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Problematika násilí v mezilidských vztazích, ke kterému šikana mezi dětmi patří, 
Je v současnosti velmi diskutovaná. Zabývají í se jí odborníci, média i orgány státním 
mocI. 

Práce studentky Lucie Štabrňákové - Šikana - závažný problém škol - se tomuto 
aktuálnímu tématu věnuje. Autorka ve své práci poukazuje na otřesnou statistiku těchto 
jevů, neboť téměř každé páté dítě v naší republice má zkušenost se šikanováním a její 
projevy se stávají stále agresivnějšími. Tento stav je velmi nebezpečný, protože šikana 
mnohdy probíhá skrytě a může se dotýkat téměř kohokoliv. 
Šikana se vyskytuje se nejen ve školním prostředí / dokonce již v mateřských školách /, ale 
může probíhat i v rodinách, domovech mládeže, výchovných ústavech, věznicích ,vojenském 
prostředí, na pracovištích ... 
Novým fenoménemje tzv. kyberšikana, která spočívá v natáčení a zveřejňování fyzického 
či psychického týrání obětí na internetu, a novým problémem je rovněž šikanování 
učitelů ze strany žáků. 

Posuzovaná práce obsahuje 72 stran textu a 4 přílohy. 
Práce jednak shrnuje dosavadní poznatky z odborné literatury i Metodického pokynu 
MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, aje doplněna 
vlastním dotazníkovým šetřením. 

Členěna je do jedenácti kapitol, z nichž poslední je věnována praktickému průzkumu. 

V teoretické části zmiňuje historický kontext problému, ilustruje současný stav řešení 
problematiky u nás i v zahraničí. Pečlivě vyčleňuje základní pojmy, příčiny vzniku, 
způsoby a důsledky šikanování, charakterizuje agresora i oběť šikany a vývojová stádia 
šikanování. 
Věnuje pozornost i možnostem řešení již vzniklé šikany, právním otázkám šikanování 
a zvláště její prevenci. 
Autorka se soustředila i na možnosti jak pomoci obětem šikany a řešení situace 

šikanování ve školách, pomocí vhodných výchovných opatření. Velmi důležitý je výčet 
organizací, u nichž lze hledat pomoc. 
Důraz klade na prevenci výskytu těchto jevů - utváření pozitivního sociálního klimatu ve 
třídách a potřebu erudované osvětové činnosti zaměřené na pedagogy a rodiče, metodické 
vedení pedagogických pracovníků a využívání odborných služeb dalších zařízení ve 
školství. Zmiňuje i současný stav zjišťování a eliminovaní šikany v našich školách. 
V této teoretické části autorka projevila dobrou schopnost uspořádat prostudovaná fakta 
k dané tématice. 

Teoretické poznatky dokresluje v závěru práce vlastním dotazníkovým průzkumem. 
Velmi přehledné je grafické zpracování výsledků šetření na základních školách. 
Praktická část obsahuje cíl průzkumu, formuluje pracovní hypotézy a popisuje použitou 

metodu šetření / dotazník, který si sama sestavila /. 



Dotazník zkoumal výskyt šikany na základní škole a zjišťoval názory respondentů na 
projevy a řešení šikany, vliv třídního kolektivu na její výskyt a stanovení hranic tohoto 
Jevu. 
Výsledky šetření porovnává autorka se stanovenou pracovní hypotézou. 
J sou přehledně uspořádány do tabulek. 
I když vzorek populace, která prošla dotazníkovým průzkumem, byl poměrně malý 
/66 žáků 6.,8. a 9. tL ZŠ /, pro potřebu první orientace v situaci na našich školách jeví se i 
toto šetření dostačujícÍ. Autorka sama chce v hlubší analýze daného jevu dále pokračovat 
na větším vzorku populace. 

Práce na tak závažném tématu nemůže postihnout všechna témata např. otázka 
prevence vzniku šikany již při rodinné výchově. 

Chybí mi podrobnější vyjádření se k roli sociálního pracovníka. 
Silnější stránkou je dobře propracovaná teoretická část, chybí hlubší analýza dotazníkového 
šetřenÍ. 

Práce je napsána srozumitelným jazykem. Vyskytují se jen drobné stylistické 
nedostatky, např. na str. 28 " ... delikty směřující na ochranu osobnosti ". 

Autorka prokázala dovednost pracovat s odbornou literaturou, sestavit vhodnou 
dotazníkovou metodu a prověřit stanovené hypotézy praktickým výzkumem. 
Přínos práce vidím v systematizovaném přehledu jednotlivých forem šikany. 
Studentka prokázala schopnost přistupovat k tomuto tématu, postihla nejdůležitější 

informace širokého spektra dostupné literatury. 
Myslím, že její práce je vhodná k orientaci pedagogických a sociálních pracovníků v dané 
problematice. 
Celkově hodnotím práci jako vhodnou k obhajobě. 
Navrhuji známku velmi dobrou. 

Navrhuji, aby se studentka vyjádřila při obhajobě k těmto otázkám: 

Kde vidí další možnosti prevence vzniku šikany a s ní spojených jevů? 
Je možné zmírnit negativní působení medií na násilí ve společnosti? 
Jakým způsobem může rodina ovlivnit vhodným výchovným působením předcházet 
projevům agresivity u dítěte? 

V Praze 14.8.2008 

PhDr.Olga Pohlová 
Pegagogicko -psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 
Francouzská 56, Praha 10 


