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ABSTRAKT 

Cílem výzkumu bylo představení dynamického a živého obrazu šikany, obrazu třídy, která je 

zasažena šikanou.  

To znamená tedy vymezit podobu šikany ve třídě na druhém stupni základní školy, tak jak byla 

ve dvou podobných případech zachycena, její vývoj a postupy řešení na různých úrovních. To 

znamená i zkoumání fenoménu vyčleňování z třídního kolektivu, zjišťování pohledů žáků, 

rodičů a učitelů ve vzájemném systémovém a časovém propojení. Jako metody sběru dat bylo 

použito pozorování a vedení výzkumného deníku, dotazníky, skupinové a individuální 

polořízené rozhovory. Jednalo se o smíšenou metodologii.  

Za základní rámec tohoto výzkumu byl zvolen etnografický přístup, kdy výzkumník jeden 

školní rok navštěvoval dvě základní školy. 

Výsledky zkoumání ukázaly, že zásadní je správná kvalifikace toho, co se ve třídě děje, resp. 

přiznání věci tak, jak ve skutečnosti je, je lepší varianta, než mlžení a předstírání, že jsou 

věci v pořádku. Dále se na základě výsledků lze domnívat, že klima ve třídě je dáno celkovým 

klimatem ve škole, což má vliv i na následné řešení vzniklého problému. Ukázalo se, že na 

klima školy, potažmo třídy mají znační vliv rodiče.  

V neposlední řadě nás výsledky vedou k tvrzení, že šikana je potenciálně přítomna v každém 

třídním kolektivu a skrze tuto optiku bychom měli k třídním kolektivům přistupovat a klást 

vysoký důraz na preventivní práci s třídními kolektivy, protože v mnoha případech je 

nejúčinnějším nástrojem proti šikaně právě systematické předcházení jejímu vzniku. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to present a dynamic and vivid image of bullying, an image of a 

class that is affected by bullying. This means to define the form of bullying in the class at the 

second stage of elementary school, as it was captured in two similar cases, its development and 

solutions at different levels. This also means examining the phenomenon of exclusion from the 

class team, finding out the views of students, parents and teachers in a mutual systemic and 

temporal connection. Observation and keeping a research diary, questionnaires, group and 

individual semi-controlled interviews were used as methods for data collection. It was a mixed 

methodology.  

An ethnographic approach was chosen as the basic framework for this research, where the 

researcher was attending 2 elementary schools for one school year. 

The results of the research showed how essential is the correct qualification of what is 

happening in the classroom, resp. confessing something, as it really is, is a better option than 

fogging up and pretending that things are ok. Further, based on the results, we can assume that 

the climate of the classroom is determined by the general climate of the school, which has an 

impact on the resulting solution of the existing problem. It turned out that the parents have a 

significant influence on the climate of the school and thus the classes. Last but not least, the 

results lead us to claim that bullying is potentially present in every class group and thus we 

should approach class groups through this lens and place great emphasis on preventative work 

with class groups, because in many cases the most effective tool against bullying is systematic 

prevention of its occurrence.  
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Úvod 

Tato práce vznikla na základě otázky po tom, jak je možné, že se ve třídách může rozbujet 

nepřátelské, zlé či agresivní chování žáků a studentů (dětí) do té míry, že dochází k opravdu 

tvrdým útokům a bojům namířených proti jednomu nebo více dětem. Přicházely otázky, jak je 

možné, že se takové jednání jedinců nezastaví dříve? Proč účinně nezasáhne učitel a/nebo rodič, 

budeme-li předpokládat, že se děti mají v prvních okamžicích tendenci svěřit? 

Bylo by velmi optimistické věřit, že zadáme-li si a priori tento cíl výzkumného zkoumání, 

podaří se nám v daný okamžik vstoupit do terénu tzv. zasažené třídy (třídy, v níž se vyskytlo 

hrubé porušování pravidel slušného chování a panuje v ní nepřátelská, zlá a agresivní 

atmosféra), který by sliboval kýžené „nasycení dat“. Možnost vstoupit do tak vyhrocené situace 

jako výzkumník a bezprostředně zjišťovat, klást účastníkům výzkumné otázky, je na hranici 

sci-fi, ale i etiky výzkumu.  

Proto byl záměr zkoumání pozměněn a na místo otázky po genezi nepřátelské atmosféry se 

zaměřil na zkoumání vztahů ve třídě a klimatu ve třídě jako takového. Pozornost byla upřena 

na hlavní lidské aktéry, kteří mohou klima ve třídě ovlivnit.  Učitelé a žáci ovlivňují klima 

přímo, u rodičů se předpokládá ovlivňování klimatu zprostředkovaně.  Nakonec ale náš záměr 

vyšel, dostali jsme se do tříd, které obě byly zasaženy jistou mírou šikany. 

 Původně byly vybrány dvě třídy k porovnání podle klíče, jak zvládají ve škole (ve třídě) 

počátky nepřátelství až šikany, případně jí předcházejí. Jedna třída proto měla zastupovat právě 

dobrou praxi, zvládání práce s dětmi a dobré klima, druhá měla představovat protiklad, kdy ve 

třídě dochází k agresím mezi dětmi a klima se jeví problematické.  

Rozdíly mezi třídami se ukázaly opravdu značné, ale nakonec jinak, než se předpokládalo.  

Během výzkumu – pobytu ve třídě – se v obou sledovaných třídách vyskytla velmi podobná 

situace. Během skupinové práce výzkumníka s třídami se ukázalo, že v obou třídách je výrazně 

vyčleňovaná spolužačka. V tuto chvíli v duchu etnografického designu bylo žádoucí nechat se 

vést skutečností, která se bezprostředně ukazovala a byla tématem. Byl to právě fenomén 

vyčleňování, který se uskutečňoval skrze posmívání, provokace a odmítání zmíněných dívek. 

Tato nečekaná situace nás přiměla proměnit zaměření výzkumu i proto, že jsme jako 

výzkumníci byli nuceni z etického hlediska vstoupit do dění a nějak na situaci reagovat. 

Cílem zkoumání, vrátím-li se k původním výzkumným otázkám, ptaní se po klimatu ve třídě 

jak a čím se utváří, se nakonec stalo důkladné popsání dvou velmi podobných fenoménů 



vyčleňování spolužáka z třídního kolektivu a procesu, jak s touto situací zacházela daná škola. 

Měli bychom dokonce otevřeně nazvat tyto situace jako šikanu.   

Rozdíl v průběhu, postupech řešení, zapojení různých aktérů, včetně rodičů je potom jedním z 

hlavních výzkumných témat práce.  

Práce je členěna do dvou oddílů (výzkum a teorie) a sekce příloh, přičemž první oddíl pojednává 

o metodologii výzkumu a následně přináší empirická data, výsledky výzkumu. Druhý oddíl 

obsahuje teoretické zázemí zejména k tématu školy a rodičů, šikany a jejímu řešení a souběžně 

diskutuje data získaná z našeho výzkumu. V přílohové části čtenář nalezne relevantní doplňující 

informace k této disertační práci. 

Metodologie výzkumu 

Cíle výzkumu 

Základním cílem výzkumu bylo představení dynamického a živého obrazu šikany, obrazu třídy, 

která je zasažena šikanou.  

To znamená tedy vymezit podobu šikany ve třídě na druhém stupni základní školy, tak jak byla 

ve dvou podobných případech zachycena, její vývoj, postupy řešení na různých úrovních. To 

znamená i zkoumání fenoménu vyčleňování, ubližování, ponižování. Zjišťovali se pohledy 

žáků, rodičů a učitelů ve vzájemném systémovém a časovém propojení.  

1. Jak vnímají situaci ve třídě žáci, učitelé a rodiče? Jaké momenty byly významné? 

2. Jak aktéři interpretují dění ve třídě a jeho důvody? Jaký má podle nich smysl?   

3. Jaké byly intervence ze strany školy, učitelů ve škole? 

4. Jaké byly intervence ze strany žáků a rodičů? 

5. Jak se situace vyvíjela během sledovaného časového období? 

6. Jak se na řešení složitých sociálních situací ve škole podílejí rodiče (ve smyslu, jak 

spolupůsobí na vznik, rozvoj a řešení)? 

7. Jaké souvislosti jsou významné pro rozvoj šikany na úrovni školy a třídy? 

 

Vzorek  

Školy byly vybrány na základě domnělé kvality kolektivu dané třídy. Jedna třída byla 

považována za třídu fungující, s dobrými vztahy, druhá třída byla představena jako 



problematická. Tato rozdílnost kvality třídních kolektivů měla být jakousi lupou pro zachycení 

jevů, jež mají vliv na dynamiku vztahů ve třídním kolektivu. 

Vzorek tvoří dvě třídy základní školy v devátém ročníku. Obě školy jsou ve velkém, stejném 

městě. 

Třídy se nacházely v přibližně stejně velkých školách. 

Škola Beverly (třída A) byla považována za tu dobrou školu. Nacházela se v centru velkého 

města. Budova školy měla historický ráz, čtyři poschodí, v přízemí jídelnu, v suterénu 

tělocvičnu a na dvoře hřiště. Kabinety pro učitele byly mnohdy malé, ale každý učitel měl své 

místo, židli a stůl. Třídy byly většinou prostorné a přiměřeně upravené a čisté. Takřka každá 

třída měla více méně aktuální výzdobu tvořenou rukami dětí, výtvory z výtvarných, pracovních 

či jiných edukačních procesů. Nebylo nic výjimečného, když jste na chodbě potkali rodiče 

doprovázející menší děti do tříd a z rozhlasu se celkem pravidelně ozývalo hlášení z úst pana 

ředitele nebo jeho zástupce v neformálním, familiárním tónu. Atmosféra působila poměrně 

neformálně, ale přesto (nebo právě proto?) byl cítit „ve vzduchu“ jakýsi odstup, který nebyl v 

souladu s deklarovanou neformálností a někdy až familiárním přístupem mezi vedením školy a 

učiteli a některými učiteli mezi sebou. A jak jsem mohla vidět při třídních schůzkách, panovala 

i určitá míra neformálnosti a nekonvenčnosti ze strany školy vůči rodičům. Z povídání paní 

třídní učitelky jsem se dozvěděla, že si s mnohými rodiči tyká, s některými chodí i na kávu. K 

sblížení s některými rodiči většinou došlo na nějaké školní akci, kterých škola realizovala více, 

než je běžné. Do těchto akcí byli často zapojeni i rodiče – výjezdy se žáky na vodu, organizace 

vánočních trhů, apod. 

Třída Beverly byla prezentována jako bezproblémová, týmová třída, která, dle slov třídní 

učitelky, uměla pracovat ve skupinách i dohromady, přestože mezi některými dětmi nepanovaly 

zrovna nejlepší vztahy. Tuto schopnost třídy považovala třídní učitelka jako velké plus, něco, 

co se dětem bude hodit do života, protože, dle slov třídní učitelky, svět kolem nás a schopnost 

se uplatnit a zařadit přeci vyžaduje po lidech právě takovéto schopnosti. Tato schopnost 

spolupracovat s někým, kdo není můj kamarád, byla pro třídní učitelku velká hodnota. 

Škola Chicago (třída B) byla považována za tu problematickou, s problematickými vztahy v 

třídním kolektivu. Nacházela se více na okraji města, ale zcela okrajová čtvrť to také nebyla. 

I tato škola se nacházela v historické budově o čtyřech poschodích, kde v suterénu byla jídelna 

a tělocvična a na zahradě venkovní hřiště. Rodiče v prostorách školní budovy byste potkali 



zřídkakdy. Nejčastěji čekali na své děti před budovou školy. Na vstup do školní budovy dohlížel 

pan vrátný, který důsledně střežil vstup každé jemu neznámé osoby do prostor školy. 

Výzkumník měl možnost poznat prostředí samotných učeben jen na 2. stupni. Učebny byly 

většinou velmi prostorné, ale výzdoba byla chudá a většinou z rukou učitelů. Celá škola měla 

značně nepohodlné židle, na které si stěžovaly jak děti, tak i rodiče, kteří na nich trávili třídní 

schůzky. Výzdoba společných prostor a jejich upravenost byla o poznání lepší, nástěnky byly 

aktualizované, mnohé parapety zdobily květiny. Při přestávkách jste mohli na chodbách potkat 

učitele mající dozor, jak spolu hovoří, nebo hovoří s dětmi. 

Třída Chicago měla být dle slov třídní učitelky tzv. zasažená, dlouhodobě problematická ve 

smyslu vztahů žáků mezi sebou. V 8. ročníku gradovaly vztahy k třídní učitelce, která na 

základě vyhrocených nepřátelských vztahů mezi žáky a jí samotnou odešla ze školství pryč. 

Měla již také důchodový věk, ale vzhledem k neúnosnosti situace nedovedla třídu do 9. ročníku. 

Tedy v době, kdy výzkum ve třídě probíhal, v 9. ročníku, měla třída novou paní učitelku, která 

byla současně i ve funkci školního metodika prevence. 

Děti byly seznámeny s tím, že výzkumník bude v rámci výzkumu přítomen ve škole po dobu 

celého školního roku, bude se účastnit běžného vyučování, s třídou pracovat jako se skupinou 

a bude se ptát na různé věci, které se týkají běžného fungování ve škole. V obou třídách byla 

tato informace podána stejně. 

 

Základní rámec 

Za základní rámec tohoto výzkumu byl zvolen etnografický přístup ke zkoumání položených 

otázek. Cílem etnografického designu je podat „hustý“ popis (Greetz, 2000), tím je míněno 

detailně a věrohodně popsat život určité skupiny lidí. Greetz (2000) také uvádí, že člověk je 

tvor zachycený do sítě významů, kterou si sám vytvořil. Tuto síť pak můžeme považovat za 

kulturu. Dále říká, že zkoumání této kultury není experimentální vědou, která hledá zákony, 

nýbrž vědou interpretující, která hledá významy. Záměrem je pak odhalit přesvědčení, hodnoty, 

postoje a názory jedinců nebo celé skupiny lidí, které jsou zkoumány (Woods, 1986). Toto se 

děje prostřednictvím zkoumání mezilidských interakcí. V rámci etnografie se od šedesátých let 

20. století vyvíjí školní etnografie, která se orientuje na školní prostředí jako základní 

výzkumný terén a snaží se porozumět kultuře této instituce a aktérům, kteří se ve škole 

pohybují. Cílem etnografie je popsat určitou kulturu nebo subkulturu a příslušníkům jedné 

kultury vytváří okénko k nahlédnutí na kulturu jinou, a tím zvyšuje možnost vzájemného 



porozumění. Současně, jak uvádí Kučera (1992), dobře napsaná zpráva umožní předvídat a 

interpretovat, co se ve skupině děje. 

Podobně uvažuje Agar (1980), který uvádí, že etnograf má dospět k interpretaci tak, že zachytí 

ze široka způsoby interpretace členů kultury (subkultury, podskupiny) a odhalí významy, které 

jsou důležité pro interpretaci nových aktivit členů skupiny.  

 

Metody sběru dat 

Základní metodou bylo zúčastněné pozorování, včetně vedení výzkumného deníku. 

Po dobu jednoho školního roku výzkumník navštěvoval dvě základní školy ve velkém městě a 

zde se účastnil vyučování a jiných dále popsaných akcí v jedné třídě 9. ročníku v každé škole. 

Frekvence návštěv činila jednou týdně 4 až 5 hodin strávených s každou ze zapojených tříd, a 

to během vyučování nebo při jiných akcích pořádaných školou. 

Výzkumník se zúčastnil úvodních třídních schůzek v každé třídě, kde jednak seznámil rodiče s 

výzkumným záměrem (více viz kap. Etické aspekty výzkumu) a současně rodičům rozdal 

dotazník s třemi otázkami, týkajícími se jejich pohledu na danou třídu a požádal je o jejich 

zodpovězení a současně o případný kontakt, pokud by byli ochotní se zúčastnit hloubkového 

rozhovoru.    

Dotazníky  

Zadání dotazníků sloužilo zejména jako navázání kontaktu s rodiči a popřípadě jako startovací 

čára pro hloubkový rozhovor.  

V každé třídě zkraje školního roku (říjen, listopad) bylo sejmuto sociometrické šetření B-3. 

Sociometrické šetření B-3 bylo zařazeno pro rychlejší orientaci v daném třídním kolektivu. 

Výsledky sociometrického šetření budou prezentovány částečně v textu, při prezentaci 

výsledků za jednotlivé školy a částečně v příloze této práce. 

Koncem školního roku bylo sejmuto Komunikační klima mezi TÚ a žáky (Lašek, 2001; CCQ 

- Communication Climate Questionnaire) dané třídy.  

Zařazení dotazníku na komunikační klima mezi žáky a jejich třídními učiteli (CCQ) bylo 

spontánní a neplánované. Důvodem jeho zařazení bylo právě zjištění fenoménu vyčleňování v 

obou třídách a výrazných rozdílů v uchopení konkrétních situací ve třídě jednotlivými třídními 

učitelkami. Současně výpovědi dětí k danými situacím a zachycení jejich perspektiv vedly k 



potřebě zjistit většinové vnímání třídní učitelky dětmi. A vzhledem ke skutečnosti, že 

hloubkové rozhovory s dětmi proběhly jen u čtyř dětí v třídě Beverly, a šesti dětí v třídě 

Chicago, což mohlo zachytit jen zlomek pohledů zástupců žáků, zdál se být dotazník CCQ 

vhodnou volbou pro zjištění většinového vnímání dětí komunikace mezi nimi a jejich třídní 

učitelkou. 

Na závěr působení ve školách bylo ještě realizováno šetření na zjištění klimatu učitelského 

sboru (Lašek,2001; OCDQ-RS Organizational Climate Description Questionnaire – Rutgers 

Secondary). 

Závěrečné šetření klimatu učitelského sboru mělo dokreslit celkový obraz a případně dodat 

informace do příběhu pozorovaných tříd. 

Skupinové rozhovory  

Výzkumník také pracoval s danými kolektivy formou skupinového rozhovoru na téma, co je 

dle žáků klima ve třídě a co ho utváří. 

Pozorování, práce výzkumníka s třídními kolektivy a následné polostrukturované rozhovory 

s vybranými aktéry, měly vést k zjištění pohledů jednotlivých aktérů na dění ve škole.  

 

Individuální polořízené rozhovory 

Třída A ve škole Beverly: 

- rozhovory s žáky: 4 

- rozhovory s rodiči: 6 

- rozhovory s TÚ: 1 

- rozhovory s metodičkou: 1 

- skupinový rozhovor s třídou:1 

 

Třída B ve škole Chicago: 

- rozhovory s žáky: 6 

- rozhovory s rodiči: 4 

- rozhovory s TÚ (současně metodička): 3 



- skupinový rozhovor s třídou: 1 

 

Základní okruhy otázek při skupinovém rozhovoru: 

Co je to klima ve školní třídě? Co ho utváří? 

Co klima ve školní třídě může narušovat? 

Jak by se to dalo řešit? 

Mohou klima třídy ovlivnit rodiče? Popř. jak? 

 

Základní okruhy otázek pro rodiče: 

Jak se Vám líbí škola, kterou navštěvuje Vaše dítě? 

Jak dítě mluví o škole? 

Řešili jste se školou někdy nějaké potíže týkající se Vašeho dítěte? Jak to vypadalo? 

Stýká se Vaše dítě s nějakými spolužáky i mimo školu, znáte je? 

 

Základní okruhy otázek pro žáky: 

Jak se ti líbí ve vaší třídě? 

Jak bys hodnotil/a svou třídu po stránce kvality kolektivu? 

Jak se díváš na situaci z počátku školního roku, která se udála během skupinového rozhovoru? 

(v obou třídách proběhla velmi podobná situace během skupinové práce se třídou; bude popsáno 

níže v části popisující situaci ve třídě) 

Stýkáš se s někým ze třídy i mimo školu? Ve volném čase? 

 

Základní okruhy otázek pro třídní učitele, popř. pro metodičku: 

Jak se Vám líbí na škole? 

Co se Vám líbí, jaké jsou plusy, co se Vám nelíbí, jaké jsou mínusy? 

Jak vnímáte postavení vyčleňované spolužačky?  

Jak obecně vnímáte tuto situaci, co se to ve třídě stalo, děje? 



Jak jste situaci řešili? 

 

Zpracování dat 

Výzkumníkovy poznámky a přepisy rozhovorů s jednotlivými aktéry (doslovný přepis – 

verbatim) byly podrobeny analýze dat metodou tematické analýzy.   

Během realizace jednotlivých rozhovorů byl brán zřetel na první dvě úrovně analýzy (a, b) 

citovaného Agara (1980) níže a v části věnované teoretickým souvislostem došlo k dokončení 

analýzy ve smyslu úrovně c a d. 

Agar (1980) uvádí čtyři stupně interpretace, jež by měla etnografická práce obsahovat. Jedná 

se o: 

a) Odhalení významů, které členové skupiny přisuzují svým akcím uvnitř dané situace 

(projevovalo se snahou výzkumníka zjistit od informanta porozumění svého jednání během 

rozhovorů). 

b) Interpretace člena skupiny dané situace, když se tento člen vyskytne mimo danou situaci 

(zjistit pohled informanta na dění kolem sebe, jeho interpretace, pohled na situace).   

c) Snaha výzkumníka rozpoznat společná témata a vzory akcí (využívá informace z 

předešlých úrovních), které se objeví ve více situacích (objevuje se v kapitole Shrnutí a 

interpretace). 

d) Snaha dát témata a vzory akcí ve skupině do vztahu s nějakou obecnou teorií (objevuje 

se v kapitole Teorie a diskuse). 

 

Tematická analýza  

Braun a Clarke (2006) v metodě tematické analýzy (dále TA) nejvíce zdůrazňují roli 

výzkumníka jako aktivního činitele, který o datech přemýšlí, hledá souvislosti, analyzuje a 

interpretuje je. Pohled různých výzkumníků na tatáž data může být odlišný, proto je důležité co 

nejvíce zprůhlednit postup analýzy.  

Postup při TA: 

Při zpracování našich dat jsme vycházeli z postupu Brauna a Clarka (2006), který popisuje 6 

kroků:  



1. fáze – seznámení se s daty, kdy jsem se opakovaně probírala textem, dělala si poznámky, 

zvýrazňovala tematické celky; 

2. fáze – vytváření počátečních kódů, kdy jsem započala systematickou analýzu dat, snažila se 

pomocí kódů popsat a interpretovat data; 

3. fáze – hledání témat, v této fázi jsem revidovala již stanovené kódy a hledala témata - pro 

tento proces je potřeba seskupovat kódy do smysluplných celků a hledat témata a zkoumat 

souvislost mezi nimi; 

4. fáze – znovu prohlížení vznikajících témat, v této fázi jsem znovu prohlížela vznikající 

témata a hledala souvislosti mezi nimi, rovněž jsem se znovu dívala, zda jsou témata dobře 

nazvaná, dávají smysl vzhledem k předmětu zkoumání a zda kódy jsou dobře zařazeny do 

jednotlivých témat; 

5. fáze – vymezení a pojmenování témat, zde se přesně vymezuje každé téma, je mu přidělen 

význam a je odlišeno od ostatních témat, která by se však měla vzájemně doplňovat; 

6. fáze – psaní zprávy, zde dochází ke shrnutí informací získané pomocí tematické analýzy, 

přičemž tato fáze se považuje za klíčovou, protože představuje popis významu a účelu 

shromážděných dat. 

 

Pro 1. až 5. fázi analýzy byla využita možnost externí validizace a to tak, že tyto fáze analýzy 

zpracovával výzkumník paralelně s externím analytikem.  

Při prezentaci výsledků jednotlivých témat analýzy rozhovorů v drtivé většině případů byla v 

souladu s externím zpracovatelem TA.  

Výjimku tvořila hlavně oblast tzv. Intervence. Zde externí hodnotitel měl tuto kategorii, téma, 

buď samostatně stojící, bez podtémat, nebo byly konkrétní akty intervence jako podtémata jiné 

kategorie, tématu.  

Protože právě téma „zásahu“ do dění bylo v této práci zásadní, upravila jsem hlavní téma 

Intervence, jako Intervence – řešení špatných vztahů ve třídě. Toto téma obsahuje široké 

spektrum aktů, které měly vést ke změně situace ve třídě, nebo na situace ve třídě reagovaly. 

Sociometrické šetření bylo vyhodnoceno prostřednictvím počítačového programu k tomu 

určenému. 



Komunikační klima mezi TÚ a žáky stejně jako klima učitelského sboru bylo zpracováno ručně 

do tabulky excel a následně vyhodnoceno pomocí programu SPSS.  

 

Způsoby zajištění validity 

Za hlavní způsob zajištění kvality a validity výzkumu lze považovat samotnou triangulaci dat, 

a to hned z několika hledisek. Z hlediska metod se jedná o individuální rozhovory, skupinový 

rozhovor a pozorování; z hlediska zdrojů dat se jedná o zapojení a zkoumání pohledů učitelů, 

žáků a rodičů; z hlediska přístupů o kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu. 

Za základní formu validizace lze považovat právě triangulaci dat, zejména porovnávání 

výpovědí jednotlivých aktérů, výroky žáků, rodičů a učitelů. Přestože ne všechny rozhovory 

mají univerzální podobu a nejsou obsaženy v každém rozhovoru tytéž kategorie, nebo obsaženy 

jsou, ale s jinou mírou nasycení dat, lze v rozhovorech najít stejné tematické logické celky. Tyto 

se odvíjejí minimálně v rozsahu otázek připravených do polořízeného hloubkového rozhovoru. 

Dalším způsobem, jak dosáhnout vyšší důvěryhodnosti výzkumu (Lincoln, & Guba, 1985) byl 

také důraz na reflexi v každé fázi výzkumu (viz výzkumný deník), využití externího auditu 

zpracování výsledků a také snaha o tzv. hustý popis při interpretaci výsledků výzkumu. 

 

Etické aspekty výzkumu 

Rodiče žáků byli předem informování na třídních schůzkách o průběhu a cílech výzkumu a měli 

možnost se přítomného výzkumníka zeptat na otázky, které je zajímali. Svým podpisem pak 

stvrdili souhlas se zapojením jejich dítěte do výzkumu a jeho účastí na hloubkových 

rozhovorech (a dalších aktivitách v rámci výzkumu – skupinová práce, sejmutí dotazníku B-3 

apod.), pokud se pro ně žák rozhodne. Rodiče byli zejména seznámeni se způsobem 

anonymizace dat a jejich využití výhradně pro účely daného výzkumu. 

Dále byli účastnici výzkumu vždy na začátku rozhovoru seznámeni a ubezpečeni o anonymizaci 

získaných dat (někdy bývá i součástí nahrávky a následně přepisu rozhovoru). Eticky sporné 

momenty jsou v některých případech u účastníků, kteří si nepřáli, aby byl přespaný rozhovor – 

byť anonymizovaný – součástí jakékoli veřejné práce. Zde bylo potřeba dořešit, zda budou 

přepisy rozhovorů dostupné pro širokou veřejnost, nebo dostupné jen se souhlasem výzkumníka 

při zajištění udržení důvěrnosti pořízených dat pro určité, výhradně výzkumné účely. Nakonec 

se výzkumník rozhodl dát přepisy rozhovorů (přejmenované) k nahlédnutí jen odborné komisi, 



která posuzovala kvalitu tohoto výzkumu. Tyto si posléze vzal zpět a nejsou nijak veřejně 

přístupné. 

Přes veškerou snahu o anonymizaci je možné, že se v této práci mohou poznat samotní aktéři.  

 

Vlastní sebereflexe ve vztahu k tématu 

Téma špatných vztahů ve třídě je jedno z nejčastějších, se kterým se ve své praxi lektora, 

intervenčního pracovníka, supervizora i psychoterapeuta setkávám. Vždy mi bylo záhadou, jak 

je možné, že se některé naprosto jasné akty šikany mohou odehrávat, někdy i před zraky učitele 

nebo jiného vychovatele. Kladla jsem si otázku, jak je to možné? Často jsem se setkávala s 

reakcí, že je to či ono jednání v pořádku, normální, běžné, nebo že si za to daný člověk může 

sám. Vnímám problematiku šikany jako velmi komplikovaný jev, na jehož řešení není jeden 

jediný univerzální návod. Současně se domnívám, že boj o pozice ve třídě je přirozený a často 

se objevující zejména tam, kde je třída nechaná sobě na pospas bez řízení učitelem.  

S reflexí se pracovalo průběžně v době sběru dat i v procesu analýzy. Části poznámek z 

výzkumného deníku jsou použity i v následujícím popisu škol. Tyto reflexe slouží k zpřesnění 

témat, která jsou významná a současně jsou to i místa, na která si je třeba dát při analýze pozor, 

aby nedošlo k jejich subjektivnímu posílení. 

 

ZÁVĚRY 

Výsledky zkoumání poukazují na důležitou skutečnost, a to, že je důležitá správná kvalifikace 

toho, co se ve třídě děje. Ukázalo se, že přiznání věci, tak jak ve skutečnosti je, je lepší 

varianta, než mlžení a předstírání, že jsou věci v pořádku, a to bez ohledu, zda následné řešení 

zcela odpovídá postupům považovaným za tzv. dobrou praxi. 

Na základě výsledků se lze domnívat, že klima ve třídě je ovlivněno celkovým klimatem školy, 

jež nejspíš velmi souvisí s tím, jak a zda vůbec se bude problémová situace řešit. 

V neposlední řadě se ukázalo, že na klima třídy, potažmo školy mají celkem zásadní vliv rodiče.  

Na školu, potažmo učitele je v posledních letech vyvíjen tlak ve více oblastech. Jako dobrá 

škola se označuje škola, která je otevřená a vstřícná rodičům. Současně se doporučuje ustoupit 

od dominantní role učitele, který se opírá o institucionální moc školy k roli partnerské, která se 

opírá o dobré vztahy učitele s žáky a učitelovu odbornou expertízu. Tyto tlaky a nároky školu 



oslabují, protože je pro ni těžké vyhovět. Čím se škola/učitelé stává slabší a nejistá/ý ve své 

pozici a hranicích vůči (nejen) rodičům (ale i celé společnosti), tím více školy/učitelé mohou 

rodiče vnímat jako ohrožení, což může vést v konečném důsledku k popírání a následného 

neřešení problémů, které se ve škole vyskytnou.  

Domnívám se, že škola je v tomto smyslu v krizi a pomohlo by jí posílení v podobě „vyšší 

autority“, která by škole pomohla re/definovat svou funkci, význam a smysl, od kterého se 

budou odvíjet i její hranice. A tím se legitimizuje, posílí její vnitřní řád, o který se následně 

budou moc učitelé opřít. 

Většinou se mi podařilo odpovědět na položené otázky, ale současně zůstaly oblasti, do kterých 

jsem nebyla schopná vhlédnout. Mou největší motivací pro zkoumání šikany byla touha najít 

způsob, jak ji řešit s cílem zastavit ji. A právě tato oblast zůstává, alespoň pro mě, stále nejasná.  

Jednak je příliš mnoho proměnných vstupujících do této nebezpečné a bolavé „hry“ – šikany 

na to, abychom poskytli jeden univerzální návod, jak ji řešit. A jednak se zdá, že v kultuře 

českých škol je silná tendence problémy „tajit“. To bude také možná jeden důvodů, proč se 

šikana stále děje a proč školy nevyužívají doporučené postupy, které jsou koneckonců dány 

jako metodický pokyn MŠMT. 

S touto myšlenkou se chci vrátit a oživit názor doc. Kučery, který hovoří o šikaně jako jevu 

ubikvitním, všudypřítomném. 

Školní prostředí je potenciálně agresivní prostředí. Formy šikany mohou mít v mnoha případech 

socializační charakter, podobně, jak o tom mluvila školní metodička prevence ve škole Beverly, 

když se vyjadřovala o situaci kolem kožených kalhot, jako o situaci růstové.  

Z dlouhodobé zkušenosti, jenž mám v práci se třídami jako lektor všeobecné, selektivní a 

indikované prevence se přikláním k tvrzení Kučery o všudypřítomnosti šikany ve smyslu, že v 

každém kolektivu je potence rozvoje tohoto rizikového chování. Z hlediska skupinové 

dynamiky se jedná v podstatě o boj o moc. Jsou skupiny, kde se skupinová hierarchie ustanoví 

hladce, jiné skupiny provází tvorbu hierarchie jisté komplikace, které mohou přerůst v šikanu. 

Značně přitom záleží na složení dané skupiny a na vedení této skupiny. Ve chvíli, kdy se objeví 

náznaky potíží ve vztazích mezi žáky, by měl zasáhnout učitel, který žáky, potažmo třídu 

nasměruje, jak lze problémy řešit a (znovu) ukáže, připomene pravidla chování ve třídě. Je zde 

patrný zásadní vliv učitele ve výchově a formování kolektivu, jak pracuje s pravidly, díky nimž 

může de/stabilizovat třídu. Domnívám se, že děti v socializačním úkolu školní docházky nesmí 

zůstat osamocené, protože to může mít destruktivní charakter.  



Otázkou pro další výzkum zůstává, zda skutečně existuje a kde přesně, souvislost mezi 

ne/řešením šikany ve třídě a institucionálními mechanismy školy, tj. pravidly a řádem školy. 

Resp. vztahem učitele k těmto mechanismům v souvislosti s výskytem šikany ve třídě. 

Přestože existuje návod daný dr. Kolářem na řešení počáteční a pokročilé šikany, v praxi je jen 

málo využíván v jeho přesném znění. Často dochází k jeho modifikacím. Otázkou zůstává, 

proč? 

V neposlední řadě je potřeba zmínit roli zastánců, kteří v našich příbězích hráli významnou roli 

jako ti, kteří jsou pro oběti skutečnou oporou a jak nastiňuje Lara, možná jedním (a jediným?) 

funkčním elementem, který by mohl zabránit rozvoji šikany. Jak bylo vidět zejména ve škole 

Beverly, nejen že se svědci, zastánci nevyslechli, ale tito byli naopak zahnáni a umlčeni. Tato 

situace ukazuje, v jakém stavu třída Beverly byla a jak byla vedena učiteli. Ve třídě, se kterou 

se trochu pracuje a je vedena v duchu prosociálních hodnot se takto s potenciálními svědky, 

zastánci pracovat nebude. 

Vzhledem k dosavadním poznatkům se jednoznačně přikláním k názoru, že v případě šikany je 

nejbezpečnější tomuto jevu systematicky předcházet poctivou primární prevencí ve školách, 

protože jak vidím, její řešení je značně komplikované a úspěch závisí na mnoha proměnných, 

z nichž některé lze ovlivnit lépe, jiné hůře a některé zřejmě možná vůbec. 
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