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Mezi českými dětmi školního věku dochází v posledních letech k nárůstu šikany. 
Chybí detailnější analýza cílových skupin šikanovaných i iniciátorů šikany. Je známo, 
že obětmi bývají děti, jež se svým způsobem odlišují od sociální skupiny, ať již je to 
barvou pleti, sociálním a ekonomickým postavením rodiny, nebo fyzickým 
handicapem. 

Je otázkou, do jaké míry a v čem může šikana postihovat děti se zvýšenou hmotností 
či obezitou (dále OB). Zahraniční studie, z nichž vychází diplomní práce Z. Novotné 
docházejí k závěru, že OB děti jsou jak obětmi, tak původci šikany. Je důležité zjistit, 
zda-li lze podobné závěry dělat i pro české školáky. 

Současně s problematikou šikany u OB dětí vzniká druhá otázka: jaké jsou rysy 
osobnosti OB dítěte, které ho mohou potenciálně predisponovat k šikaně. Diplomantka 
velmi odpovědně zkoumala oba úzce související problémy. Kromě analýzy formy a 
projevů šikany se zaměřila na některé důležité charakteristiky OB dítěte ve srovnání 
se vzorkem dětí s normální (tabulkovou) hmotností. 

Teoretická část se zabývá jednak školní šikanou, jednak problémy obezity a nadváhy 
v dětství a dospívání. 

Empirická část se zaměřuje na tématické okruhy, uvedené v teoretické části. Pomocí 
Rohnerova dotazníku PAQ sledovala sebehodnocení dětí, aplikovala dotazník sociální 
akceptace (DSA) a sebeposuzovací škálu depresivity pro děti (CDI). 

Výsledky ukázaly významné souvislosti mezi nadváhou školních dětí a šikanou. 
Ukázalo se, že se šikana realizuje hlavně slovním napadáním a na úrovni citové (ne 
fyzické, patrně fyzicky silné obézní děti by se mohly dobře ubránit!). 

Zajímavé jsou nálezy, získané u OB dětí pomocí Rohnerovy škály PAQ. V osobnosti 
OB dětí je nápadná závislost na dospělých (tím potvrzuje jak naše nálezy u 
předškolních, tak školních OB dětí), zejména u chlapců, i určitou citovou nevyzrálost 
vzhledem k věkovým charakteristikám. Na rozdíl od zahraničních pramenů se v 
souboru českých OB dětí neprokázalo snížené sebehodnocení. 

Empirická část je doplněna pečlivou grafickou dokumentací a detailní statistickou 
analýzou. 

Jak se ukázalo v průběhu výzkumné práce, určité problémy mohl přinést dotazník 
PAQ. Některá negativně formulovaná tvrzení dělala dětem potíže. Překlad Vágnerové 
a Matějčka by bylo třeba revidovat. Stenové hodnoty pro jednotlivé 



věkové skupiny, které jsou velice důležité pro posouzení jak osobnosti, tak reakcí na 
šikanu, byly vypracovány téměř před dvaceti lety. Bylo by záslužné zlepšit formulaci 
otázek (tvrzení), vrátit se k dotazníku, získat data z většího souboru a připravit nové 
tabulky pro hodnocení jednotlivých věkových skupin. 

Velikost souboru je více než dostatečná, i když pro další analýzu věkových faktorů 
nelze ještě dělat definitivní závěry. Důležité však je to, že zahraniční studie slučují 
ve většině případů soubory velmi odlišné co do věku, práce Z. Novotné překračuje 
v tomto bodu rámec mnohých publikací renomovaných autorů. 

Po stránce formální lze ocenit pečlivost, dobrou češtinu, literatura uvádí zdroje české 
i zahraniční včetně odkazů na informace získané prostřednictvím Internetu. Zjevným 
nedopatřením byla vynechána citace příručky Vágnerové a Matějčka: "Rohnerova 
metoda rodinné diagnostiky (1992)", kterou autorka použila pro hodnocení 
sebehodnocení. 

K diplomové práci Z. Novotné nemám podstatné připomínky. Hodnotím ji velmi 
kladně, protože v České republice nebyl dosud proveden výzkum tohoto druhu. Proto 
může být studie práce Z. Novotné přínosem i pro řešení některých problémů, 

týkajících se jak šikany, tak osobnosti OB dětí. 

Diplomní práci Z. Novotné doporučuji jako podklad pro úspěšné dokončení studia 
psychologie na FFUK a získání hodnosti Magistra psychologie. 
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