem týrání někoho jiného. Z 

celkového výsledku průzkumu tak vyplývá, že se s výskytem šikany na českých školách 

setkal každý druhý žák. Jenom čtvrtina z nich ale na šikanu upozornila. "Není přehnané 

říci, že šikana existuje v jisté formě na každé škole," říká Michal Kolář, odborný garant 

projektu 02 na boj proti šikaně, a dodává : "Učitelé však málo dokážou posoudit, co je a 

co není obyčejné škádlení." Možná i proto podle průzkumů jen třetina dětí věří, že je 

škola schopna je před šikanou chránit. 

Někdo by mohl namítnout, že takovýchto prací bylo již napsáno nespočetně. Proti 

tomu nemohu nic říci. Vzhledem k tomu, že od letošního roku jsem byla na naší škole 

jmenována do funkce výchovného poradce, rozhodla jsem se pro tuto práci hlavně 

z důvodu zpřístupnění informací kolegům. 

Bohužel i na naší škole se objevují případy, kdy učitel opravdu neadekvátně řeší 

vzniklou situaci a vůbec nedomýšlí případné následky. Měla by to být jakási opora v tom, 

že každý člen pedagogického sboru si může informace kdykoliv přečíst, případně 

nahlédnout do tabulek. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. СП 

Cílem této diplomové práce je ucelit přehled hlavních poznatků o šikaně a tím 

umožnit učitelům se kdykoliv seznámit s daným problémem. 

O šikaně a agresi bylo napsáno mnoho knih, článků a jiných prací. Přesto jsem se 

rozhodla psát právě o tomto problému, neboť i přes veškerou snahu je toto téma více než 

ožehavé a nebezpečné. 

Snažím se vybrat to nej podstatnější a nej důležitější, co potřebuje vědět učitel. Co je 

nejpregnantnější pro to, aby učitel šikanu rozpoznal. 

v 

2. Šikana 
Slovo šikana pochází z francouzského slova chicana, což znamená zlomyslné 

obtěžování, sužování, týrání, pronásledování apod. 

Šikana je závažnou agresivní poruchou chování nejenom dětského věku. Bezmocnost 

a slabost oběti agresivní jednání stimuluje a posiluje. 

Chování, v němž se objevují prvky šikany, lze sledovat už ve středním školním věku, tj. 

v době, kdy se třída transformuje na strukturovanou skupinu, která má své normy a 

hierarchizované role. Skupina je schopna alespoň krátkodobě organizovaně jednat, a 

prosazovat tak svou nově objevenou sílu. Mnohdy si svou moc dokazuje právě ve vztahu 

к odlišným a slabým členům. V dětské skupině existuje značný tlak na konformitu, který 

je posilován potřebou vytvářet jednolitou tlupu, kde jsou všichni členové stejní, případně 
* 

hodně podobní. Děti staršího školního věku mají již dost fyzické síly, jíž potvrzují svůj 

status ve skupině - zejména chlapci. 

Problémem se na této úrovni zralosti stává nedostatek ovládání různých silových 

projevů a pocitu moci, který z nich vyplývá. Riziko se zvyšuje tam, kde byly již dříve 

zřejmé sklony či návyk jednat agresivně, nebo když dítě nezná či neovládá jiný způsob, 

jak by se prosadilo. Šikana má s věkem stoupající tendenci (v 8. ročníku bylo takových 

projevů dvakrát víc než ve 4. ročníku). Má většinou charakter fyzického násilí (36%) 
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nebo vydírání (20%). Velmi významným a alarmujícím zjištěním je fakt, že к šikaně 

dochází nejčastěji přímo ve škole. (Vágnerová, 2002) 

Škádlení nebo šikana? 
Jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanováním? Vnitřní rozdíl je veliký. Jestliže svého 

kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když 

vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. U 

šikany je to obráceně. Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. A má z toho radost. 

Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje. 

Když někdo někoho škádlí a on mu jasně řekne, aby toho nechal, tak to musí 

respektovat. Jinak se jedná o porušování práva druhého člověka. A to má už к šikanování 

blízko. Naše práva končí tam, kde začínají práva druhého. 

Aby člověk dokázal tyto dva fenomény rozlišit v praxi, je potřeba, aby znal kromě 

jiného několik vrstev speciální teorie šikanování, měl zkušenosti s řešením násilí mezi 

vrstevníky a byl morálně inteligentní.( Michal Kolář) 

Michal Kolář je etoped a psychoterapeut. Řešením šikanování se zabývá pětadvacet 

let. Vytvořil původní speciální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování. 

Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování. Problematiku 

školního násilí šikanování přednáší na vysokých školách. Spolupracuje s Mezinárodní a 

Evropskou observatoří školního násilí, MŠMT ČR a mnoha dalšími organizacemi. V 

posledních osmi letech se snaží v rámci možností uspokojovat zájem pedagogů a dalších 

odborníků z celé republiky o modulové výcvikové kurzy zaměřené na prevenci 

šikanování. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu. 

„Připravenostpedagogů řešit šikanu považujeme za klíčový moment úspěšného řešení 

šikany na školách," vysvětluje Michal Kolář. „Pozitivně lze chápat výsledky 

sebehodnocení pedagogu. Své praktické schopnosti nepřeceňují, vědí že musí na sobě 

ještě pracovat. Nicménějsou si jistější a hodnotí se reálně a významně kvalifikovaněji 

pro řešení šikanování než dříve," dodává Kolář. 
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2.1 Definice šikany 

„Šikana je fyzické, psychické či kombinované ponižování žáků obvykle jinými žáky, 

vzácněji dospělými. Probíhá buď v dyádě, nebo ve skupině. Iniciátory šikanování bývají 

žáci vyšších ročníků, žáci starší, fyzicky vyspělejší, žáci osobnostně či sociálně narušení. " 

(Průcha akol., 1998) 

David Fontana (1997) rozšiřuje definici šikany. Uvádí, že jde o úmyslnou snahu získat 

psychologickou nebo společenskou a hmotnou výhodu nad jinými jedinci 

prostřednictvím ubližování, hrozeb, výsměchu, a zastrašování. 

Šikanování probíhá jak v prostorách školy, tak mimo ni a může postihnout děti každého 

věku, od počátku do konce školní docházky. 

Pavel Říčan (1990), náš přední vědecký pracovník v této problematice, uvádí v knize 

Agresivita a šikana mezi dětmi definici šikany britských badatelů: 

„Šikanování říkáme tomu, kdyžjedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé 

a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti apod. Tyto 

incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se mu samo 

ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé 

poznámky o rodině. Jako šikanu však obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo 

hádku přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů". 

Být šikanován je nesmírně nepříjemný zážitek a každý, kdo tento fakt jakkoli 

zlehčuje, šikanu zjevně na vlastní kůži nikdy nezažil. Být obětí šikanování neznamená 

snášet jenom fyzickou bolest, nadávky, urážky a denně se při cestě do školy třást strachy, 

jaké nové formy ponižování si šikanující zase vymyslí. Může to také znamenat poklesnutí 

sebevědomí a pochybování o sobě. V oběti je mnohdy vyvolán pocit ostudy vůči rodině a 

možná také zklamání a odsuzování okolí za to, že jí nijak nepomáhají. 

Šikanování se vyskytuje ve školách také proto, že je její existence popírána či 

bagatelizována. 

V důsledku toho může docházet к podceňování prevence. Tato skutečnost není pouze 

problémem individuí, která někoho šikanují, ale také jejich obětí, které o tom, že jsou 
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šikanovány, nikomu neřeknou. Nemalý podíl viny nesou rovněž lidé, kteří o šikanování 

vědí, ale ignorují ji a často ji pokládají za projev dětských her. Agresoři mnohdy kalkulují 

s tím, že nebudou odhaleni a že za své nevhodné jednání nebudou potrestáni. 

Slovní napadání (například pokřikování směšných přezdívek, nadávky nebo snaha 

ztrapnit někoho) může být často stejně nepříjemné či ještě více ponižující než napadání 

fyzické. 

Slovní napadání lze ignorovat, což vždy nezaručí, že se agresor stáhne do ústraní. 

Naopak je možné, že ho to povzbudí, aby ve svém jednání, pokračoval a donutil 

šikanovaného к reakci. 

Nejčastější formy útoku na druhého se objevují ve formě posmívání, pomlouvání 

druhých a nadávkách. Obětí fyzického útoku se stává okololO procent dětí. Více než 20 

procent z nich přiznalo, že jsou napadáni každý den, 25 procent pak aspoň jednou týdně. 

Za důvody vedoucími к násilí na spolužácích lze hledat nejen jednotlivé fyzické 

odlišnosti, ale v posledních letech stále narůstající rozdíl mezi majetkovými poměry 

rodin. 

Vhodným a účinným způsobem, jak odzbrojit šikanujícího, je dát mu najevo, že se jím 

nenecháme zastrašit a že nemá šanci na úspěch. Bohužel, asertivním jedincem 

s přiměřeným sebevědomím, který by byl schopen takto reagovat, však není každý. 

Agresor š i je vědom, že projevit svou silovou převahu může u osob slabých a snadno 

zranitelných, které nemívají široký okruh kamarádů a často jsou považovány za 

outsidery. Může pro ně být obtížné, svěřit se se svým problémem další osobě, která by 

mu mohla pomoci. Navíc pociťují strach z opakované a zpravidla vystupňované šikany. 

Člověk, který někoho šikanuje, často trpí určitým nedostatkem či komplexem 

méněcennosti (nestimulující rodinné prostředí, nedobrý prospěch apod.), který chce 

potlačit prostřednictvím ponižování jiných. 

2.2 Účastníci šikany 

Osobnostní charakteristiky iniciátorů a obětí šikany, členů skupin, v nichž se šikanuje, 

jsou pro vznik a vývoj tohoto jevu velmi důležité. Svůj význam zde hrají i osobnosti 

7 



pedagogů. Za nejvýznamnější rizikové faktory spouštějící šikanu ovšem můžeme 

považovat osobnostní charakteristiky jejich iniciátorů, obětí ajejich vzájemný vztah. V 

některých případech můžeme nabýt dojmu, že se mezi těmito jedinci jedná o naplňování 

skrytého scénáře, který se projevuje „zvláštní spoluprací", kdy do sebe jejich vzájemné 

potřeby a chování zapadají. 

Existují však i jiné spouštěcí možnosti. Děje se tak například v rámci zavedených 

tradic v učňovských internátech, dětských domovech, výchovných ústavech, věznicích či 

dříve při výkonu vojenské služby. Mechanismus šikanování tu jakoby začne žít 

samostatným životem. 

Nezáleží příliš na tom, kdo přijde a kdo odejde. Šikanování zůstává zaběhnutým 

systémem předávaným z jednoho ročníku do druhého. 

Nyní se zaměřím na klíčové účastníky šikany, tzn. na oběť a agresora. 

2.2.1 Charakteristika šikanovaného 

Většina dětí, které se staly obětí šikanování, je nešťastná. Šikanující je provokuje, 

neboť sám trpí problémy a hledá vhodnou oběť. Těmito oběťmi se ne vždy stávají 

inteligentní, jemní a kreativní jedinci ze slušných rodin. 

Pravou příčinou nejsou vnější charakteristické rysy, jako je malá nebo vysoká postava, 

tloušťka, pihy v obličeji, barva pleti, zrzavé vlasy, brýle, i když to šikanující uvádí jako 

pravý důvod. Bude mu vyhovovat jakékoli dítě, jestliže je bude mít zcela pod kontrolou. 

Oběti jsou pod psychickým nátlakem, nikomu nechtějí nic říct, co se jim děje. Utíkají 

z domova, jsou vyděšené a nešťastné. Mnohé z nich se pokusily i o sebevraždu. 

„ Při troše smůly se může obětí stát kterékoli dítě ". Oběť je pouze nejslabší ze 

slabých, neumí skrývat strach a využívat strachu druhých. 

Šikanované děti se začnou bát chodit do společnosti. Mají strach z toho, co je zase 

nepříjemného čeká. Těmto dětem se zhorší prospěch. Svoji situaci řeší někdy způsobem, 

který se rovná trestné činnosti - krádeže, v horším případě mluvíme o ukončení života. 
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Oběti šikanování mohou : 

- bát se chodit do školy 

- dožadovat se, aby pro ně rodiče do školy jezdili nebo chodili 

- na cestě do školy měnit trasu 

- chodit domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy 

má zajištěné 

- výrazně si zhoršit prospěch, oběť je nesoustředěná, bez zájmu 

- chodit domů s poškozeným oděvem nebo knihami 

- projevovat nezúčastněnost 

- začít zadrhávat při řeči 

- křičet ze spaní 

- pokusit se o sebevraždu nebojí vyhrožovat 

- mít na těle nevysvětlitelné modřiny, škrábance, naraženou 

kost, popáleniny či řezné rány 

- ztrácet peníze nebo osobní věci 

- začít krást 

- uvádět nepravděpodobná vysvětlení jakéhokoli z výše 

uvedených chování 

Dopady na děti týrané dětmi bývají obrovské a trvalé. 

Dlouho trvá než se začne na škole o šikaně mluvit. Ti slabší, co se neumějí bránit a 

přizpůsobit se kolektivu, trpí měsíce i roky. 

Proto je třeba každý sebemenší náznak šikany říct nejbližší osobě a nečekat až se rozšíří 

do největších rozměrů. 

Nikdo nemá právo ubližovat druhým. Povinností dospělých je problém šikanování řešit. 

Nejlepší ze všech řešení je láska, soucit a odvaha. 
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2.2.2 Agresor 

Dětská agresivita se vyvíjí v závislosti na výchovných schopnostech a citlivosti rodičů 

a pozdějších vychovatelů. Náznaky agresivity se projevují poměrně brzy, když se dítě 

dostane do konfliktních situací. Je vedeno к omezení fyzické aktivity, musí respektovat 

příkazy a zákazy a plnit své povinnosti. Zde hrají značnou roli výchovné postupy. 

Nadměrné užívání tělesných trestů a křik vedou к odporu ze strany dítěte. Namísto 

útlumu agresivních sklonů je pravděpodobnější, že převezme tyto formy chování od 

svých rodičů a vychovatelů. 

Rodiče vždy ve výchově působí jako vzory jednání. Hádky, násilné útoky na partnera 

po požití alkoholu - to vše dokáže dítě jen obtížně zpracovat. I když v něm chování 

rodičů může vzbuzovat odpor, je dost pravděpodobné, že se к němu později v životě bude 

samo uchylovat. 

Pokud se v rodinné výchově vyskytuje hrubé násilí ve zvýšené míře, je považováno za 

predelikventní faktor. Zvláště kruté zacházení, bezcitná výchova, týrání, stálé ponižování 

a někdy i sexuální zneužívání dětí vede к trvalému úzkostnému napětí a stupňující se 

agresivitě. 

Pro vývoj dětské agresivity je důležité sociální prostředí dospívajících a jejich 

postavení v rodině. V zásadě se růst dětské agresivity spojuje se zanedbávající výchovou, 

s pocity nejistoty a s nedostatkem citového zázemí. V horším případě hraje významnou 

roli i přímá zkušenost s násilím mezi členy rodiny. 

Kdo jsou agresoři? Podle Michala Koláře jsou to osoby výrazněji egocentricky 

zaměřené, tzv. sebestředné. Částo se považují za střed světa a mravní normy si upravují 

podle svých potřeb. 

Úcta к člověku je jim cizí a porozumět utrpení a bolesti bližního je nad jejich 

možnosti. Používají lidi jako věci, které lze využít, a jejich zúžený pohled skutečně 

vnímá šikanování jako „zábavu a legraci". Tito lidé nemají žádné vědomé pocity viny, 

netrápí se skutečností, že někomu ublížili, a zasloužený trest vnímají jako křivdu. Chybí 

jim kritický náhled na nemorálnost jejich jednání, bývají necitliví a bezohlední. Agresoři 

jsou také jedinci tělesně silnější, starší, vyspělejší nebo v početní převaze. 
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Agresoři - iniciátoři jsou vždy „ti silní", alespoň v dané skupinové konstelaci. To 

znamená, že to jsou žáci, kteří uměli svůj strach skrývat (i před sebou) a zneužívají 

strachu druhých. Jejich afektivní výbava (temperament,...), kterou dostali do vínku, jim 

automaticky umožňuje při tělesné a psychické zátěži reagovat „silně". Tváří v tvář 

konfliktům umí potlačovat nejistotu. 

Zápasy spojené s rizikem v nich vyvolávají jakousi euforii, která přehlušuje vnitřní 

neklid a strach. Tito psychičtí siláci jsou zpravidla i fyzicky zdatní, přinejmenším ve 

srovnání s obětí. 

Občas mívají i zkušenost s bojovým uměním, nebo se o něj alespoň teoreticky (na videu) 

zajímají, a živí tím svou útočnost. (Kolár, 1997) 

Šikanující má zvýšenou potřebu sebeprosazení, kterou buď nemůže uspokojit v jiné 

oblasti z důvodu omezených schopností, nebo má návyk řešit všechno násilím. Tendence 

к agresi je spojena s podezíravostí vůči okolí. 

Jedinec promítá do ostatních svoje vlastní postoje a sklony ubližovat druhým 

(podezírá je z toho, co má tendenci dělat sám). Zpravidla se projevuje agresivně již od 

raného věku, a to generalizované (tzn. všeobecně). V jeho chování je zjevný nedostatek 

citlivosti a ohledu к ostatním. 

Pohotovost к agresivnímu chování posiluje zkušenost z rodiny - rodiče šikanujících 

dětí bývají к agresivnímu jednání tolerantnější a sami ve výchově užívají fyzické tresty. 

Váží si více násilného řešení problému než jiných způsobů. Opět se většinou jedná o děti, 

které nemají dostatečné citové zázemí, ale zato mají zkušenosti s negativním postojem 

rodičů (nezájmem, odmítáním až nenávistí). (Vágnerová, 2002) 

Mechanismus proměny zdravé, neinfikované skupiny ve skupinu nemocnou, proměny 

normálního slušného žáka v brutálního agresora, proměny pohodově se vyvíjejícího žáka 

ve zlomeného, na agresorovi závislého člověka, je velmi složitý a při nezasvěceném 

pohledu nepochopitelný proces. Někteří lidé tuto změnu nejsou vůbec schopni připustit a 

kategoricky ji odmítají. Rodiče agresorů například zpravidla popírají, že by jejich dítě 

bylo schopno mučit spolužáka a libovat si v tom. 
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2.3 Rodinné prostredí šikanujícího 

Podle Koláře (1990) jsou šikanující lidé zaměřeni materiálně. Sklon к agresivnímu 

jednání se vytváří již v předškolním věku. Určitou úlohu hrají také temperamentové 

dispozice daného jedince (vznětlivost, impulsivnost). Pokud se к těmto vlastnostem přidá 

určitý způsob výchovy (citový chlad, nedostatek zájmu, lhostejnost, ponižování nebo 

dokonce nenávist) může toto vše vést к agresivitě. 

Děti, které jsou správně vychovávány, se nedokážou srovnat s projevy jemnosti ani 

chybováním, ve kterých hned vidí známky slabosti nebo zranitelnosti a ty se u nich 

v rodině nikdy netolerovaly. 

Šikanující děti ovládají lidi způsobem, kterým dosáhnou své požadavky. Často jednají 

s lidmi z pozice síly, což vede к připravenosti na kriminální dráhu. Děti, které se už 

jednou daly na dráhu šikanování a tomuto návyku podlehly, nejsou schopny si stanovit 

potřebné meze svého chování samy. 

Především se naučí : 

- hrubá sílaje lepší než inteligence 

- nikdo ho nezastaví, bude-li dost agresivní slovně nebo fyzicky 

- řešit situace zlobou nebo naháněním strachu 

- povzbuzováním jiných ke stejnému zlu si vybuduje základ 

autority 

- ovládat lidi zastrašováním 

„Výzkum rodinných vztahů dětí, jež se dopouštěly šikanování ve věku přibližně 12 

let, zjistil nejsilnější souvislost mezi chováním otce к dítěti a účasti na šikaně. Agresoři 

obojího pohlaví měli nepřátelské, chladné otce, kteří zároveň brzdili autonomii dítěte." 

Často se v těchto rodinách objevuje tolerance к násilí nebo dokonce její přímé 

podporování a pochvala. Dítě pak získává pocit, že jde o normální prostředek při 

dosahování cílů. 
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2.3.1 Rodina 

Rodina je obvykle uváděna jako přirozené prostředí, které má na výchovu dítěte 

největší vliv. Její výchovná role je pokládána za nezastupitelnou. Rodina stále zůstává 

primární sociální skupinou v procesu socializace dítěte. 

Základní role rodiny je dvoustranná - všímáme si jejího společenského významu a 

zároveň její vnitřní intimity a citovosti, která je velmi důležitá pro prvotní výchovné 

formování dětí. 

Rodinu lze označit jako přirozené prostředí, do něhož se člověk rodí, aniž si mohl 

vybrat jiné. Z tohoto prostředí pak přejímá to, co mu bylo připraveno rodiči. Především v 

období raného dětství nemůže kvalitní působení rodiny nahradit žádná jiná instituce. 

Rodinné prostředí je ideálním místem pro stimulaci příznivého rozvoje dětí, zázemím, v 

němž prožívají pocity přátelství, sympatie, lásky, bezpečí. Je to především sociální 

prostředí plné důvěrných vztahů lidí, kteří jsou si nejbližší. 

Téměř všichni rodiče své děti milují, je ale potřeba, aby svou lásku dokázali náležitě 

projevit a předat. Domov předurčuje, zda se dítě cítí šťastné, bezpečné a vyrovnané. 

V závislostech chování žáků na rodinném prostředí nastaly za posledních deset let 

určité změny, celkově se dá říci změny к horšímu. 

Potvrzuje se jistý negativní dopad neúplné rodiny na chování dětí, především v rodinách, 

kde chybí otec. Sledují se také souvislosti mezi chováním žáků a materiální úrovní 

rodiny, přičemž nadprůměrná úroveň má spíše negativní důsledky. Projevila se také 

významná závislost chování žáků na pracovní době obou rodičů. 

Stále více se setkáváme s výchovnými problémy dětí, s agresivitou a s disociálním 

chováním stále mladších dětí. Příčin je mnoho - vrozené předpoklady, dědičné zatížení, 

postižení jedince. Hlavní vinu na vzniku těchto problémů má však rodina, klima v 

rodinném prostředí, výchovné metody. 

Toulání 

Pro normální dítě je domov místem, kde je mají rádi lidé, na které se také může 

spolehnout. Domov je chrání před hladem, zimou, před cizími lidmi, před prázdnotou. Za 

běžných okolností dítě z domova neutíká. Mimo domov se setkává s nebezpečím, s 
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neznámými l idmije odkázáno samo na sebe a okolnostmi často donuceno ke krádežím či 

žebrotě, mnohdy dokonce к prostituci. Proto se tuláctví považuje za práh disociálního 

života. 

Za potulkami může být ukryt rozvrat rodiny, zanedbávající péče, týrání či 

neuspokojivé materiální podmínky. K toulavosti dochází ale i ve spořádaných rodinách. 

Příčinou může být nuda, prázdnota, ale i počínající psychické onemocnění dítěte. 

Z vnějších důvodů se jako příčiny tuláctví uvádějí sociálně patologické prostředí, rozvod 

či rozluka rodičů a nevlastní rodič, dále siroba a opuštěnost dítěte, mimomanželský 

původ, vady domácího prostředí v bydlení, stravě, v nemoci, v nedostatečném dozom nad 

dětmi, značná zaměstnanost rodičů, vliv vrstevníků, sourozenců, spolužáků či party, vliv 

příkladů z ulice, závady ve školním prostředí, vliv médií a řada dalších. 

Toulavost bývá větší na jaře a v létě, a také spíše ve dne než v noci. S rozvojem 

dopravy se objevují nové formy toulání, např. jízda tramvají, stopování a další. 

Záškoláctví 

Důvody záškoláctví jsou často obdobné jako u toulavého dítěte - rozvrat rodiny, 

alkoholismus, kriminalita, nepříznivé sociální poměry, hrubé fyzické násilí v rodině, to 

vše doplněno tím, že rodina nemá zájem o dítě a ztrácí nad ním kontrolu. Dítě najde 

východisko z beznadějné situace a z nároků školního prostředí v záškoláctví. Ve škole 

začíná lhát, občas bývá přistiženo při krádežích, mnohdy se pohybuje v závadové partě. 

Právě tato forma záškoláctví hrozí přerůst v prekriminalitu. 

Záškoláctví se často objevuje u dětí, na něž rodiče kladou příliš velké nároky. Dospělí 

naplánují dítěti život a pod pohrůžkou trestu nutí dítě к úspěchu. Dítě z takovýchto 

poměrů je vnitřně zmatené, plné obav a strachu z možného selhání. Pociťuje zvýšené 

psychické napětí před započetím každé práce, zvláště té, která je klasifikována. Již 

předem se obává neúspěchu a následného trestu, což samo o sobě může vést ke 

zvýšenému množství zbytečných chyb.Tato situace může vyústit až v krizi, kdy se žák 

začne vyhýbat jakémukoliv dalšímu neúspěchu záškoláctvím. 

Vandalismus 

Vandalské jednání ve věku do 18 let představuje jednu z nejčetnějších forem 
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mladistvé delikvence. I v tomto případě lze vypozorovat příčiny takového jednání ve 

výchově. 

Rodiče, kteří nemají vztah к hodnotám a tradicim a chovají se lhostejně к přírodě, se 

mohou stát vzory pro své děti. Rovněž zanedbané dítě bude mít častěji sklony к 

agresivitě a různým formám vandalství. 

Prekriminální jednán í 

Zpravidla se neobjevuje bez předchozích příznaků. U většiny těchto jedinců se rodiče i 

učitelé setkávají s neposlušností, lhaním, vzdorem, s agresivitou. Tyto děti často ubližují 

slabším vrstevníkům a mladším dětem. U nejnarušenějších, kteří se opakovaně dopouštějí 

asociálního či antisociálního jednání, bývá zjišťována značná výchovná zanedbanost. 

Rodina má velký vliv na dospívajícího a je schopna vhodnou výchovou korigovat, 

odstraňovat či ovlivňovat vývoj vrozených sklonů. 

Pro dospívající je důležité jejich postavení v rodině. Rodiče představují pro dítě vzory 

pro budoucí vztahy a jednání. Podle příkladu rodičů se dětí chovají správně, jsou-li však 

rodiče bezcitní a agresivní, často se také děti takto projevují. Cítí-li dospívající nezájem 

rodičů, cítí-li se odstrčený a méněcenný, chce tento stav změnit. Snaží se na sebe 

upozornit, prosadit se - a to formami, které ovládá. Svou autoritu si ve třídách vynucují 

hrozbami, agresivitou. 

Odlišný je obraz delikventů, kteří pocházejí z dobře situovaných rodin, kde oba rodiče 

pracují, jsou příliš zaměstnaní honbou za vlastní kariérou a na děti jim nezbývá čas. 

Mladiství tak mají příliš mnoho času jen pro sebe a také ho tráví po svém. Zde se 

objevuje toulání, vysedávání v restauracích, konzumace alkoholu a také omamných látek. 

Jak tohle řešit? Prvním cílem prevence kriminality dětí a mládeže by mělo být 

zkvalitnění života rodin - mezilidských vztahů, materiálního zabezpečení rodin žijících 

na hranici životního minima, osvěta v médiích, nezaměřovat se jen na jednorázové kurzy 

či přednášky, ale soustavně působit na děti i rodiče. 

Alkohol v rodině 

Vývoj vztahu к alkoholu u dítěte jednoznačně závisí na podmínkách, v nichž žije. 

Pokud se dítě pohybuje ve společnosti, kde dospělí alkohol nepožívají, obvykle je 
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následuje. Tam, kde je pití běžnou součástí života a zároveň jsou zásoby na dosah, dítě 

často experimentuje ve velmi nízkém věku. Důležitý je postoj rodičů к alkoholu - ti 

mnohdy nevědomě vzbuzují u svých dětí zájem o alkohol, např. podporou přípitků, 

kupováním tzv. rychlých špuntů, pravidelnou konzumací (alkohol patří к večernímu 

rituálu - sklenička na noc apod.). 

Jsou-li rodiče příliš zaměstnáni, nezbývá jim čas na kontrolu dětí, které často tráví 

volný čas s partou u alkoholu na nejrůznějších večírcích. 

Děti alkoholiků mají sklony к agresivitě, kterou často vídávají doma a kterou přijímají 

jako běžnou součást života. 

Odměny a tresty 

Aby byla výchova důsledná a účinná, je třeba vybudovat systém odměn a trestů. 

Každé dítě potřebuje mít určité hranice, které bude respektovat. Hranice mu pomohou 

orientovat se ve světě, pozná, co je povinnost, význam trestu, odpovědnosti. 

Rodiče se mnohdy uchylují pouze к zákazům a trestům. Ty však mají na děti negativní 

vliv - vedou к tajnostem a ke lžím, vytvářejí bloky. Smutným důsledkem tělesného trestu 

je ztotožnění se s útočníkem. Dítě se ztotožní s trestajícím rodičem, zaujme jeho pozici, 

cítí, že agresivita je správná. 

Výchovné odměny a tresty by měly být přiměřené osobnosti dítěte a jeho věku. 

Výchovné prostředky by měly být rovněž srozumitelné, dítě si musí být vědomo 

svého přestupku. Je nutno se vyvarovat stálého opakování jednoho postupu, dítě by ho 

přestalo vnímat jako trest za přestupek, ale bralo by ho jako souzenou nutnost. 

Nedůslednost v odměnách a trestech uvádí dítě ve zmatek. 

2.3.2 Rodiče a šikana 

Rodiče by si u svých dětí měli všímat nejrůznějších projevů, které by mohly být 

známkou šikany. Mohou to být například změny chování a nálady dítěte, bolesti břicha 

před ranní cestou do školy, poničené pomůcky, stálý nedostatek peněz atd. Někdy se jim 

dítě se svým trápením svěří. V takové chvíli je velmi důležité, aby jej nejen vyslechli 

a věřili mu, ale aby ho také podpořili a dali mu najevo, že jej mají rádi. 
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Jsou ale děti, zejména starší, které se většinou samy od sebe rodičům nesvěří, a to 

i v případě, že v rodině vládnou hezké vztahy. „Někdy k tomu dítě nemá sílu, je to pro 

něj příliš bolestné a ohrožuje to jeho poslední zbytky sebeúcty. Je to podobné jako u oběti 

znásilnění," vysvětluje M. Kolář. „Proto by měli rodiče postupovat s maximální 

citlivostí." 

Když se dozvědí, co se stalo, měli by neodkladně navštívit školu, nejlépe společně 

a informovat třídního učitele a ředitele. Současně by měli zjistit, zdaje škola schopna 

odborně dítěti pomoci. Mohou se přímo zeptat: Jak to budete vyšetřovat? Jak najdete 

vhodné svědky? Jak budete chránit naše dítě? Podle čeho poznáte počáteční a pokročilá 

stadia šikanování? Jaké metody nápravy použijete? atd. „Jestliže to pedagogové neumějí, 

potom je na místě, aby se rodiče obrátili na odborníka v pedagogicko-psychologické 

poradně, středisku výchovné péče nebo občanské sdružení Společenství proti šikaně," 

říká M. Kolář. 

Všichni, kteří se šikanou zabývají, popisují rodiče obětí jako přehnaně pečlivé a 

úzkostné. Své děti neustále omezují a kontrolují. Tím prohlubují nesamostatnost dítěte. 

U mnohých dětí se zaregistroval častý výskyt hyperprotektivní - nadměrně 

ochranitelské - matky. Otec buď chyběl nebo byl zastíněn dominantní matkou, (seminář 

2002) 

2.4 Charakteristika šikanujícího 

Jaké je dítě, které šikanuje?. 

O vlastnostech šikanujících dětí vypovídají mnohé psychologické výzkumy i 

zkušenosti pedagogů. 

Společná charakteristická vlastnost těchto dětí bývá potřeba vyniknout nad ostatními, aby 

se mohly cítit lépe a důležitěji. Šikanující jsou extrémně egoističtí a nejsou schopni vidět 

utrpení druhého. Mají pocit, že to všechno je jen zábava. Strach v očích oběti v nich 

vzbuzuje pocit moci a síly. Tento pocit potřebují šikanující děti opakovat a postupně 

zvyšovat. Je to podobné jako s drogovou závislostí. 
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Šikanující děti jsou normální obyčejní kluci a holky, ale více sebestřední. Svou roli tu 

hrají i velmi silné davové fenomény a také vliv médií. V médiích je přemíra násilí, které 

v člověku posiluje jeho slabá místa a může jej vyprovokovat к napodobování. Nesmíme 

zapomenout ani na společnost zaměřenou na prosazení se, na agresivitu, ve které je 

hodnota lásky a soucitu utlumena. 

Pod vlivem těchto aspektů se i šikanující stávají oběťmi. Neuvědomují si špatný vliv 

okolí na ně samotné a to ovlivňuje další jejich rozhodování. Existují případy, kdy 

šikanující dítě si uvědomí, že se provinilo a chce svou chybu napravit. Nejlepší náprava 

je usmíření. 

Michal Kolář (1997) vymezil 3 typy agresorů: 

1. typ 

Hrubý, primitivní, impulsivní se silným energetickým přetlakem , kázeňskými 

problémy - narušeným vztahem к autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou 

činnost. Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá 

šikanování cíleně k zastrašování ostatních. V rodině častý výskyt agrese a brutality 

rodičů. 

2. typ 

Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i 

se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. 

Násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. 

V rodině časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu 

bez lásky. 

3. typ 

„Srandista", optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka 

oblíbený a vlivný. 

Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha vypíchnout „humorné" a „zábavné" 

stránky. 

V rodině nezaznamenána významnější specifika. 
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M. Kolář (1997), P. Říčan (1990) i D. Fontana (1997) se shodují v tom, že agresor bývá 

značně tělesně zdatný. P. Říčan upozorňuje, že tomu tak nemusí být vždycky. Inteligence 

spojená s bezohledností a krutostí může vyvážit nedostatek tělesné síly. 

Agresor může šikanu vymyslet a zorganizovat, bez své účasti. 

2.4.1 Příznaky projevující se u šikanujících dětí: 

- pocit nejistoty 

- pocit nedostatečnosti 

- samy mohou být terčem šikanování ve vlastních rodinách 

- nemají dovoleno projevovat své city 

- nemají pojem o hodnotě vlastní osobnosti 

- postrádají touhu něčeho dosáhnout 

- mají pocit, že vybočují z řady 

- jejich rodiče si cení jen jejich úspěchu, ne však dítěte 

samotného 

2.4.2 Faktory skrývající se v pozadí za šikanujícími 

dětmi 

V únoru roku 2002 jsem se zúčastnila v Praze přednášky na téma „ Šikanování a 

lidská agresivita ve školách". Seminář vedl Doc.PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. Kromě 

jiného se hovořilo i o těchto faktorech : 

- rodiče к těmto dětem zaujímali negativní postoj 

- rodiče jim tolerovali agresivní chování, nestanovili žádné 

pevné hranice únosnosti 

- děti musely snášet od rodičů fyzické tresty a prudké výbuchy 

emocí 

- „horkokrevný" temperament dítěte 
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2.5 Shrnutí charakteristik protagonistů šikany 

( propagační materiál MŠMT, 2001 ) 

Násilník Oběť 

tělesně zdatný 

motoricky obratný 

sebevědomý, nebo naopak 

vnitřně nejistý 

touží dominovat 

toleruje a přijímá tělesné 

násilí jako legitimní nástroj 

prosazování 

má sníženou schopnost se 

vcítit do pocitů jiných lidí 

vznětlivý, impulsivní, citově 

chladná výchova založená 

na trestání 

agresivní, tolerující násilí 

odlišnost ve vzhledu nebo 

v projevech 

zralý intelekt a odmítání 

tělesného násilí 

tělesná slabost nebo 

neobratnost 

nízký socioekonomický 

status rodiny jako sociální 

znevýhodnění 

povahová plachost, 

bojácnost 

nízké sebevědomí 

úzkostně pečlivá maminka, 

rasová nebo kulturní 

odlišnost 

neoblíbenost v kolektivu 
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3. (Ne)bezpečná škola? 

Učitelé někdy tvrdí, že šikana u nich na škole nemůže být. Podle M. Koláře to 

znamená, že o ní buď odborně nic nevědí, nebojí z různých důvodů vědomě popírají. 

Celonárodní výzkum ukázal, že terčem šikanování je přibližně 41 % dětí, tedy téměř 

každé druhé. Třebaže dotazník zachycoval také šikanu v "lehčí", počáteční podobě, 

výsledná čísla překvapila i odborníky. 

Podle M. Koláře by se situace mohlo zlepšit, kdyby škola a učitelé byli odborně 

připraveni. „Je třeba, aby se ředitel orientoval v metodice řešení šikany, v právní 

problematice a uvědomoval si svou odpovědnost za bezpečnost každého jednotlivého 

dítěte. Na škole by měl být školní preventista nebo výchovný poradce, který dokáže léčit 

počáteční stadium šikany. Ideální by bylo, kdyby to zvládli všichni třídní učitelé," 

zdůrazňuje. „Zachytí-li se šikana včas, pak se dá velice razantně a bezpečně zastavit." 

Pedagog, který chce ochránit děti před šikanováním, by se měl v této oblasti vzdělávat, 

jinak může svou neodborností více ublížit než pomoci. 

Škola stejně jako rodina silně působí na dítě. Přináší mu množství vědomostí a 

dovedností, schopností, svědomitosti, vytrvalosti. Přesto může být zdrojem dlouholetých 

trápení, frustrací, strachu, nudy, lhostejnosti, sebepodceňování, agresivity a odpor 

к jakékoli autoritě. 

Škola je místo, kde se setkává člověk s člověkem, učitel s dětmi. Zde probíhá sociální 

interakce a komunikace. Ve škole vznikají mezilidské vztahy. Způsob výchovy ve škole 

je jedna z forem vyjádření důležitých aspektů života školy a formování dítěte v ní. 

Jan Amos Komenský viděl poslání školy jako v „dílně lidskosti". Místo, kde se 

povaha dítěte rozvíjí v ušlechtilého člověka. 

Přehled poznatků o jednotlivých stylech výchovy ve škole podle Tauschových : (Cáp, 

1996) 

- autokratický styl výchovy 

Při tomto stylu výchovy výchovný pracovník mnoho rozkazuje a zakazuje. Klade 

podmínky pro dosažení pochvaly. Hodně mluví. Vyčítá. Je netrpělivý. Nerespektuje 
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potřeby a přání dětí. Velmi málo přijímá druhé lidi, není emfatický. Dává dětem málo 

příležitosti к samostatnému jednání. Žák se v tomto případě nemůže chovat к učiteli 

stejně jako se učitel chová к němu. 

Tento styl výchovy zatěžuje jak žáky, tak samotného učitele. U žáků je vyvolán 

zvýšený odpor, formy agresivity apod. Mentálněhygienicky je to nejhorší způsob 

výchovy jak pro žáky, tak pro učitele. Dochází к horším výsledkům v učení. To 

způsobuje nepříznivé emoční klima, napětí, frustrace. Je to styl výchovy, který nepřispívá 

к výchově občana pro demokratickou společnost. 

- liberální styl výchovy, slabé řízení, styl „laissez faize" 

Tento styl značí ponechat věcem volný průběh, nezasahovat. Je to pro žáky méně 

frustrující než autokratický styl výchovy, ale i tento způsob výchovy má nepříznivé 

účinky. 

Učitel klade nízké požadavky a jejich plnění nekontroluje. Tím žáci vycítí jeho 

lhostejnost a neučí se. V hodinách vyrušují a ruší tím i práci ostatních. Výsledkem je 

nízká úroveň vědomostí a dovedností. Nerozvíjí se svědomitost a vytrvalost. Dále se 

nerozvíjí sebeovládání a kladení požadavků na sebe. 

- sociálně-integrační styl výchovy ve škole 

Učitel respektuje v dětech osobnost, přiznává jim práva a důstojnost. Neukazuje 

žákům svou převahu nad nimi. Vlastní síly nepoužívá proti nim, ale ve prospěch druhých. 

Má к dětem důvěru. Učitel není agresivní, ale ani úzkostný a nervózní. Chová se klidně. 

Snaží se svým chováním přiblížit názorům a citům žáků. Podporuje samostatnost a 

iniciativu. Působí příkladem. 

Při vyučování nechává mluvit žáky. Při trestání volí formu, která dítě neponižuje. 

Tento styl výchovy také podpomje problémové a skupinové vyučování. 
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3.1 Šikana ve společnosti 
Šikanování se ve větší či menší míře vyskytuje všude. Zárodečné stupně šikanování 

zamořují většinu formálních skupin ve školách a výchovných zařízeních, kde se 

praktikuje tradiční způsob pedagogické práce. Z těchto mírných šikan se vyvine do 

pokročilých stadií významné procento infikovaných skupin. Podle výzkumu doc. Říčana, 

který se zabýval šikanováním v pátých a šestých třídách pražských základních škol, je 

takto vytvořených asi 20% skupin infikovaných šikanou. 

Do skrytého života nemocné skupiny je obtížné proniknout. Platí to zvláště pro čtvrté a 

páté stadium šikanování u starších dětí a mládeže. Odhalení pokročilé šikany brání hned 

několik důvodů: 

1. od oběti lze těžko získat podrobnější a často i objektivní informace 

2. agresoři často úporně a vynalézavě lžou, používají falešné svědky a nutí oběti ke lhaní 

nebo odvolání výpovědi 

3. pro ostatní členy nemocné skupiny je příznačný strach vypovídat, chápou to jako 

„bonzování" 

4. někteří rodiče agresoru chrání své děti za každou cenu 

5. někteří rodiče oběti se obávají spolupracovat při vyšetřování 

6. při některých typech pokročilých šikan pedagogové chrání vůdce agresorů a nevědomě 

brání vyšetřování 

Často lidé, kteří jsou v bezprostředním kontaktu se šikanou, vědí o této problematice 

velice málo. V přípravě pedagogů čitelně chybí systematický zážitkový výcvik v práci se 

skupinovou dynamikou4. Pedagogové nejsou vyzbrojeni pro boj se šikanováním 

teoreticky ani prakticky. Když vyjde šikana najevo, ve většině případech se obtížně řeší 

(např. vina je svalována na vedoucího skupiny, vyšetřují se oběti i agresoři společně, 

berou se vážně falešní svědkové, ... ) 

Naštěstí poslední dobou se hlavně díky medializaci zvyšuje zájem o kvalitnější řešení 

případu šikanování a díky intervenčním programům (např. Olweusův programs) se 

zvyšuje prevence tohoto problému. 
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4. Jak odhalit šikanu 

Co by měl učitel dělat, když se rozhodne šetřit šikanu? „Jeho prvním úkolem je 

odhadnout, jak je tato nemoc vztahů daleko, zda se nachází v počátečním nebo 

v pokročilém stadiu a podle toho jednat," vysvětluje M. Kolář. Pokročilá stadia by měli 

řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a šikanování ve spolupráci se 

školou. Samotný učitel má zasahovat pouze v případech počáteční šikany, kdy agresoři 

ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není na jejich straně. M. Kolář vytvořil pro 

tento účel strategii pěti kroků, která je ověřená dlouholetou praxí. 

a) Rozhovor s informátory a oběťmi - s informací o šikaně přicházejí často do školy 

rodiče. Pedagogové by neměli jejich výpověď zpochybňovat, měli by jim naslouchat, 

neskákat do řeči, nereagovat obranně, neříkat, že to není možné nebo vyjadřovat 

nedůvěru. Škola by měla být připravena a vědět, jak situaci řešit. Musí se domluvit 

s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, že pomůže, a naznačit 

příští kroky. Důležité je, aby o rozhovoru s obětí šikany nevěděli ostatní žáci. Je třeba 

ochránit ji před možnou pomstou agresorů. 

b) Nalezení vhodných svědků - svědky mohou být žáci, kteří s obětí sympatizují, 

kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají. Pochopitelně to musí být žáci, kteří jsou 

nezávislí na agresorech a nepřijali normy šikanování. Zcela zavádějící je doporučení, že 

učitel má za svědky vybírat slušné žáky, kteří se dobře učí. 

c) Rozhovor se svědky - také se svědky by měl učitel mluvit tak, aby o tom druzí 

nevěděli, například po vyučování. Pokud si zvolí i vhodnou taktiku, dostane odpovědi na 

všechny důležité otázky a dozví se, co a jak se stalo. 

d) Ochrana oběti - šikanované dítě je třeba chránit do doby, než se vše vyřeší. Je 

třeba zajistit zvýšený dozor, zorganizovat bezpečné příchody a odchody dítěte ze školy 

(v závažném případě je nutné oběť chránit před agresory i tím, že zůstane doma). 

e) Rozhovor s agresory - před tímto rozhovorem by pedagog měl už mít jasnou 

představu o tom, jak šikana probíhala. Agresoři totiž sami nic neřeknou, všechno zapřou 

a podezření vyvrátí nebo zpochybní. Někdy lze tento krok vynechat a rovnou udělat 

výchovnou komisi. 
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Výzkumy také zjistily, že učitelé maji problém diagnostikovat správně situaci, která má 

příznaky šikany. Příčinou je, podle psychoterapeuta Michala Koláře, že nejsou v tomto 

směru systematicky vzděláváni na pedagogických fakultách. Šikana má několik stadií a 

učitel je musí dobře rozpoznat, aby zvolil správný postup к nápravě. Nejhorším, pátým 

stadiem je rozděleni kolektivu na dvě skupiny, kdy první má právo takřka na všechno a 

druhá nemůže nic. Vedoucí agresor mívá někdy důvěru učitelů, protože bývá inteligentní 

a nikdo by od něho projevy násilí nečekal, tímto způsobem pak manipuluje celou 

společností. 

V pokročilých stadiích bývá odhalení šikany pro učitele velice komplikované, 

spolupracovat by měli s odborníky. Učitelé dokáží velmi rychle poznat, když se ve třídě 

něco děje, a mohou proto reagovat dřív, než se problém dostane do závažného stadia. 

Pedagogové pozorují děti vjejich přirozených podmínkách, vidí, jak se chovají mezi 

vrstevníky, někdy více než jejich rodiče. Aleje důležité, aby se naučili správně pracovat s 

příznaky problému. Pokud se na šikanu přijde včas, existuje několik scénářů, jak ji řešit, 

základní postup zvládnou i proškolení učitelé. Nejdříve by se měli pečlivě vyptat 

informátorů, jak přesně к události došlo. 

Pedagogové si mají citlivě promluvit s obětí a nalézt co nejvíc vhodných svědků, kteří 

nepatří ke skupině agresora. Všechny svědky by měl pedagogický sbor důsledně chránit, 

agresor a jeho kamarádi by neměli vůbec vědět, že se problém vyšetřuje, myslí si Kolář. 

Poté, co učitelé nasbírají dostatek informací, čeká je rozhovor s viníky a sestavení 

výchovné komise, která se bude zabývat následky šikany, přizvat by měli také rodiče. 

4.1 Stadia šikanování 
(podle Michala Koláře, 1990,1996, 1997 aj .) 

První stadium: zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí 

dobře. Je neoblíben a není neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, 

pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné" legrácky apod. 

Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního 

vývoje. 
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Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci 

sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například 

z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že 

chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce 

subtilní fyzická agrese. 

Třetí stadium (klíčový moment): vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro". Tito šiřitelé „viru" začnou spolupracovat a 

systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se 

stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, 

kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí". 
v 

Čtvrté stádium: většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době 

získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže 

postavit. U členů „virem" přemožené skupiny dochází к vytvoření jakési alternativní 

identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mimi a ukáznění žáci se začnou chovat krutě -

aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 

Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 

programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování". Žáci jsou rozděleni na dvě 

sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře" a „otroky". Jedni mají 

všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 
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4.2 Následky šikanování 

1. poškození fyzického a psychického zdraví obětí 

2. fixování antisociálních postojů u agresoru 

3. ztráta iluzí o společnosti u ostatních členů skupiny 

4. snížený efekt pedagogického působení u skupiny jako celku 

Šikana je silným sociálním stresorem. Tomuto vymezení odpovídají i potíže, které se 

u obětí šikany objevují. Je možné zařadit je do kategorie posttraumatické stresové 

poruchy, které se projevující čistě psychickými i somatizujícími symptomy. Psychickými 

důsledky šikany bývají: zvýšený sklon к úzkosti, depresivní ladění, akcentace obranného 

postoje a senzitivní vztahovačnost. Somatické projevy mohou zahrnovat pomchy spánku, 

svalovou tenzi, snížení imunity, vetší sklon к prožívání bolesti a celkové nepohody. 

(Vágnerová, 2002) 

Systematické násilí vede u oběti také к rozpadu její původní identity a nastolení nové, 

alternativní identity, plně poplatné vůdcům šikanování. Žáci považovaní za kořist si 

nechávají odejmout svobodnou volbu rozhodování, ale nejsou si toho vědomi. Jsou 

manipulováni (psychická manipulace, nabývající až formy hypnózy). I u nás jsou známy 

případy těžkých ublížení na zdraví a suicidálního3jednání oběti. 

Šikana je vždy záležitostí celé skupiny. Jejím důsledkem je deformace sociálních 

vztahu, hierarchie rolí a postojů к normám. Nebyla by možná, kdyby ji zbývající členové 

skupiny odmítli. Značným problémem je společenská tolerance šikany a její 

bagatelizování. Tendence popírat šikanu muže být obranou v situaci, kdy se proti ní 

jedinec cítí bezmocný a nedovede tento problém řešit. Ukázalo se, že tento postoj volí 

značná část lidí, kterých se šikana přímo osobně netýká. V tomto směruje významný 

nejenom postojový stereotyp dané společnosti к šikaně, ale i názory na šikanující a 

šikanované. Problémem na všech věkových úrovních je nepříznivé hodnocení oběti, 

kterou bývá nesympatický jedinec s malou prestiží. Vztah к obětem šikany bývá tudíž 

ambivalentní, nejčastěji jde o kombinaci soucitu a pohrdání. 

„Šikana se stala součástí skupinových sociálních norem např. v armádě. Zde mívá 

charakter rituálu, který je přehlížen nebo tolerován (Kazda, Tomeček, 1996). Za těchto 
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podmínek se přenáší sociálním učením i na další generace. Starší voják si svou negativní 

zkušenost se šikanou kompenzuje na mladším. Mladší ví, že se také dočká výhodnější 

role a pak bude mít potřebnou moc on atd. Doba a role jsou zde přesně určeny. Šikana je 

projevem zneužití moci, kterou jedinec svým postavením získal. (Vágnerová, 2002) 

4.3 Jak napravit šikanu 

Nej přístupnějším způsobem zastavení šikany je tzv. metoda vnějšího nátlaku čili 

výchovná komise. V rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se 

rozhoduje o výchovných opatřeních. 

„Odhalování šikany je „pedagogickou chirurgií'. Nesmí se při ní udělat chyba, jinak hrozí 

vážné nebezpečí, že oběť bude poškozena. Všechny kroky musí být jako v šachové partii 

promyšlené dopředu, přičemž se zejména v taktice musí počítat s alternativními 

postupy," zdůrazňuje M. Kolář. 

A v čem například se při řešení šikany nejčastěji chybuje? 

1) Učitelé nepracují s faktem odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých šikan. 

Začínají třeba vždy rovnou nahodile hledat svědky. 

2) Uskuteční se konfrontace obětí a agresorů dohromady, při které dochází 

к absurdní situaci, kdy sebevědomí agresoři přesvědčivě označí za původce všeho zla 

nejistou oběť a role se obrátí. 

3) Pedagog J d e s bubnem na zajíce" a vyšetřuje šikanu přímo ve třídě. 

4) Ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory, rodiče a některé 

pedagogy, vše řeší „z jedné vody načisto" a ještě to nahrává na magnetofon nebo na 

video. 

5) Po vyšetření šikany se pozvou naráz všichni rodiče agresorů i s jejich ratolestmi. 

Rodiče se sjednotí proti „nespravedlivému" nařčení a s převahou útočí na pedagogy. 

28 



4.4 Jak řešit šikanu 

( propagační materiál MŠMT, 2001) 

Při podezření na šikanování dítěte musíme co nejdříve zjistit co nejvíce informací o 

jeho zdrojích, způsobech, frekvenci, místě trvání. Měli bychom si zodpovědět otázky: 

- Kdo je původcem šikany? 

- Šikanuje jeden nebo více násilníků? 

- Pod jakou záminkou se šikan děje? 

- Kde se šikana odehrává? 

- Kdy a jak často se šikana děje? 

- Jak dlouho šikana trvá? 

- Kolik dětí o šikaně ví nebo sejí nepřímo zúčastňuje? 

- Do jaké míry je oběť aktuálně ohrožená? 

Odpovědi na otázky získáváme nenásilným dotazováním co nej většího počtu 

spolužáků. Je vhodné si zaznamenávat názory a postoje jednotlivých žáků к šetřenému 

problému. 

Proti šikanování lze bojovat neustálým vysvětlováním žákům, že takové týrání je 

nepřípustné. Žáci i pedagogové by měli vědět, že tyto formy chování nejsou neškodnou 

legrací a mají negativní důsledky, jak pro oběti šikany, tak pro pachatele. 

Každý pedagogický pracovník rozvíjí mezi žáky zejména : 

- pozitivní mezilidské vztahy a úctu к životu druhého člověka 

- respekt к individualitě každého jedince 

- etické jednání (humanita,-tolerance) 

- jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní 

odpovědnost jedince 

V rámci účinné prevence šikanování jsou důležitá fakta : 

(MŠMT, 2001) 

1. Trvale monitorovat výskyt šikany - anonymní dotazníky, vyhlásit adresu nebo 

mít ve škole schránku, kam lze posílat anonymní oznámení a probíhající šikaně. 

Vybudovat databázi s jednotlivými případy šikany. 
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2. Spolupracovat s odbornými službami resortu školství jako jsou pedagogicko 

psychologické poradny, středisko výchovné péče, poradenská a preventivní služba 

v regionu. Konzultace s linkou důvěry a její číslo poskytnout dětem. 

3. Vedení školy by měly vybudovat vlastní program proti šikaně. Ve spolupráci se 

školní inspekcí a policií organizovat přípravu specialistů к řešení konkrétních 

případů a pořádat diskuse odborníků s žáky a učiteli. 

Doporučený postup při zjištění šikanování na školách : 

(MŠMT, 2001) 

1. Spolužáci oběti by měli upozornit pedagoga na jejich škole. Pokud žáci šikanu 

neoznámí, měl by ji včas rozpoznat pedagog. 

2. Je-li pedagog původcem šikanování, rodiče upozorní na tento problém ředitele 

školy. 

3. Nevyslyší- li vás škola, kontaktujete školský úřad nebo okresní školní inspekci 

podle místa bydliště a vyžádejte si rozhovor na danou problematiku s okresním 

školním inspektorem. 

4. Jestliže nejste ne škole spokojeni s postupem řešení šikany, napište stížnost na 

MŠMT. 

5. Při použití skupinového násilí vůči oběti je nutný následující postup: 

bezprostřední záchrana a pomoc oběti 

domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování 

- zabránění agresorům na křivé výpovědi 

nahlášení policii - specialistům na dětskou kriminalitu 

- vlastní vyšetřování. 

Při podezření, že se šikanování rovná trestnému činu je ředitel povinen tuto skutečnost 

oznámit Policii ČR. 

Jakým způsobem jsou případy šikany ze strany policie řešeny? 

Ze strany policie jsou prováděny základní úkony spočívající v dokumentování 

protiprávního jednání, zejména jsou protokolována podání o vysvětlení. Jestliže jde o 

pachatele mladší 15 let, tedy o osoby trestně neodpovědné, jsou případy podle trestního 
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zákona odkládány. Spisový materiál je postupován k přijetí odpovídajících opatření např. 

oddělení péče o dítě, školské výchovné komisi. Policisté se zajímají o míru zavinění ze 

strany pedagogického sboru ve škole stejně jako u rodičů oběti a pachatele. Zjišťuje se 

jejich možná trestní odpovědnost pro § 217 trestního zákona - ohrožování mravní 

výchovy mládeže. 

Po vyšetření šikany a potrestání viníků je třeba pracovat s celou třídou. Šikana není 

chřipková epidemie, která po čase ustoupí, šikana je problém trvalý, a proto je třeba se 

к ní tak chovat. Nej lepší prevencí je budovat kamarádské a bezpečné vztahy v celé škole. 

Ale ani to nestačí, i ta nejlepší školní demokracie nemůže zcela zabránit šikanové nákaze, 

proto škola musí mít speciální program, který ji dokáže včas zachytit a léčit. 

A kam že se oběti šikany nejčastěji obracejí s žádostí o pomoc? Mnohem častěji se děti 

uchylují s prosbou o pomoc к třídní učitelce (25 %), před rodiči o svých problémech 

drtivá většina dětí mlčí. O pomoc rodičů žádá pouhých 12 procent dětí. Jedním z 

nejčastějších "řešení", ke kterým se děti uchylují, je mlčení. 21% obětí šikany však často 

ze strachu před pomstou nepožádá o pomoc nikoho. 

Velká část vyučování a učení se děje prostřednictvím sociální interakce (učitel -

jednotliví žáci, skupiny, děti interagují mezi sebou). Proto má pro učitele velký význam 

sociální chování ve třídě. Neznamená to pouze výměnu sdělení mezi učitelem a třídou 

mezi dětmi. 

Učitel a třída spolu tvoří zvláštní společenskou jednotku. Uvnitř této jednotky existuje 

velké množství sociálních vztahů a sociálních postojů. Některé děti utvoří spřátelené 

dvojice, jiné rozsáhlejší skupiny. Některé skupiny jsou obecně obdivovány, jiné 

ignorovány nebo dokonce předmětem posměchu. 

Vyskytnou se zde drobné války, rivality, škádlení a možná i šikana. 

Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce nebo jen agresora a oběti. V tomto 

smyslu je šikanování vždy těžkou poruchou vztahu skupinového organismu, který 

podlehl infekci. 

V každé nové třídě a výchovné skupině se záhy utvářejí obecně přijímané normy. Po 

jejich ustavení se již obtížně mění. V infikované skupině, která postrádá 
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obranyschopnost, zpravidla dochází k tomu, že podskupina agresoru uchvátí neformální 

role vůdců a prosadí své normy jako normy celé skupiny. Pokud k tomu dojde, nastane 

situace silně navozující konformitu i u méně ovlivnitelných jedinců. Normy se stanou 

skupinovým zákonem, který zásadně ovlivňuje postoje a chování žáku, především 

legalizuje násilí a morálně ho ospravedlňuje. Díky tomu žáci vidí týrání slabých jako 

normální a vůbec je nenapadne, že je něco v nepořádku a že by měli učiteli něco říct. 

Lidská schopnost rozlišovat dobré a zlé je vyřazena z provozu. 

Formám skupinového šikanování vychází vstříc tendence člověka к závislému, 

nesvobodnému jednání. Jde o konformitu a závislou poslušnost к autoritě. Z praxe je 

zřejmé, že jakákoliv organizace nebo skupina vyžaduje pro své fungování určitý vztah 

autority a podřízenosti. Zdá se však, že významná část lidí vyhledává závislost na 

mocensky založených jedincích, protože se bojí vlastní svobody. Vzhledem ke své 

nejistotě při absenci určité autority vychází tato podskupina vstříc jakékoliv autoritě, 

nedokáže posoudit hlubší kvalitu osobnosti, umí rozlišit pouze vnější sílu. 

Kantoři, byť vedeni dobiými úmysly, mohou ale také hodně pokazit. Třeba tím, že se 

nevědomky postaví na stranu agresora, když začnou ukázňovat toho, kdo "ruší pořádek" 

nebo "se předvádí". Ve skutečnosti se může jednat o oběť, kterou к nekázni přinutil 

útočník nebo nátlak kolektivu. A ne vždy musí jít zrovna o fyzické násilí. 

Najdou se vzorní žáci, kteří učiteli pochlebují - a zároveň dokážou šikanovat ostatní. 

Nejčastěji jde o vyčleňování z kolektivu, к čemuž jsou nucení i ostatní. 

Vyvrací se tak představa, že strůjci šikany bývají zpravidla propadlíci, kteří jsou 

silnější než jejich noví spolužáci, stylizuji se do role vůdce a autoritu si snaží vynutit 

násilím. 

Podobné zážitky, i když při nich neteče krev a nezasahují policisté, pak zůstávají 

traumatem na celý život. A myslet si, že si to děti neuvědomují, je omyl. 
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4.5 Policejní statistika ( Policejní prezidium ) 

(MŠMT, 2001) 

Kriminalita páchaná dětmi do 15 let v ČR 

1997 1998 1999 2000 

úmyslné ublížení na zdraví 432 457 511 418 

týrání § 215 141 122 133 137 

vydírání - šikana, nátlak 569 603 709 471 

Tato čísla odpovídají případům, které vyšetřovala policie. 

V realitě je tento počet samozřejmě vyšší. Šikanovaní mají z agresorů panický strach. 

Statistika linky bezpečí (MŠMT, 2001) 

Na Linku bezpečí denně telefonuje 2000 dospělých a dětí. Z toho se 25 % týká problémů 

v rodině, 5 % týrání a zneužívání, 2 % se týkají šikany - z toho 1 % je šikanování ve 

škole. 

V roce 2000 372 případy šikany 

1995 - 2000 4 612 případů šikany : 63 % ve škole 

37 % mimo školu 

59,2 % telefonují hoši 

36,1 % telefonují dívky 

4,7 % není určeno 

Tato statistika nám říká, jestliže se začne o šikaně včas mluvit, můžeme zabránit, aby 

se rozšířila do největších rozměrů. Záleží na pohotovosti žáků, pedagogů, ředitelů, 

sociálních kurátorů. 

Proto platí „Vidět a nemlčet". 

Po vyšetření šikany a potrestání viníků je třeba pracovat s celou třídou. Šikana není 

chřipková epidemie, která po čase ustoupí, šikana je problém trvalý, a proto je třeba se 

к ní tak chovat. Nejlepší prevencí je budovat kamarádské a bezpečné vztahy v celé škole. 
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Ale ani to nestačí, i ta nejlepší školní demokracie nemůže zcela zabránit šikanové nákaze, 

proto škola musí mít speciální program, který ji dokáže včas zachytit a léčit. 

v 0 

4.6 Šikana z pohledu paragrafu 
„V právní praxi bývá pojem šikana v používán jako synonymum pro „úmyslné 

jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost". (Kolář, 

2001) Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda к němu dochází slovními 

útoky, fyzickou formou nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně. 

Dále musí být splněny tyto podmínky. 

• pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu 

tak, jak jsou vymezeny v trestním zákoně. 

• musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra 

společenské nebezpečnosti 

• jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně. 

U trestných činů, jejichž podstatou byla šikana, lze proto předpokládat, že právě s 

ohledem na rozšiřující se případy podobných jednání bude skutek jako trestný čin 

považován. Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona a to 

jako: 

• trestný čin omezování osobní svobody 

• trestný čin vydírání 

• trestný čin vzbuzení důvodné obavy 

• trestný čin loupeže 
* 

• trestný čin ublížení na zdraví 

• trestný čin poškozování cizí věci 

• trestný čin znásilnění, či pohlavního zneužívání. 

Pokud jde o trestní sazby, je v případě šikany možný i jednočinný skutek, tzn. že 

jedno jednání může být kvalifikováno jako více trestných činů. 

Pokud к šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-

li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo 

pracovněprávně potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat 
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i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, 

včetně způsobené psychické újmy. 

Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), 

nese školské zařízení odpovědnost i škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. 

uvolněni ze zaměstnáni, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod. 

5. Co se osvědčilo v boji se šikanou 

- kantoři i zaměstnanci školy se vyvarují jednání, které vytváří napětí (veřejné 

vyhlašování výsledků písemných prací, srovnávání dětí, neohlášené písemky, ironie či 

zesměšňování ) 

- výměna poznatků o chování dětí mezi jednotlivými pedagogy i dalšími pracovníky 

školy 

- zřízení schránek důvěry 

- otevřené dveře ředitelny jako signál pro žáky, že si bez předchozí domluvy mohou 

přijít postěžovat nebo jen tak popovídat 

- učitel vykonávající dozor nestojí na chodbě, ale prochází třídami a povídá si s dětmi 

- věnovat pozornost záchodkům, šatnám a také odlehlejším zákoutím, místům "za 

rohem" uvnitř školní budovy i venku 

- zajistit, aby agresivní žák nezůstával s ostatními o samotě 

5.1 Program proti šikaně 
* 

Michal Kolář je autorem Českého školního programu proti šikaně. Jde o specifický 

a celoškolní program, po jehož zavedení klesla na druhém stupni školy po čtyřech 

měsících šikana o víc než 40 %. Kdyby se tento program zavedl do všech základních 

a středních škol, počet šikanovaných žáků by se podle M. Koláře v poměrně krátké době 

snížil o 250 tisíc obětí. Díky finanční podpoře Nadace Eurotel byl nastartován projekt 

MIŠ - minimalizace šikany, v jehož rámci je program proti šikanování zaváděn na 20 

školách. Úkolem projektu je připravit program к systémovému zavádění. 
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První a zatím poslední celonárodní výzkum zaměřený na výskyt šikanování proběhl 

v roce 2001 na 66 školách a oslovil více než 6000 žáků navštěvujících základní školy. 

Celkem 41 % žáků uvedlo, že bylo během školního roku šikanováno v prostředí školy. 

Celkem pět procent chlapců a dívek je šikanováno několikrát týdně, tři a půl procenta dětí 

jednou týdně a prakticky každé páté dítě se stalo bezbranným terčem spolužáků už 

nejméně jednou nebo dvakrát. Více šikanovány jsou podle svých výpovědí dívky. 

Z výzkumu také vyplynulo, že téměř 90 % pedagogů nedokázalo vyřešit základní 

diagnostickou situaci. 

5.2 MI Š usiluje o snížení šikany na základních školách 

MIŠ je první projekt v České republice, který hledá systémový a celostátně použitelný 

lék na boj proti šikaně na školách. Název vyjadřuje naše přesvědčení, že šikanu lze 

efektivně snižovat či omezovat. 

Pokud použijeme příměr boje s rakovinou, jsme ve fázi vyvinutého léku, který je třeba 

řádně otestovat a následně jej učinit široce dostupným - informovat o jeho vzniku 

pedagogy a vedení škol a na druhé straně rodiče, aby po své škole žádali aktivní zapojení 

do boje se šikanou. 

MIŠ iniciovala a financuje Nadace Ch (dříve Nadace Eurotel), projekt byl zahájen 

30.srpna 2005. Cílem tříletého projektu Minimalizace šikany je na pilotních školách 

ověřit metody budování bezpečného klimatu a boje proti šikaně. 

Projekt MIŠ byl oceněn mimořádnou cenou Fóra dárců 2005. 

MIŠ klade velký důraz právě na spolupráci celého pedagogického sboru, tedy vedení 

školy, učitelů, vychovatelů, školníků, družiny i externích spolupracovníků. 

Projekt MIŠ usiluje o snížení šikany na základních školách. MIŠ spočívá v předávání 

zkušeností a speciální metodiky pro řešení šikany pedagogům. Metodiku MIŠ připravil 

realizační tým pod vedením odborného garanta Michala Koláře. 
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5.3 AISIS 

Posláním občanského sdružení AISIS je podpora změn vztahů a atmosféry ve 

školách, při výchově dětí a mládeže a rozvoj moderních evropských trendů ve výchově a 

vzdělávání. Aisis organizuje a koordinuje pedagogické projekty a vzdělávací akce ve 

školském, neziskovém i komerčním sektoru, organizuje volnočasové aktivity dětí a 

mládeže a realizuje rekvalifikační a sociální programy, které koncepčně řeší pomoc 

menšinám. 
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II. Empirická část 

1. Cíl výzkumu 
Cílem výzkumu bylo : 

1) Zjistit jak učitelé vnímají současný fenomén zvaný „šikana" a zároveň se 

od nich dozvědětjakým způsobem se ptát dětí. Jaké otázky jim pokládat. 

2) Vytvořit dotazník a ověřit si jeho funkčnost. 

3) Zhodnotit výsledky dotazníku. 

4) Vytvořit podobný dotazník, vhodný pro 1 .stupeň základní školy. 
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2. Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkum byl prováděn na Základních školách v Bílině. 

V Bílině jsou v současné době 4 základní školy a z toho je jedna škola základní škola 

praktická. Na těchto školách byli osloveni žáci a žákyně к vyplnění dotazníků. 

Otázky v dotazníku: 

Části.: 

1. Jsem: chlapec x dívka 

2. Na vysvědčení mám převážně: 

3. Bydlím: 

Část II.: 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 

2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

4. Ve své současné třídě se cítím 

5. Máte pocit, že jste byli (nebo jste) někdy šikanováni? 

6. Bylo to (je to): 

7. Jak vám bylo ubližováno? 

8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému radu nebo pomoc? 

10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve škole? 

11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se zajímají nejvíce? 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 
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Dívky 114 

Chlapci 86 

Celkem 200 

Dívky Chlapci Celkem 
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3. Použité metody 

Pro svůj výzkum, ke zjišťování problematiky šikany, jsem použila metodu dotazníku i 

rozhovoru. 

3.1. Dotazník 

Dotazník se užívá ve společenských vědách. Je to metoda shromažďování dat na 

základě dotazování osob. Je určena pro hromadné shromažďování údajů. Při sestavování 

položek dotazníku se sleduje vztah otázky к výzkumnému cíli а к základním problémům 

výzkumu. Otázky musí být jasně a konkrétně formulovány tak, aby respondent otázku 

skutečně chápal. Proto pojmy musí být přiměřené respondentům. 

Každá otázka má být jednoznačná, tak umožňuje jednoznačnou odpověď. Dotazník 

může mít uzavřené otázky, nebo otevřené otázky. 

V praxi se při konstrukci dotazníku využívá různých položek podle potřeb výzkumu. 

Tím se zvyšuje spolehlivost dotazníku. Při sestavování dotazníku se usiluje pomocí 

otázek získat co nejvíce informací. 

Součástí přípravy dotazníku je předvýzkum. V něm se prověří obsah položek, jasnost 

a jednoznačnost jejich vyjádření. Předvýzkum odhalí, zda každá položka byla jasně 

formulována. 

Nejsložitější je zpracování získaných dat. Zpracování je náročné jak na čas, tak 

intelektuálně. 

К této práci byly použity celkem dva dotazníky. Tyto dotazníky byly pro žáky osmých 

tříd, ze kterých jsem se chtěla dovědět, jak pohlížejí na šikanu a agresivitu a zda se sami 

s tímto jevem setkali. 

3.2. Rozhovor 

Tuto metodu zjišťování dělíme na rozhovor individuální a skupinový. Je to velmi 

častá metoda, která slouží к shromažďování údajů v psychologickém a pedagogickém 

výzkumu. 
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Rozhovor může být buď řízený, kdy si dopředu připravíme pořadí otázek a nebo 

volný, zeptáme se aktuálně podle potřeby a situace. Výhodou volného rozhovoru je, že je 

spontánnější. 

Rozhovor závisí i na formulaci otázek. Nežádoucí jsou sugestivní otázky. To jsou 

takové, které podle norem vnucují určitou odpověď. Záleží i na pořadí otázek. Volíme 

nejprve takové, které dotazovaného zaujmou, uvolní a získají ho ke spolupráci. 

Pokud dotazovaný mluví, i když právě neodpovídá na danou otázku, nepřerušujeme 

ho. Tak získáme cenné údaje. Všímáme si také mlčení, pomlk, citových projevů. 

Podle způsobu kladení otázek dělíme rozhovor na : 

měkký, kdy dáváme najevo svoji účast při odpovědích 

tvrdý, kdy „vyslýcháme", působíme agresivně 

- neutrální, neúčastníme se při odpovědích 

Při rozhovoru je nutné si základní údaje zapisovat, ale tak, aby respondent věděl co 

zapisujeme a tudíž musíme požádat o svolení. Pokud budeme používat magnetofon, je 

potřeba požádat také o svolení. Před použitím této metody je nutné si zvolit motivační 

úvod, navázat kontakt s respondentem, získat si jeho důvěru a docílit uvolnění. Jádrem 

rozhovom by mělo být získání nějakých dat. 

Metodu rozhovoru jsem do této práce vybrala na základě toho, že s učiteli jsem chtěla 

nejprve hovořit a potom doplňovat do dotazníku. 
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4. Průběh výzkumu 

Výzkum probíhal ve všech bílinských školách podle individuálního charakteru 

každého učitele. Probíhal v období září 2007 a byl průběžně sledován. 

Nejprve jsem se snažila na jednotlivých školách navázat kontakt s učiteli, kteří byli 

ochotni se mnou spolupracovat. 

Tento rozhovor byl také předvýzkumem pro tuto práci. 

Otázky rozhovom: Jak vnímáte šikanu? Dokážete šikanu odhalit? Řešili jste již konkrétní 

případ? Jsou žáci schopni vyplnit tento dotazník? 

Odpovědi. 

Učitelé Základní školy Za Chlumem: 

1) Šikanu vnímám jako velmi nebezpečný jev současné doby. Myslím si, že jsem 

schopna znaky šikany odhalit, ale ještě jsem nic podobného řešit nemusela. Tento 

dotazník je vhodný pro naše žáky. 

2) Já souhlasím s názorem mé kolegyně a bohužel jsem již musela takový případ 

řešit. Souhlasím s formulací otázek v dotazníku. (V tomto případě se paní učitelka 

odmítla vyjádřit o tom, jak odhalila šikanu a jak se následně případ řešil). 

Učitelé Základní školy Pražské předměstí: 

1 ) Šikana je na školách a bude dlouho trvat, než se opravdu vymýtí. Děti jsou čím 

dál více agresivnější a učitel nemá mnoho prostředků k tomu, aby tomu zamezil. 

V každém případě potřebujeme spolupráci s rodinou. Konkrétně jsem žádný 

případ neřešila, ale vím, že na škole již několik případů bylo a řešili se. 

S dotazníkem souhlasím. 

2) Jsem preventistou sociálně patologických jevů na této škole a tak vím zcela 

přesně, jak nebezpečná šikana je. Několik případů jsem odhalil a řešil. Dalo by se 

říci, že úspěšně. Dotazník jsou žáci schopni vyplnit. 

Učitelé Základní školy Lidická: 

1) Obě paní učitelky se shodly na tom, že šikana se u nich také objevuje, ale 

nechtěly se příliš rozšiřovat, jak ji poznají a řeší. S dotazníkem neměly problém. 

Učitelé Základní školy praktické: 
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1 ) Na naší škole jsou známky šikany celkem častým jevem a tak se snažíme být 

hodně obezřetní, aby nedošlo к nějakému neštěstí. Jsme si vědomi, zvláště 

v našem prostředí, jaké následky může takové šikanování přinést. Jsou i kolegové, 

kteří si myslí, že se jedná pouze o klukoviny. Jsem si jistá, že dotazník je vhodný 

a správně formulovaný i pro žáky našeho typu školy. 

2) Souhlasím se vším, co odpověděla paní učitelka. Šikanuje velice důležité potírat 

a proto by měl každý učitel znát postupy a prostředky к řešení takového 

agresivního chování a šikany. Musíme si také získat důvěru žáků. 

Po krátkém rozhovoru, jsem rozdala dotazníky a učitelé měli dostatek času, tyto 

dotazníky se žáky vyplnit. 

Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena teoreticky a obsahuje informace 

vyhledané v odborné literatuře, časopisech a na internetových stránkách. 

Druhá část je zaměřená prakticky a zahrnuje výsledky realizovaného výzkumu 

(tabulky, grafy, komentář), který mapuje situaci v otázkách šikany u žáků 8. ročníku 

základních škol. Tato skupina žáků byla vybrána proto, že jsou si již vědomi svého 

chování a dokáží posoudit následky. Na základě těchto poznatků jsem vytvořila podobný 

dotazník, který by byl vhodný pro žáky prvního stupně základní školy. Bohužel se mi 

nepodařilo, z důvodu pracovní vytíženosti daný dotazník ověřit a vyhodnotit. 

Pro sběr údajů jsem zvolila jako výzkumný nástroj anonymní dotazník. 

Dotazník se skládal ze dvou částí. První zjišťovala základní informace o respondentech 

(pohlaví, prospěch žáků a zda se jedná o žáka žijícího na venkově či ve městě). 

Druhá část se již týkala zjišťování samotného problému šikany a obsahovala 14 

položek. V dotazníku byly použity zejména otázky polouzavřené, v menší míře pak 

otázky otevřené a uzavřené. Na konci dotazníku mohli respondenti v položce vlastní 

názor vyjádřit případné poznámky, postřehy a komentáře. Vyplňování dotazníků žákům 

trvalo cca 20 minut. 

Sběr údajů byl uskutečněn v září tohoto roku. 

Celkově dotazník vyplnilo 200 respondentů. 

Součástí práce jsou rovněž přílohy (vlastní výzkumný dotazník, zpracování výsledků) 
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5. VÝSLEDKY 

Prospěch: 

Prospěch Dívky Chlapci Celkem 

Vyznamenání 
52 21 73 

Jedničky a dvojky 
33 17 50 

I trojky 
19 28 47 

I čtyřky 
7 11 18 

Neprospívající 
3 9 12 

Celkem 
114 86 200 

Dívky Chlapci Celkem 

• Vyznamenání 

Я Jedničky a 
dvojky 

• I trojky 

• I čtyřky 

• Neprospívající 

• Celkem 

Tato tabulka nám udává počet respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu a jejich prospěch. 

Jak je vidět nejedná se pouze o premianty třídy, ale výběr je velice rozmanitý. 
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Bydliště: 

Bydliště Dívky Chlapci Celkem 

Město 
86 69 155 

Vesnice 
27 17 44 

Nevím 
1 0 1 

Celkem 
114 86 200 

Město Nevím 

• Dívky 

• Chlapci 

• Celkem 

Tato tabulka nám upřesňuje, že většina respondentů bydlí ve městě. S podivem je, že 

z dotazníku vyšla odpověď, že žák či žákyně neví, zda bydlí ve městě nebo na venkově. 

Je velmi těžké posoudit, co k tomu dotazovaného vedlo. 
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v 

Část II. 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 

n 

Šikana 
Dívky Chlapci Celkem 

Ano 
112 81 193 

Ne 
2 5 7 

Celkem 
114 86 200 

• Dívky 

В Chlapci 

• Ce lkem 

A n o Celkem 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 

Tato otázka byla otevřená, aby se zjistilo, jestli žáci dokáží samostatně zformulovat, 

co si pod pojmem šikana představuji a co pro ně toto slovo znamená. Na základě 

výsledků je zřejmé, že žáci šikanu dokáží popsat a mají o ní povědomí. Pouze několik 
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žáků odpovědělo, že neví, jak tento pojem vyjádřit. Zbývající část respondentů vždy 

uvedla podstatu tohoto jednání (např.: jedná se o fyzické či psychické násilí; je to násilí 

páchané na mladším či fyzicky slabším jedinci apod.). 

Odpovědi v této tabulce jsem předpokládala. Myslím si totiž, že dnešní mladí lidé mají 

dobré povědomí o tom, co je šikana. Jelikož se o tom mluví v médiích, píše v novinách a 

učitelé vedou osvětu. Jde o to, že jestliže dokáží říci, co vyjadřuje slovo šikana, zda si 

uvědomují i případné své nevhodné chování tohoto druhu. 
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2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

Důvody Dívky Chlapci Celkem 

Útočník si něco 
dokazuje 

36 24 60 

Nevím 11 8 19 

Zábava 19 14 33 

Peníze 9 10. 19 

Odlišnost 17 8 25 

Problémy 16 6 22 

Nevyřízené účty 2 4 6 

Závist 4 12 16 

Celkem 114 86 200 
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2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

Důvody, proč někdo někoho šikanuje, byly různorodé a většina respondentů jich 

zpravidla uvedla několik. Do tabulky byly zahrnuty jen nejfřekventovanější odpovědi. 

Mezi ně patři například útočníkovo dokazování si, že je něco víc (v dotaznících popsané 

také jako „machrování"), což je způsobeno názorem, že někteří lidé jsou méněcenní kvůli 

svému vzhledu či „divnému chování". 

Několik žáků si nedovede vysvětlit, z jakého důvodu se šikana vyskytuje. Jako další 

důvody, proč šikana existuje, jsou uváděny zábava, zahnáhí nudy, potřeba získat peníze. 

Relativně hodně dívek oproti chlapcům si také myslí, že za to může odlišnost 

šikanovaného či závist. 
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3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

a) nezasahoval/a bych do toho a nechal/a si to pro sebe 

b) nezasahov al/a bych do toho, ale řekl/a by ch o tom někomu dospělému 

c) okamžitě bych se zastal/a oběti 

d) přidal/a bych se к útočníkovi 

e) jiná reakce: 

Dívky Chlapci Celkem 

a 4 11 15 

b 49 32 81 

с 39 31 70 

d 1 0 1 

e 21 12 33 

Celkem 114 86 200 

Dívky Chlapci Celkem 
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3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

U této položky uváděli někteří respondenti hned několik možných reakcí. Zdůvodňovali 

to ohledem na konkrétní situaci a okolnosti. Velmi potěšující je zjištění, že velká část 

dotázaných by se oběti zastala nebo to alespoň nahlásila, pokud by šikanu viděla. 

V odpovědích se také v možnosti „jiné" vyskytl názor, že by jedinci zasáhli až po 

obhlédnutí situace a zjištění, zda by mohli mít nad útočníky fyzickou převahu a zda 

šikanovaného znají. 

Pokud by oběť neznali, pak by zřejmě nezasahovali. Stejně tak by se situaci nepokoušeli 

řešit, pokud by cítili, že jim může hrozit fyzická či psychická agrese ze strany 

šikanujícího či šikanujících. 
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4. Ve své současné třídě se cítím: 

Dívky Chlapci Celkem 

Velmi dobře 56 47 103 

Spíše dobře 47 37 84 

Je mi to jedno 11 2 13 

Celkem 114 86 200 

200 

1 5 0 

1 0 0 

5 0 

0 

• Velmi dobře 

E! Spíše dobře 

• Je mi to jedno 

• Celkem 

Dívky Chlapci Celkem 

4. Ve své současné třídě se cítím: 

Většina žáku odpověděla, že v jejich současné třídě se cítí velmi dobře nebo spíše 

dobře. 

Jako důvody často uváděli kamarády, dobré vztahy ve třídě nebo že ve třídě zažívají 

spoustu legrace. Odpovědi „spíše špatně" se vyskytovaly zejména ve třídě, v níž, jak jsem 

se těsně před rozdáváním dotazníku dozvěděla, se šikana týden před mojí návštěvou 

řešila. Jedinci, kteří označili položku je mi to jedno, většinou jako důvod uvedli, že se 

necítí být součástí kolektivu, protože někdy se s nimi sice ostatní spolužáci baví, ale 

většinou však ne. 
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5. Máte pocit, že jste byli (nebo jste) někdy šikanování? 

Dívky Chlapci Celkem 
Ano 25 31 56 
Ne 89 55 144 
Celkem 114 86 200 

Z výsledků vyšlo, že tři čtvrtiny žáků si nemyslí, žeby byli někdy šikanováni. Určitě j e to 

dobře, ale přesto je alarmující počet respondentů (56), kteří mají opačný pocit. 
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6. Bylo to (je to): 

Dívky Chlapci Celkem 

Na této škole letos 7 3 10 

Na této škole dříve 9 18 27 

Na jiné škole 2 7 9 

Na této škole dříve a letos 2 1 3 

Někde jinde 5 2 7 

Celkem 25 31 56 

Dívky Chlapci Celkem 

• Na této škole 
letos 

• Na této škole 
dříve 

• Na jiné škole 

• Na této škole 
dříve a letos 

• Někde jinde 

• Celkem 

6. Bylo to (je to): 

Většina žáků zažila zkušenost se šikanou buď na jiné škole, nebo na škole, kterou 

navštěvují v současnosti, ale již dříve. 7 jedinců se s ní setkali mimo školní prostředí, 

neuvedli však, kde konkrétně to bylo. Záci uváděli, že přechodem do jiného kolektivu na 

druhém stupni se pro ně situace pozitivně změnila. To je také důvod k tomu, aby byla 

věnována dostatečná pozornost šikaně na 1. stupni. 
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7. Jak vám bylo ubližováno? 

Dívky Chlapci Celkem 

Psychická šikana 19 4 23 

Fyzická šikana 4 26 30 

Psychická i fyzická šikana 2 1 3 

Celkem 25 31 56 

Dívky Chlapci Celkem 

• Psychická 
šikana 

• Fyzická šikana 

• Psychická i 
fyzická šikana 

• Celkem 

7. Jak vám bylo ubližováno? 

Psychická šikana bývá v odborné literatuře považována za převládající především u 

dívek, což se potvrdilo i v našem výzkumu, ačkoliv rozdíl mezi dívkami a chlapci zde 

není výrazný. 

Fyzická agrese typičtější pro hochy se vyskytuje celkově méně. Zřejmě také proto, že je 

zjevnější než psychická, odhalitelnější, a tudíž ji lze snáze potrestat. Kombinace fyzické a 

psychické šikany se nejčastěji projevovala různým pošťuchováním a hrubší haptikou, 

provázenou verbálním napadáním. 
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8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

Dívky Chlapci Celkem 

Žák z vaší třídy 
12 14 26 

Žák z jiné třídy 
10 13 23 

Někdo jiný 
3 4 7 

Celkem 
25 31 56 

• Žák z vaší třídy 

• Žák z jiné třídy 

• Někdo jiný 

• Celkem 

Dívky Chlapci Celkem 

8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

Nejčastěji působil jako agresor jedinec v bezprostředně blízkém školním prostředí, 

nejčastěji spolužák či spolužáci (26 odpovědí), kteří mohli svou oběť sledovat téměř 

neustále. Nejen, že je šikanovaný často к dispozici na vybití nashromážděných 

negativních emocí fyzického či psychického charakteru, ale zároveň má šikanující větší 

přehled, s kým se daný jedinec stýká, s kým komunikuje a zda nemůže jeho jednání 

nahlásit vyučujícímu. 
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9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému 

radu nebo pomoc? 

Dívky Chlapci Celkem 

Na rodiče 
51 42 93 

Na učitele 
53 19 72 

Na sourozence 
2 1 3 

Na kamaráda 
8 21 29 

Na někoho jiného 
0 3 3 

Celkem 
114 86 200 

• Celkem 
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9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému 

radu nebo pomoc? 

O pomoc by nejvíce žáku požádalo rodiče (93), což pravděpodobně svědčí o jejich 

dobrém rodinném zázemí. Příliš velký rozdíl se neobjevil u odpovědí dívek (51 ) a 

chlapců (42). 3respondenti by se obrátili na kamaráda a 72 na učitele. Někteří dotazovaní 

kombinovali nabízené možnosti, nejčastěji rodiče a učitele. 

Jeden žák by šikanování nijak neřešil a nechal by se šikanovat, dokud by to 

„nevyšumělo". 
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10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve 

škole? 

Dívky Chlapci Celkem 
Pravidelně 67 53 120 
Někdy 45 28 73 
Ne 2 4 6 
Nevím 0 1 1 
Celkem 114 86 200 

• Pravidelně 

• Někdy 

• Ne 

• Nevím 

• Celkem 

200 

1 5 0 

1 0 0 

5 0 

0 
Dívky Chlapci Celkem 

10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve 

škole? 

Většina rodinných příslušníků se pravidelně zajímá o to J a k se dotazovaným ve škole 

daří. Pouze 6 žáku odpovědělo, že se jejich blízcí o školu vůbec nezajímají (jednalo se o 

2 dívky a 4 chlapce). 
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11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se 

zajímají nejvíce? 

Dívky Chlapci Celkem 
0 prospěch 23 35 58 
0 chování 12 4 16 
O celkové dění 72 39 111 
Jiné 3 1 4 
0 prospěch a chování 2 4 6 
0 prospěch a celkové dění 1 2 3 
Nevím 1 1 2 
Celkem 114 86 200 

• O prospěch 

• O chovám 

• O celkové dění 

• Jiné 

• O prospěch a 
chování 

• O prospěch a 
celkové dění 

11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se 

zajímají nejvíce? 

Většina blízkých (jedná se zejména o rodiče, ale v některých případech i starší 

sourozence, prarodiče) se zajímá o celkové dění ve škole, tzn. nejen o prospěch a 

Dívky Chlapci Celkem 

61 



chování, ale i o vztahy mezi spolužáky, o celkovou atmosféru, o různé akce pořádané 

školou . U 58 žáků se jejich příbuzní zajímají pouze o prospěch. 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

Dívky Chlapci Celkem 
Ano 21 31 52 
Ne 92 50 142 
Nevím 1 5 6 
Celkem 114 86 200 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

• Celkem 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

U 142 dotazovaných (92 dívek a 50 chlapců) převládá názor, že boj proti šikaně není 

dostatečný. 52 jedinců považuje prostředky vyvíjené proti šikaně za dostatečné a 6 

jedinců se к tomuto tématu nedokázalo vyjádřit, protože se o ně nezajímají a nemají 

dostatek vlastních zkušeností, aby mohli projevit svůj názor. 
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13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

Dívky Chlapci Celkem 

46 30 76 
Mělo by se o ní víc mluvit 
Mělo by být více 31 35 66 
přednášek 

37 21 58 
Nevím 

114 86 200 
Celkem 

Dívky Chlapci Celkem 

• Mělo by se o ní 
víc mluvit 

H Mělo by být 
více přednášek 

• Nevím 

• Celkem 

13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

Nejvíce žáku (76) si myslí, že by se o šikaně melo více mluvit. 66 žáků uvedlo, že by 

se mělo konat více přednášek. Kromě těchto dvou uvedených opatření bylo dále 

navrhováno, aby byly drženy dozory o přestávkách (nejlépe více učiteli) a aby dozírající 

osoby byly více přísné a více si všímaly i zdánlivě neškodného poštuchování. Také by se 

měly zpřísnit tresty za šikanování, problémoví žáci by měli být více sledováni a ostatní 

žáci by měli být přesvědčeni, že se o šikaně nemusí bát mluvit. 

63 



14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 

Dívky Chlapci Celkem 
Pokáráním 11 2 13 
Důtkou 29 35 64 
Jiné 70 49 119 
Nevím 4 0 4 
Celkem 114 86 200 

200 

• Pokáráním 
Ш Důtkou 
• Jiné 
• Nevím 
• Celkem 

Dívky Chlapci Celkem 

14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 

V této otázce 119 žáku (z toho 70 dívek) uvádělo položku „jiné tresty". Nejčastěji šlo 

o snížené známky z chování, vyhození ze školy či pomoc odborníka (psychologa), 

pohovor s rodiči, přivolání policie... Vyskytly se však i návrhy, aby agresor musel 

pomáhat jedinci, kterému ubližoval. Důtku by jako adekvátní trest volilo 64 jedinců a 13 

by preferovalo pokárání. 

Respondenti by tedy častěji volili tresty razantnější, které by radikálněji upozornily 

šikanujícího na jeho nepřijatelné chování. 
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6. Závěr empirické části 

Prostor pro vlastní poznámku využily dvě desítky respondentů, kteří zde vyjadřovali 

své negativní postoje к agresivnímu chování ve školách a na veřejnosti obecně. Jedna 

respondentka zde blížeji specifikovala způsob, jak je jí psychicky ubližováno. 

Zazněla tu také nespokojenost s laxním přístupem vyučujících a nezájmem nebo i 

s bezradností se tímto problémem zabývat. 

Nejvíce jedinců, kteří mají pocit, že jsou či byli šikanováni, dosahuje vysvědčení s 

trojkami. Několik obětí pak dosahuje výborných výsledků v podobě vyznamenání. U 

obou těchto skupin projevují blízké osoby zájem o dění ve škole, tudíž i rodina zajímající 

se o prostředí výuky není zárukou, že dítě nebude šikanováno. 

Práce zmapovala situaci v 8. ročníku základní školy na území města Bíliny. Počet 

respondentů (z celkového počtu 200), kteří na vlastní kůži pocítili či stále pociťují šikanu, 

není zanedbatelný. Agresivita ve školách neustále roste a snižující se pocit bezpečí a 

jistoty v prostorách školy zažívají dokonce i vyučující. O šikaně se sice poměrně často 

mluví, ale méně často se v realitě diagnostikuje a fakticky řeší. 

Ve své práci jsem se pokusila částečně přispět к potírání šikany zjištěním situace 

v určité lokalitě, postoupením shrnutých teoretických informací a zpracovaných výsledků 

ředitelům a výchovným poradcům daných škol. 

Slovo učitelům 

Nepřesvědčujte sebe ani druhé, že ve vaší škole šikana není - v nějaké podobě je v 

současnosti v každé škole, u nás i v cizině. Základním úkolem je prevence. Při každé 

příležitosti dětem vysvětlujte, co je šikana, jak sejí vyhnout i jak se bránit. Děti by vám 

měly důvěřovat. Zajistěte, aby každý ve škole věděl, co šikana je, včetně školníka a 

uklízečky. Věnujte pozornost dětem o přestávkách, na školním hřišti, v bezprostředním 

okolí školy, ve školní jídelně i jinde. 

Naslouchejte dětem i rodičům. Jestliže s vámi o šikaně mluví, nikdy nezlehčujte a 

nepodceňujte, co slyšíte. Vyšetřujete-li šikanu, mějte na mysli, že bývá skrytá a 

rafinovaná, těžko se dokazuje. Vždy spolupracujte s rodiči. Pamatujte, že se šikanované 

dítě bojí, v těžších případech hledá vinu v sobě a ztotožňuje se s útočníkem. Nebojte se 
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pravidelně a opakovaně využívat anonymní dotazníky ověřující výskyt a druhy šikany ve 

své škole. Mějte na mysli, že dlouhodobá šikana může oběti poškodit na celé roky, někdy 

celoživotně. Je pravděpodobné, že se šikana podílí na sebepoškozování a sebevražedných 

pokusech dětí. Dospělí lidé, kteří byli v dětství obětí šikany, bývají náchylnější к 

úzkostným stavům, chorobnému smutku (depresi) a mívají obtíže ve vztahu к životním 

partnerům. 

Jak je patrné z vytvořeného dotazníku, žáci jsou schopni odpovídat adekvátně na 

zadané otázky. Jsou to již dospívající lidé a chápou otázky agrese. Jsou ale schopni takto 

odpovědět žáci 1. stupně základní školy. 

Myslím si, že dotazník vytvořený Michalem Kolářem (viz. Příloha), Dotazník 

šikanování - forma pro žáky, je vhodný pro tuto skupinu respondentů. Je škoda, že 

vzhledem к časové tísní a pracovní vytíženosti, se mi nepodařilo výzkum provést a 

vyhodnotit. Je to ale výzva pro nás ostatní, abychom mohli tento problém prozkoumat. 
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7. Závěr 

Výsledky mého průzkumu ukazují, že žáci osmých tříd dokáží vyjádřit podstatu 

šikany. 

Většina z nich ví, které podněty vedou jedince, aby začali někoho šikanovat. Více jak dvě 

třetiny žáků by reagovaly na zjištěné neadekvátní jednání aktivně. Vůči agresorovi by 

respondenti zasáhli buď přímou a okamžitou pomocí oběti, nebo, pokud by jejich vlastní 

možnosti nebyly dostačující, by nahlásili takový případ někomu dospělému, aby mohl 

dostatečně zasáhnout. Nelhostejný přístup žáků v boji proti šikaně je velmi důležitý, 

protože šikanující osoby nemají v tomto prostředí vhodnou živnou půdu a nemohou se 

spolehnout na loajalitu spolužáků tím, že seje pokusí zastrašovat. 

Proto je velmi pozitivní zjištění, že většina dotazovaných žáku se cítí ve svých 

třídních kolektivech velmi dobře. Tato skutečnost ovlivňuje celkový přístup ke škole. 

Pocit sounáležitosti se spolužáky může jedince pozitivně stimulovat. Naopak stresové 

vlivy, mezi které šikana bezesporu patří, ničí kladné vztahy ke školnímu prostředí vůbec. 

Z výsledků vyplývá, že několik dotazovaných se setkalo se šikanou v dřívějším období a 

pár z nich je šikanováno i v současné době. Ve srovnání s celorepublikovým výzkumem 

v našem státě (zdroj: www.blisty.cz/2002/2/l/art9798.html) je na školách šikanováno až 

41 % žáku. Samozřejmě bereme v potaz, že náš vzorek nezastupuje žáky všech ročníků 

základní školy a nezahrnuje učiliště a střední školy. 

Jak již bylo uvedeno výše, podle odborné literatury se nejčastěji vyskytuje psychická 

šikana. 

Respondenti se domnívají, že boj proti šikaně je nedostatečný a kromě tradičního 

zprostředkovávání informací formou přednášek a besed sami uvádějí další možnosti, o 

kterých se domnívají, že by mohly účinně zapůsobit. Pomoc vidí ve větší spolupráci s 

učiteli. Jednak ve fyzické přítomnosti pedagogů v prostorách školy o přestávkách, ale 

také v jejich zájmu a profesionálním přístupu při řešení dílčích problémů. 

V otázce, jaké sankce by použili vůči agresorovi, byla většina dotázaných přísná a volili 

tresty hlubšího dopadu, které by ukázaly nejen postihovanému jedinci, který se dopustil 

nevhodného jednání, že musí nést za své činy následky, ale i jeho potenciálním 
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následovníkům, že takovéto jednání je nepřípustné a nebude mlčky tolerováno. Žáci měli 

možnost vyjádřit svůj názor na potrestání iniciátora šikanování a neváhali kromě běžně 

udělovaných důtek a snížených známek chování navrhovat i vyloučení. 

Jak je to vlastně se šikanou mezi dětmi školního věku? Kolik dětí je tímto fenoménem 

postiženo? Kolik dětí patří mezi agresory? 

Takových otázek bychom si mohli položit několik. Lze na ně jednoznačně odpovědět? 

Odpovědi jsou velice těžké. Šikana je totiž různě závažná. Záleží na individualitě 

osobnosti - jedince. Komu se zdá pošťuchování legrační, pro jiného může být velmi 

ponižující. Někdo takto získá velmi negativní zkušenosti pro celý život. 

Kdy se jedná o nevinné škádlení a vážnou brutalitu? Kdy stačí domluva kamarádů, 

rodičů, pedagogů a kdy je potřeba bezpodmínečného zásahu psychologa, sociologa či 

policie? 

Tyto otázky se velmi těžko zodpovídají. V první řadě musíme umět šikanu odhalovat. 

Nezavírat před ní oči. Naslouchat dětem, vnímat je, všímat si světa dětí. Šikana totiž 

dokáže být před dospělými velmi dlouho utajována. Leckdy se na ni vůbec nepřijde. 

Málokterý učitel přizná, že se u něho ve třídě vyskytuje šikana. Vidí v ní vlastní selhání. 

Nej spolehlivější metodou, jak zjistit š ikanuje anonymní dotazník. Pokud zvolíme 

dotazník s otevřenými otázkami J e nutné, aby děti byly schopny otázky přečíst a 

porozuměly jim. 
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8. Resume 

Diplomová práce byla zaměřena na mapování výskytu šikany na bílinských školách. 

Cílem prace bylo zjistit, zda mají žáci povědomost o problému agrese a šikany , zda vědí 

na koho se obrátit a jestli se se šikanou již setkali. 

Výzkum probíhal na základě připravených dotazníků pro žáky a předvýzkumem byl 

rozhovor s několika učiteli bílinských škol. 
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9. Summary 

Thesis was bent on surveying occurrence vexation on bilin schools. Aim work was find 

out, whether have pupils cognizance about problem rage and vexation , whether know 

who turn and if vexation already come together. 

Research proceeded on the basis ready inquiries for pupils and before - research was talk 

with a number of teacher bilin schools. 
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III. Slovníček použitých pojmů 
adekvátní - odpovídající, přiměřený 

agresor - útočník 

alternativa - možnost volby mezi dvěma i více možnostmi 

asociální - snížené společenské cítění jedince 

aspekt - stanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled 

autonomie - funkční samostatnost, samospráva, svébytnost, 

nezávislost 

brutalita - hrubost, drsnost, násilí 

determinace - vymezení, určení pojmu; stanovení vývojového 

směru 

dominantní - převládající, mající převahu 

dyáda vztah mezi dvěma jedinci 

emoce - proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí 

extenzita - rozlehlost, rozpětí 

extrémní - výstřední, krajní, okrajový, hraniční 
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faktor - činitel 

fenomén - neobyčejný zjev, mimořádný člověk 

incident - nepříjemná událost, příhoda 

iniciátor - původce, podněcovatel 

intenzita - mohutnost, síla, napětí, usilovnost 

interakce vzájemné působení dvou nebo více činitelů 

intrika postranní a nečestné jednání, úskok, lest 

kontinuita - spojitost, souvislost, nepřetržité trvání 

ostrakizovat - vyloučit ze společnosti, zbavit se, odsunout 

stranou 

paralelní souběžný, rovnoběžný, současně probíhající 

protagonista - hlavní představitel, vedoucí osobnost 

respondent dotazovaný, účastník ankety dotazníkového 

průzkumu 
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V. Přílohy 

Dotazník 
Milí žáci, 

V posledních letech se rada zemí, včetně České republiky, potýká se zvýšeným 

agresivním chováním žáku. Obracíme se na vás, abychom zmapovali skutečnou situaci v 

naší lokalitě. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak se cítíte ve škole ajaká je ve vaší škole a třídě 

pracovní atmosféra. Dotazník je anonymní, prosíme, nepodepisujte se. Nemusíte se 

obávat, že by vás vaše odpovědi mohly jakkoliv znevýhodnit. Pokuste se na všechny 

otázky, prosíme, odpovědět pravdivě. 

Před vlastní částí dotazníku (část II.) je potřeba, abyste vyplnili několik informací, které 

jsou důležité pro jeho vyhodnocení (část I.). 

Instrukce к vyplňování: 

U otázek, které nabízejí možnosti, zakroužkuje tu, která nejvíce vystihuje situaci či váš 

názor. Pokud si možnost žádá doplnění, prosím, učiňte tak. 

Jestliže chcete doplnit informace, které jsou podle vás důležité, ale dotazník se na ně 

neptá, napište je na konci do vlastní poznámky. 
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Č á s t I . : 

1. Jsem: chlapec x dívka 

2. Na vysvědčení mám převážně: 

- vyznamenání - i čtyřky 

- jen jedničky a dvojky - i pětky 

- i trojky 

3. Bydlím: 

na vesnici x ve městě 

Č á s t I I . : 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 

Pokud ano, vysvětlete je: 

2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

(Pokud uvádíte více možností, podtrhnete tu, kterou považujete za nejčastější „důvod".) 

3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

a) nezasahoval/a bych do toho a nechal/a si to pro sebe 

b) nezasahoval/a bych do toho, ale řekl/a bych o tom někomu dospělému 

c) okamžitě bych se zastal/a oběti 

d) přidal/a bych se к útočníkovi 

e) jiná reakce (prosím, popište ji): 
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4. Ve své současné třídě se cítím (zakroužkujte a doplňte): 

a) velmi dobře, protože.... 

b) spíše dobře, protože... 

c) je mi to jedno, protože... 

d) spíše špatně, protože... 

e) velmi špatně, protože.. 

5. Máte pocit, že jste byli (nebo jste) někdy šikanováni? 

(Pokud ano, prosíme o zodpovězení následujících otázek, pokud ne, přejdete к otázce č. 

a) ano 

b)ne 

6. Bylo to (je to): 

a) na této škole v tomto školním roce 

b) na této škole dříve 

c) na jiné škole 

d) někde jinde, kde... 

7. Jak vám bylo ubližováno? 

a) psychická šikana (nadávky, výsměch, pokřikování) 

b) fyzická šikana (tělesné ublížení - rvaní, poštuchování,... ) 

c) psychická i fyzická šikana 

8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

a) žák z vaší třídy 

b) žák z jiné třídy 

c) někdo jiný (kde?, kdo?, stačí obecně): 
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9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému radu nebo 

pomoc? 

a) na rodiče 

b) na učitele c) na sourozence 

d) na kamaráda 

e) na někoho jiného: 

10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve škole? 

a) pravidelně 

b) někdy 

c) ne 

11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se zajímají nejvíce? 

a) o prospěch 

b) o chování 

c) o celkové dění 

d) jiné (uveďte): 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

a) ano 

b) ne 

13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

a) mělo by se o ní více mluvit 

b) mělo by se konat více přednášek 

c) vlastní nápad: 
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14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 

a) pokáráním b) důtkou 

c) jiné: 

Vlastní poznámka: 

Děkujeme za vaši trpělivost a upřímnost při vyplňování dotazníku. 
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Dola/.ník šikanování - ľonna pro žáky 

Ňliula 
D a l u m T ř í d a 1'olilavi / c h l a p c e , děvče / : 

Ú v o d e m co ic lu šíU:iiiuy:'iiií: Za šikanováni se považu je lu, kdy/, j eden nebo vice žákii 
úmyslně, větš inou opakovaně ubližuji ditiliýin. 
Z n a m e n i t o . / о ti někdo, konin se nemůžeš ubránil , dělá e o j e li nepi i jcniué, e o lě ponižuje , 
nebo to p tos l ě boli. 
S l iká do lei ic , nadává li. schovává li věci, bije lě. Ale může li znepí i jcniňoval život i jinak 
ľoinlouvä l ě . inliikiije pi.oli lobě, navádi spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě 

Ins l ruUcr: Z a k r o u ž k u j nelio podlilini odpověď, k le iá je piavdivá. N c n u d c p i s i i j sei 

1. Myslíš si, i c Vaše třida je dobiý kolektiv? Ano N e 

2 M á š vc l í i t lě dob lčho kamaráda ' ' Ano Ne 

.1. J a k é bylo T v é poslední vysvědčeni? - j e d n i č k y a dvojky , 
př ípadně samé jedničky 

- několik t rojek 
- několik ě ty íek 
- Jedna i vicc pělck 

•I. 1'nlfiš vc vaši l í idč do nějaké pni ly? A n o Ne 

5.Jakou zjiáinku jsi doslnl/a/ na vysvědčeni 7. chováni? - j e d n i č k u 
-dvo jku 
- I iojku 

0. Uyl/a/ jsi s v W k e n i toho, že j e ubližováno T v é m u kamarádovi nebo spo lužákovi? 
A n o Ne 

7. Ubližoval n e b o ubližuje někdo 7.c tí idy lobě? A n o Ne 

S. Ubližuje li n ě k d o 7.С školy? A n o Ne 

V. Ubližuje li n ě k d o 7. jiné školy? A n o Ne 

10. Jak li tiUi/.uji? (slaci, když. zaškrtneš lo, co se lo stalo, ale niíi/.cš lo popsal i vlastninii 
slovy). 

- 1'usuiěch - pomluvy - ponižováni - ignorováni - nadávky - pošťuchováni - bili 
- J i n a k - j a k ? 



I l . / .ninysli sc ;i napíš , jak č a s t o li by lo u b l i ž o v á n u ? - T č n i č í každý den 
- TOničí každý týden 
- Asi j e d n o u tlu měs íce 

I?.. K d e se lu dCje? 
- ve t ř ídě - na c h o d b ě - v š a l n ě - na W C - v j í d e l n ě - v d iuž i i iú - ecs tuu d o Skuly uchu / с školy 
- v tě locvičně - na liíišti 
- Pokud j inde, lak kile ' ' 

13. ' l 'en, k d o li ub l ižu je , j e ch l apec licho d i v k a ? Dívka Chlapec 

H . Kolik j e l íc i l , k lc i i l i ubližuji?, - J e d e n 
- Dva 
- I i i 
- Vice ne/. Iři 

1 5. Kckl/а/ jsi o loni i iêkoimi? A n o Ne 

16. ľoniol i l I i len, k o m u jsi lo ï ck l /a /7 A n o N e 

17. Myslíš si, že j e lo d o b i ý nápad p o ž á d a l o p o m o c uč i te le? A n o N e 

IS. IJyl pn t i c s t án len , k d o l i ub l ižova l? A n o Ne 

19 Kck l / a / j s i o ton i . ž e Ti n č k d o ub l ižu je , l o d i č ů m ? A n o Ne 

20. K d o si myslíš, /.c by Ti nejvíce m o h l p o m o c í a j a k ? 

21. Jsi sám/sama/ , k o m u ve t í idě n e b o ve š k o l e ubl ižu j í? Л и и N e 

22. Т о , /.e I i n ě k d o ubl ižuje , není s p r á v n e a j i s l č myslíš lia lu , p m č lolilc t i ápcn í niá.š / .rovna 
l'y. Řekli 'ľi pi o č I i ubl ižuj i? N e h o t o .si mysl íš , /.e j e k loiiiii vede , ahy Ti liylo ub l ižová-
no? 

2.1. Zkus i l /а / si sc b rán i l ? Л п о N e 

2-1. Jak si myslíš, /.c liy ničí liýl po l i c s l á i i n ě k d o , ki lo ubl ižu je j i n é m u ? 

Kdyby si nièl/а/ po i ad i l neku l ím, k o n i n iliu/.i ubl ižuj í , co bys u m poiadi l /a /7 



Dotazník 
Milí žáci, 

V posledních letech se rada zemí, včetně České republiky, potýká se zvýšeným agresivním 

chováním žáku. Obracíme se na vás, abychom zmapovali skutečnou situaci v naší lokalitě. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak se cítíte ve škole a jaká je ve vaší škole a třídě pracovní 

atmosféra. Dotazník je anonymní, prosíme, nepodepisujte se. Nemusíte se obávat, že by vás 

vaše odpovědi mohly jakkoliv znevýhodnit. Pokuste se na všechny otázky, prosíme, 

odpovědět pravdivě. 

Před vlastní částí dotazníku (část II.) je potřeba, abyste vyplnili několik informací, které jsou 

důležité pro jeho vyhodnocení (část I.). 

Instrukce к vyplňování: 

U otázek, které nabízejí možnosti, zakroužkuje tu, která nejvíce vystihuje situaci či váš názor. 

Pokud si možnost žádá doplnění, prosím, učiňte tak. 

Jestliže chcete doplnit informace, které jsou podle vás důležité, ale dotazník se na ně neptá, 

napište je na konci do vlastní poznámky. 



Č á s t I . : 

1. Jsem: chlapec x.díyka_ 

2. Na vysvědčení mám převážně: 

- vyznamenání 

- jen jedničky a dvojky 

.- i trojky 

- i čtyřky 

- i pětky 

3. Bydlím: 

na vesnici x ve městě 

Č á s t I I . : 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 

Pokud ano, vysvětlete je: moment, ц^Ъ^го^ ' qJ, oWL' 

2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

(Pokud uvádíte více možností, podtrhnete tu, kterou považujete za nejčastější „důvod".) 
©dß&rciA- od O - ^ W i ^ 

3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

a) nezasahoval/a bych do toho a nechal/a si to pro sebe 

^Lnezasahoval/a bych do toho, ale řekl/a bych o tom někomu dospělému 

c) okamžitě bych se zastal/a oběti 

d) přidal/a bych se к útočníkovi 

e) jiná reakce (prosím, popište ji): 



4. Ve své současné třídě se cítím (zakroužkujte a doplňte): 

a) velmi dobře, p r o t o ž e . . ' V d ^ V A ^ 

b) spíše dobře, protože... 

c) je mi to jedno, protože... 

d) spíše špatně, protože... 

e) velmi špatně, protože... 

5. Máte pocit, že jste byli (nebo jste) někdy šikanováni? 

(Pokud ano, prosíme o zodpovězení následujících otázek, pokud ne, přejdete к otázce č. 9) 

a) ano 

b)ne 

6. Bylo to (je to): 

a) na této škole v tomto školním roce 

b) na této škole dříve 

c) na jiné škole 

d) někde jinde, kde... 

7. Jak vám bylo ubližováno? 

a) psychická šikana (nadávky, výsměch, pokřikování) 

b) fyzická šikana (tělesné ublížení - rvaní, pošťuchování,...) 

c^psychická i fyzická šikana 

8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

a) žák z vaší třídy 

b) žák z jiné třídy 

c) někdo jiný (kde?, kdo?, stačí obecně): 



9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému radu nebo 

pomoc? 

a) na rodiče 

b) na učitele 

c) na sourozence 

d) na kamaráda 

e) na někoho jiného: 

10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve škole? 

_a) pravidelně 

b) někdy 

c) ne 

11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se zajímají nejvíce? 

_a) o prospěch 

b^o chování 

c) o celkové dění 

d) jiné (uveďte): 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

a) ano 

b) ne 

13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

_a) mělo by se o ní více mluvit 

b) mělo by se konat více přednášek 

c) vlastní nápad: 



14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 

a) pokáráním 

^b) důtkou 

c)jiné: 

Vlastní poznámka: 

Děkujeme za vaši trpělivost a upřímnost při vyplňování dotazníku. 



Dotazník 
Milí žáci, 

V posledních letech se rada zemí, včetně České republiky, potýká se zvýšeným agresivním 

chováním žáku. Obracíme se na vás, abychom zmapovali skutečnou situaci v naší lokalitě. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak se cítíte ve škole a jaká je ve vaší škole a třídě pracovní 

atmosféra. Dotazník je anonymní, prosíme, nepodepisujte se. Nemusíte se obávat, že by vás 

vaše odpovědi mohly jakkoliv znevýhodnit. Pokuste se na všechny otázky, prosíme, 

odpovědět pravdivě. 

Před vlastní částí dotazníku (část II.) je potřeba, abyste vyplnili několik informací, které jsou 

důležité pro jeho vyhodnocení (část I.). 

Instrukce к vyplňování: 

U otázek, které nabízejí možnosti, zakroužkuje tu, která nejvíce vystihuje situaci či váš názor. 

Pokud si možnost žádá doplnění, prosím, učiňte tak. 

Jestliže chcete doplnit informace, které jsou podle vás důležité, ale dotazník se na ně neptá, 

napište je na konci do vlastní poznámky. 



Část L: 

1. Jsem: chlapec x dívka 

2. Na vysvědčení mám převážně: 

- vyznamenání 

- jen jedničky a dvojky 

- i i ro jky_ 

- i čtyřky 

- i pětky 

3. Bydlím: 

na vesnici x ve jněs t ě_ 

Část II.: 

1. Dokážete vyjádřit, co znamená slovo šikana? 
Pokud ano, vysvětlete je: Lvtnvoeví̂  n^vlcwcíyn od oWh' 

2. Jaké jsou podle vás „důvody" k tomu, aby někdo někoho šikanoval? 

(Pokud uvádíte více možností, podtrhnete tu, kterou považujete za nejčastější „důvod".) . 
©cfevx^V od Oa^Vv^ 

3. Jak byste reagovali, kdybyste viděli, že někdo někomu ubližuje? 

a) nezasahoval/a bych do toho a nechal/a si to pro sebe 

b) nezasahoval/a bych do toho, ale řekl/a bych o tom někomu dospělému 

c) okamžitě bych se zastal/a oběti 

d) přidal/a bych se к útočníkovi 

e) jiná reakce (prosím, popište ji): 



4. Ve své současné třídě se cítím (zakroužkujte a doplňte): 

a) velmi dobře, protože, ckhvy Vd^VAwj 

b) spíše dobře, protože... 

c) je mi to jedno, protože... 

d) spíše špatně, protože... 

e) velmi špatně, protože... 

5. Máte pocit, že jste byli (nebo jste) někdy šikanováni? 

(Pokud ano, prosíme o zodpovězení následujících otázek, pokud ne, přejdete к otázce č. 9) 

a) ano 

b)ne 

6. Bylo to (je to): 

a) na této škole v tomto školním roce 

b) na této škole dříve 

c) na jiné škole 

d) někde jinde, kde... 

7. Jak vám bylo ubližováno? 

a) psychická šikana (nadávky, výsměch, pokřikování) 

b) fyzická šikana (tělesné ublížení - rvaní, poštuchování,...) 

c^psychická i fyzická šikana 

8. Kdo vám ubližoval (ubližuje)? 

a) žák z vaší třídy 

b) žák z jiné třídy 

c) někdo jiný (kde?, kdo?, stačí obecně): 



9. Na koho byste se obrátili, kdybyste potřebovali při tomto problému radu nebo 

pomoc? 

a) na rodiče 

b) na učitele 

c) na sourozence 

d) na kamaráda 

e) na někoho jiného: 

10. Zajímají se vaši blízcí (rodinní příslušníci) o to, jak jste se měli ve škole? 

_a) pravidelně 

b) někdy 

c) ne 

11. Pokud se rodiče zajímají o to, jak jste se měli ve škole, o co se zajímají nejvíce? 

_a) o prospěch 

b) o chování 

c) o celkové dění 

d) jiné (uveďte): 

12. Zdá se vám, že je boj proti šikaně dostatečný? 

a) ano 

b) ne 

13. Co by se mělo v boji proti šikaně zlepšit? 

_a) mělo by se o ní více mluvit 

b) mělo by se konat více přednášek 

c) vlastní nápad: 



14. Jak byste potrestali člověka, který šikanuje? 

a) pokáráním 

b) důtkou 

c) jiné: 

Vlastní poznámka: 

Děkujeme za vaši trpělivost a upřímnost při vyplňování dotazníku. 


