
Posudek na bakalářskou práci s názvem 

"Šikana - závažný problém škol" 

Autorka práce: Lucie Štabrňáková 

Bakalářská práce se zaměřila na důležitý problém současnosti našich škol, kterým je 

bezesporu šikanování. Diplomantka se na tuto problematiku zaměřila jako na "onemocnění 

celé skupiny" (viz str. 21), onemocnění celého třídního kolektivu, které musí být léčeno, ale 

hlavně kterému se musí včas a odborně předcházet dříve, než propukne. V teoretické části své 

práce se autorka přidržuje především pojetí Michala Koláře a shrnuje zde poznatky o 

šikanovaných, šikanujících a třídním kolektivu, ve kterém se proces různých stádií šikanování 

rozvíjí, všímá si i případných právních důsledků šikanování. 

V další části práce si diplomantka všímá možností prevence školních šikan. 

V souhlase s citovanými odborníky na problematiku a s "Metodickým pokynem MŠMT 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školních zařízení" správně soudí, že centrum 

preventivnľho působení proti šikanování je třeba spatřovat ve vytváření pozitivního klimatu 

třídy a školy a že trvalá pomoc obětem šikanování spočívá především v jejich "navázání" na 

akceptované jedince třídních kolektivů, kteří svou oblíbenost staví na pozitivně zaměřené 

sociální inteligenci, vyspělosti, sportovním nadání apod. Při tom se nesmí zapomínat na 

rozvoj pozitivního sebehodnocení a adekvátní prezentace dosavadní oběti šikanování (viz str. 

39). Pedagogičtí pracovníci ve školách by měly být seznámeni s základními postupy řešení 

situací, které jsou spojeny jednak s rozvojem šikanování, jednak se zásadami vyšetření 

případu a adekvátního následného postupu k zamezení recidivy tohoto jevu. 

Po obecném rozboru fenoménu šikanování si diplomantka v krátkém přehledu všímá 

různorodé role sociálního pracovníka v rámci řešení problematiky šikany, která vyplývá z 

příslušných zákonů a vyhlášek. 

Autorka bakalářské práce se též zabývá empirickými zjištěními o šikaně v českých 

školách. Ukazuje, že výzkumné akce v průběhu času zaznamenaly až tak výrazný nárůst 

šikanování, že to vzbuzuje jistou dávku podezření, zda se definiční "záběr" šikanování příliš 

nerozšířil. Naproti tomu některé školy si dosud neuvědomují nebezpečí šikanování a problém 

bagatelizují a snaží nerealisticky navodit představu bezproblémového stavu. 

V empirické části práce byl učiněn pokus o zjištění pohledů a názorů respondentů na 

"projevy a řešení šikany, vliv třídního kolektivu na její výskyt, stanovení hranic tohoto 



patologického jednání"( viz str. 51). Dotazníková akce byla uskutečněna mezi 66 žáky tří 

ročníků ZŠ se specifickými poruchami učení v Praze. Výzkumný vzorek trpí značnou 

heterogenností, jsou zde zastoupeni žáci 6., 8. a 9. ročníku, chlapci i dívky v nestejném 

věkovém rozložení. Chybí nějaký srovnávací soubor. Také kladení otázek není příliš šťastné, 

odpovědi respondentů na některé otázky jsou následkem tohoto faktu obtížně vyhodnotitelné 

(a to zvláště ve vztahu k hlavnímu předmětu zájmu - šikaně), projevila se zde jistá 

nezkušenost v koncipování empirického průzkumu. 

Závěr: Diplomantka shrnula základní poznatky o problematice šikanování ve školním 

prostředí z dostupné literatury a z tohoto pohledu má práce poměrně dobrou informační 

úroveň. Navrhuji práci přijmout a hodnotit ji - v závislosti na způsobu obhajoby - známkou 

velmi dobře až dobře. 
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