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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá velmi častým a závažným problémem dnešní doby -

šikanováním učitelů. Zkoumá podmínky, příčiny, formy a druhy tohoto jevu. Na tomto 

základě vymezuje prostředí, ve kterém je nejvyšší riziko výskytu tohoto jednání 

a determinuje okruh charakteristik učitelů, které jsou nejčastější záminkou útoků. 

Práce jako příklady používá skutečné případy a její přílohy obsahují ukázky 

kyberšikany zveřejněné žáky na internetu. Poskytuje informace umožňující učitelům 

lépe toto jednání pochopit a tak se mu vyhnout, případně mu efektivně čelit. Obsahuje 

odkaz také na webové stránky mnou vytvořené a provozované, které se zabývají touto 

problematikou. 

Klíčová slova : 

šikana, učitel, žák, mobbing, bossing, rodiče, ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, oběť, agresor, útok, přímá šikana, nepřímá šikana, fyzická šikana, 

psychická šikana, agrese, kyberšikana, druhy útoků, názory psychologů 

Abstract: 
¥ 

This bachelor's graduation work deals with a very frequent and serious problem of the 

these days - bullying of teachers. It investigates the conditions, sources, forms and 

types of this phenomenon. On this basis, the work defines the environment in which 

there is the highest risk of the phenomenon's occurrence and it determines the range 

of the qualities of the teachers who are supposed to become the most frequent stimulus 

for an attack. By the way of examples, the work describes the real cases and its 

appendices contain the demonstrations of cyberbullying released by pupils on the 

Internet. The work provides the useful information to teachers so that they will manage 

to understand this phenomenon much better and will be able to avoid it as well, or 

possibly confront it effectively. The work also includes the reference to my personal 

websites which are focused on this issue. 

Key words: 

chicane, teacher, pupil, mobbing, bossing, parents, Ministry of Education, victim, 

aggressor, attack, directly chicane, indirectly chicane, physical chicane, mental chicane, 

rage, cyberchicane, types of attack, readers' psychologists 
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1. Úvod 

' O- í .) 
1.1. Zdůvodnění výběru tématu 

Téma bakalářské práce ,,Problematika šikanování učitelů" jsem si vybrala z důvodu 

obecně rozšířeného názoru o jejím velkém výskytu na školách a často jí věnované 
/ f 

pozornosti v médiích. Chtěla jsem objektivně zjistit, nakolik se jedná jen o mediálně 

zajímavý a proto často zmiňovaný fenomén a nakolik je šikanování učitelů skutečným 

problémem českého školství. Zarážela mě rafinovanost, zákeřnost a často i plánovitost 

popsaných útoků a to jak ze strany žáků, ale nezřídka i ze strany jejich rodičů. 

Také mne překvapovalo v jakém rozsahu se šikana vyskytuje i mezi kolegy navzájem, 

ze strany nadřízených, či dokonce v jednom případě i ze strany zastupitelky obecního 

zastupitelstva. Znepokojovalo mne, že byly popsány i útoky, kterými bylo natolik hrubě 

zasahováno do osobnostních práv obětí, jak po psychické, tak i po fyzické stránce, 

že to vedlo až к jejich zhroucení a pozdější sebevraždě, a v zatím nejhorším případu 

к vraždě učitele žákem přímo ve třídě. 

Úpadek autority učitelů je alarmující hned z několika důvodů." Ve svých důsledcích 

se tím narušuje výchovný proces a vytváření hodnotových žebříčků u žáků, 

neboť přestávají učitele vnímat jako vzor. V důsledku rozptýlení při výuce dané 

soustředěním pozornosti třídy na nevhodné chování některých jedinců se také 

významně snižuje kvalita vzdělávacího procesu. Neúctu к základním hodnotám, 

jenž si žáci ze svého rodinného prostředí přinesli do .školy, a kterou se nepodařilo 

v rámci výchovného procesu změnit, si potom žáci odnášejí do pozdějšího života. 

U některých se ve zletilosti může projevit i delikvencí a sníženou konkurenceschopností 

na trhu práce. Rozvrat tradičních hodnot občanské společnosti má důsledky značně 

přesahující rámec školy. Jedná se o globální a multidisciplinární problém, 

jehož zkoumání přesahuje rozsah vymezený bakalářské práci. 

Vybrala jsem si proto jenom jeden poměrně úzký segment tohoto problému a vytkla 

si za cíl zjistit, jak se znevažování autority učitelů projevuje nejčastěji, zda jeho oběti 

mají nějaké převažující společné rysy nebo vlastnosti, jako jsou např. pohlaví, 

věk či zdravotní handicap. Snažila jsem se také zjistit, jaké jsou hlavní vnější faktory 

ovlivňující výskyt šikanování učitelů a jací žáci se jej dopouštějí nejčastěji. 
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Protože je toto téma předmětem mého dlouhodobého zájmu a s bakalářskou prací 

se přece jen obvykle seznámí jen omezený okruh čtenářů, o svých zjištěních učiněných 

při přípravě podkladů pro její vypracování jsem informovala veřejnost prostřednictvím 

internetových stránek, které jsem zřídila a provozuji, s cílem přispět tak k tomu, aby byla 

zlepšena prevence směřující к omezení počtu útoků na učitele a jako její součást byla 

v těch případech, kdy je to nevyhnutné důsledně vyvozována i represivní opatření. 

Na mnou provozovaných internetových stránkách „Problematika šikanování učitelů" 

http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz, kde přístupnou formou informuji veřejnost o této 

problematice a o možnostech jejího řešení, jsem také umístila dotazník к případům 

šikanování učitelů a získala tak zpětnou vazbu a další informace. К volbě tohoto 

způsobu prezentace a obstarávání si dat mne vedla skutečnost, že mnoho lidí využívá 

internet jako svůj hlavní zdroj získávání informací. 

Informace a poznatky к vypracování této práce jsem získala studiem odborné 

literatury, z dotazníkové ankety a z rozhovorů s učiteli. Abych dokumentovala konkrétní 

případy kyberšikany, provedla jsem data mining) na internetu s cílem vyhledat 

dehonestující videa, natočená zpravidla moderními vícefunkčními mobilními telefony, 

a publikovaná na různých fórech a především pak na serveru YouTube. 
«4 

Výsledky této bakalářské práce budou užitečné i pro mne samotnou, jako budoucího 

pedagoga. 

1.2 Stanovení cíle 

Zjistit sociologickým výzkumem na reprezentativním vzorku respondentů z různých 

sociálních a věkových skupin, v současné době se účastnících vzdělávacího procesu, 

zda a v jaké podobě se setkali se šikanováním učitelů, případně se ho účastnili nebo 

dokonce sami dopustili. 

Na základě toho pak dospět к závěru, nakolik je šikanování učitelů rozšířeným 

jevem a zda skutečně v českých školách významnou měrou narušuje vztahy mezi žáky 

a učiteli. 

Dále pak zjistit, zda existují nějaké zvlášť ohrožené skupiny učitelů, kteří žáci 

se zpravidla dopouštějí tohoto jednání, respektive na kterých druzích vzdělávacích 

institucí je jeho výskyt nejčastější. Zřídit internetové stránky na nichž budu o zjištěných 

http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz
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skutečnostech přístupným způsobem informovat veřejnost, spolu s jednoduchým 

návodem, jak v případě šikany postupovat, umístit na nich dotazník ke sběru dat 

a získat tak zpětnou vazbu. 

1.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

V této práci jsem oslovila heterogenní skupinu studentů. Šlo o osoby různých 

věkových, zkušenostních a vzdělanostních kategorií, od žáků středních škol, přes mé 

spolužáky, až po osoby s vysokoškolským vzděláním jiného směru, doplňující si 

kvalifikaci dalším studiem pedagogického oboru na vysoké škole, po přecházející 

pedagogické praxi. Další oslovenou skupinou byli učitelé základních škol, odborných 

učilišť a středních škol. 

1.4 Charakteristika použitých výzkumných metod 

1.4.1 Rozhovor 
<4 

Řízený, standardizovaný s doplňkovou možností položení dalších otázek a volným 

vyjádřením respondenta (výhody: oční kontakt, možnost vysvětlení otázek, případně 

položení doplňkových otázek; nevýhody: časová náročnost), dokumentace záznamem 

na papír, případně záznam diktafonem, délka rozhovoru cca 10 minut. 

1.4.2 Dotazník 

Položeny otázky převážně uzavřené a menší počet otázek otevřených, s možností 

na závěr uvést vlastní sdělení к tématu (výhody: časová efektivnost - možnost 

současně oslovit více respondentů najednou; nevýhody: častější výskyt 

nezodpovězených otázek, nemožnost položit doplňující otázky, absence osobní 

interakce mezi výzkumným pracovníkem a respondentem), celkem 13 otázek. 
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2. Teoretická část 

2.1 Názory odborníků 

Odborná psychologické a sociologické prameny shodně uvádí, že nepřiměřeně 

agresivní chování, za které lze považovat i šikanu, bossing a mobbing, se stalo součástí 

každodenního života současné občanské společnosti. Proto se záhy přeneslo i na půdu 

škol. Obětí šikanování pak bývají zpravidla osoby, které se nějak odlišují, např. svým 

tělesným postižením, vadou řeči, nebo podle většinového názoru rozšířeného mezi 

potencionálními pachateli šikany neakceptovatelným oblečením, požadavky 

či projevem. Přitom požadavky vůči žákům nemusí být vůbec negativní, ale může se 

například jednat o vyšší nároky kladené na žáky, nebo značná zaujatost vyučovanou 

látkou. Literatura shodně uvádí, že pro oběť šikany je velmi důležité, se proti ní hned 

při prvním výskytu důrazně ohradit, případně postupovat tak, aby její pachatelé byli 

vzatí к odpovědnosti. Pokud to postižený pedagog neučiní, útoky původních pachatelů 

se zpravidla budou stupňovat a do šikanování se mohou zapojit i jedinci, 

kteří by se toho samostatně neodvážili. 
«4 

w b . 
2.2. Agrese 

V současném pojetí bývají pojmem agrese označovány útočné a veskrze 

nepřátelské postoje к chování živého organizmu. Za agresivitu pak považujeme 

připravenost к útoku či boji. Původně latinský termín „aagredi" = „ad gredi", ze kterého 

se pojem agrese zpravidla odvozuje, však zdaleka neznamenal pouze něco 

negativního. V nejobecnější poloze jej lze do češtiny přeložit jako „kráčet", „přibližovat 

se (k někomu)", „vejít s někým ve styk", což zdaleka nemusí znamenat nepřátelství, 

ohrožení nebo útok. Celá řada teoretiků agrese také upozorňuje na zákonitou 

a samozřejmou přítomnost agrese v každém živém organizmu. Agresivita bývá 

v takovém kontextu chápána jako podmínka dalšího přežití a hraje v životě člověka 

samozřejmě také pozitivní roli.1 л ^ q 

Jedinec se chová agresivně nejen na základě vrozených, ale i získaných instinktů. 

Tyto instinkty se stávají spouštěcími mechanismy agrese. Nedojde-li po objevení se 

1 BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 29 - 30 
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takovéhoto mechanismu ke spuštění agresivního chování (agrese se nemusí ihned 

projevit), dochází zpravidla к hromadění agresivní energie. К spuštění takto 

nahromaděné agrese, pak dochází na základě nespecifického podnětu, nebo může 

dojít к vybití i bez přítomnosti jakéhokoliv podnětu zvnějšku. Podněty ke spuštění 

agrese mohou být různé, nutnost obrany před nepřítelem, ochrany majetku či území, 

nemožnost úniku před agresí někoho jiného. 

Pomocí agrese si jedinec může vynutit služby od druhých či zmocnit se žádoucích 

předmětů. Agresivnímu chování se učíme na základě vlastních zkušeností, nebo 

na základě toho, co vidíme kolem sebe. Pamatujeme si způsoby vlastního jednání, 

která vedly к úspěchu. Z úspěšných způsobů jednání si vytváříme zásobárnu scénářů 

pro různé situace, s nimiž se můžeme znovu setkat. Pokud se pak dostaneme 

do obdobné situace ve které jsme byli, sáhneme do zásobárny scénářů a volíme z nich 

postup jak danou situaci řešit. To se projevuje nejen v oblasti materiální, ale i v oblasti 

mezilidských vztahů. Člověk má silnou potřebu mít citový vztah, být obdivován 

a milován. Pokud se mu to z nějakého důvodu nedaří, vše si začne vynucovat. 

Vztah mezi tímto člověkem - agresorem - a vybranou obětí bývá velmi silný, až intimní. 

Agrese patří mezi způsoby vyrovnání se s psychickou zátěží. Proto ji Costello 
«4 

a Zalkind označují jako formu reakce, kterou se osoba mstí za urážku či omezování. 

Tak že, začne druhé ovládat a poškozovat je. Psycholog C. G. Jung tvrdí o agresi, 

že její podstata je v náboženském vysvětlení krutosti. Obětník přináší svému božstvu 

oběť ( lidskou, později zvířecí ), zabije ji a přitom získá silný existenciální zážitek, 

jelikož s obětí ztotožní a symbolicky pak sám obětník projde smrtí.2 

U mužského pohlaví bývá díky tzv. mužskému hormonu testosteronu obecně 

zvýšená míra agresivity, která se projevuje i v jejich větší teritorialitě. 

Obecná shoda panuje v tom, že agrese je destruktivní chování, které vede 

к fyzickému, slovnímu a symbolickému útoku směrovanému na jiného jedince 

či předmět. Přitom existují tři typy agrese - afektivní, instrumentální a šikana. 

2.3 Šikana jako jev 

Na šikanu, jako jeden z typů nepřiměřeně agresivního chování lze nahlížet z různých 

úhlů pohledu. Z hlediska pracovní a klinické psychologie, sociologie, práva, 

2 ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. s. 25 



kriminológie, penologie, ekonomie, a dalších. Z hlediska sociální psychologie 

je šikanování formou agrese. Je ovšem specifická svojí systematičností 

a chladnokrevností, kterou se odlišuje od afektivní agrese. Šikana se vyznačuje 

dlouhodobě opakovaným jednáním, za asymetrické situace, kdy existuje velký rozdíl 

mezi agresorem a obětí. Tímto rozdílem může být postavení, fyzická síla, anonymita 

skupiny nebo pocit beztrestnosti. Šikana je také označována jako proaktivní agrese. 

Slovo šikana pochází z francouzského slova „chicane" znamená zlomyslné obtěžování, 

týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů, např. vůči 

podřízeným nebo vůči občanům. 

Slovem šikana se myslí opakované ubližování, kdy je oběť z nějakého důvodu 

bezbranná, buď pro fyzickou slabost či neobratnost, pro svou izolovanost v kolektivu, 

pro své psychické zvláštnosti, nebo proto, že agresoři útočí ve skupině.3 

U nás se začalo o pojmu šikana hovořit před listopadem 1989, díky pražskému 

psychiatrovi Petru Příhodovi, který jako první promluvil v armádě o tomto tabuizovaném 

tématu a Josefu Klímovi, který vydal v roce 1990 proti tomuto tabu knihu „Brutalita" 

popisující jeden den šikany na pražském sídlišti. Šikanu lze dále dělit podle podle 

způsobu útoku. 
и 

2.3.1 Psychická šikana 

Psychickou šikanou rozumíme různé slovní útoky, které oběti vnitřně ubližují. Oběť 

se pak cítí na dně, trpí depresemi, má sklony к užívání návykových látek, alkoholu 

či tendenci sáhnout si na vlastní život. Patří sem pomluvy, výhrůžky, nadávky, 

posměchy vedeny přímo na oběť či jeho rodinu nebo blízké. 

Příklady psychické šikany4: 

• oběti je vyhrožováno zabitím, 

• oběti je vyhrožováno mučením, 

• oběti je vyhrožováno násilím, 

• oběti je vyhrožováno nepřímo, anonymně, po telefonu, 

• oběť je zastrašována zbraněmi, 

• oběti je nadáváno, 

• agresoři urážejí rodiče oběti, 

3 ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. s. 25 
4 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování, s. 29 
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• vysmívají se slabostem a handicapům oběti, 

• vysmívají se neúspěchu, chybám a trápení oběti, 

• vtipkují na úkor oběti, mají ironické poznámky, zesměšňují ji a posmívají se jí. 

2.3.2 Fyzická šikana 

Fyzickou šikanou je oběti ubližováno na fyzickém zdraví, buď s cílem ji vyděsit 

a způsobit ji fyzickou bolest, ovšem bez přímého úmyslu ji trvale poškodit. To nic 

nemění na skutečnosti, že výsledkem takového útoku může být i těžká újma na zdraví 

s trvalými následky, případně i smrt. 

Za fyzické násilí lze považovat všechny přímé úmyslné útoky proti fyzické integritě 

zejména údery, kopání, nebo nepřímé útoky jako např. dělání pastí na oběť či záměrné 

vystavování oběti nebezpečným situacím. Lze za ně ovšem označit i útoky nižší 

intenzity, kdy je obětí různě cloumáno, je postrkována, omezována na svobodě pohybu, 

případně jí je ničeno oblečení či věci, které má u sebe i když mohou být agresorem 

(z důvodu snahy zachovat si beztrestnost) maskovány jako nešťastná náhoda typu 

strčení, polití apod., po který následuje omluva či nabídka pomoci, avšak způsobená 

psychická i fyzická újma u oběti přetrvává. 

14 

Příklady fyzické šikany5: 

• oběť je škrcena kabelem, provazem, šálou, páskem, 

• oběť je mučena s použitím různých předmětů, 

• oběť je vystavena hromadnému útoku více útočníků, např. úderům a kopání, 

• oběť je napadena jedním útočníkem a vystavena ránám a kopancům. 

Mezi přímou šikanu se řadí slovní a fyzické útoky zaměřené přímo na oběť. Opakem 

přímé šikany je nepřímá, do které patří pomlouvání za zády oběti, posměch 

či nekomunikování s danou osobou. 

2.3.3 Aktivní šikana 

Aktivní šikanou se rozumí verbální či fyzické konání útočníka či úmyslné opomenutí 

činnosti, k níž byl povinen nebo zavázán (obecně závazným právním předpisem 

právně, interní normativní instrukcí v zaměstnání, nebo pravidly občanského soužití -

např. podržet při míjení se dveře). 

5 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování, s. 28 
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2.3.4 Pasivní šikana 

Za pasivní šikanu se považuje organizování fyzické agrese proti šikanovanému 

za použití vykonavatele najatého na tento úkon, pomlouvání či nezdravení. 

V praktickém životě se však málokdy vyskytují takto vyhraněné druhy útoků, 

naopak se různě mezi sebou prolínají, čímž vzniká vlastně osm základních typů 

šikanózního jednání. 

2.3.5 Typologie útoků6 

Typy šikany Příklady projevů 

Fyzická přímá aktivní Oběť je škrcena, kopána, fackována. 

Fyzická aktivní nepřímá Někdo je najat na kopání, fackování oběti. 

Fyzická pasivní přímá Agresor nedovolí oběti si sednout za stůl. 

Fyzická pasivní nepřímá Agresor odmítne oběti odejít ze třídy. 

Verbální aktivní přímá Nadávání, urážení, zesměšňování. 

Verbální aktivní nepřímá Síření pomluv, symbolická agrese - kresby. 

Verbální pasivní přímá Nezdravení. 

Verbální pasivní nepřímá Nezastání se oběti. 

2.4 Dělení útoků podle osoby agresora 

Případy šikanování učitelů můžeme rozdělit podle typu agresora. Agresorem, neboli 

útočníkem, vůči učiteli může být žák, kolega, ředitel (vedoucí), rodič či jiná osoba, 

jednající ve prospěch agresora. 

Pokud učitele šikanuje kolega, mluvíme o mobbingu, pokud ředitel (vedoucí) 

jde o bossing. Jedná se o všem pouze o ustálené názvosloví, přičemž podstata jednání 

je stále stejná. 

6 KOLÁŘ, M. Bolest šikanováni, s. 32 
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3. Šikanování učitelů 

o ( 

3.1. Šikanování ze strany žáků 

Počet případů šikanování učitelů ze strany žáků roste. Násilné projevy žáků 

a studentů se v poslední době stávají stále nebezpečnější a ohrožují už samu podstatu 

školy jako demokratické vzdělávací instituce. Média často ve snaze přinést divácky 

atraktivní informace vyzvedávají do popředí skutky spáchané žáky a studenty, což má 

mnohdy za následek snahu o následování. Podle mnohých autorů je tato situace už tak 

vážná, že si mnoho absolventů Pedagogických fakult a škol tuto profesi raději nevolí 

a pokouší si najít uplatnění v jiných oborech. 

3.1.1 Výzkumy příčin současného stavu 

Podle C. Mayhewové jsou nejvíce ohroženi učitelé, kteří pracují na školách sídlících 

v oblastech s vyšší mírou zločinnosti, neboť situace ve škole zpravidla odráží situaci 

v celé komunitě. Nejvyšší stupeň rizika se objevuje na školách, kde je nízká disciplína, 

pouze formální kontrola dodržování pravidel, slabý či neschopný"ředitel a velký počet 

žáků bez ambic ke studiu. Podle studie z Velké Británie zhruba 10 % učitelů se každý 

týden setká ze strany žáků s hrubými nadávkami vůči své osobě, a řada z nich má 

i zkušenosti z napadením ze strany bývalých studentů.7 

Práce D. Lyona se zabývala šetřením násilí v kanadské provincii Britská Kolumbie. 

Násilí bylo definováno jako jakákoliv výhrůžka, pokus či skutečně způsobená škoda 

osobě či osobám. Jednotlivé formy byly rozděleny do třinácti kategoriích, zahrnující jak 

různé formy násilí verbálního, tak fyzického. Výsledky poukazují na skutečnost, 

že celkem 49,5 % učitelů se s některou z daných forem jednání setkalo během školního 

roku 1997/1998 a 81,3 % během své profesionální kariéry. Méně často šlo o případy 

fyzického násilí než o násilí verbální či psychické. Zbraň se objevila v 5,5 % případů. 

Jako rizikový faktor se prokázalo pohlaví - častější zkušenost s šikanou měli muži 

a dále typ pracovního kontraktu - větší riziko bylo u učitelů se smlouvou na omezenou 

dobu. Velkou roli hrálo i prostředí a typ školy z hlediska věku žáků - rizikovější byly 

školy ve městech a větší riziko představovali nižší ročníky středních škol. Pozitivní roli 

7 TOMÁŠEK, J. článek Učitel jako oběť násilí. Pedagogika, 2008, ročník LVIII., str. 381 - 382 



16 

hrál naopak dobře zpracovaný školní řád, kvalitně vedený systém evidence násilných 

incidentů či existence školního programu prevence. Pachateli byli zpravidla muži 

(73,6 %) a to zpravidla studenti, které daný učitel vyučoval. К útokům docházelo 

nejčastěji přímo ve školní třídě (56,3 %), obvykle během vyučovací hodiny 

(74,4 % případů)8 

J. Kivivuori (1999) informuje o dotazníkovém šetření na několika základních školách 

v Helsinkách. Získané údaje se také týkají školního roku 1997/1998. Toto šetření bylo 

zaměřeno na pět typů násilných či jinak negativních forem chování studentů vůči 

učitelům, a to slovní urážky, sexuální harašení, obtěžování, výhrůžky fyzickým násilím 

a fyzické násilí samotné. Zvlášť přitom byly sledovány případy na nižších stupních 

základních škol a na stupních vyšších. Bylo zjištěno, že s hrubými verbálními urážkami 

se alespoň jednou v daném roce setkalo 48,3 % respondentů na nižším stupni školy 

a 53,4 % na vyšší stupni. Se sexuálním harašením měly zkušenost 2,3 % pedagogů 

na nižším a 5,3 % na vyšším stupni.9 

V České Republice zatím nebyl uskutečněn takto pojatý rozsáhlejší výzkum výše 

uvedených typů závadného chování. Byly však zaznamenány studie zabývající se 

pracovní zátěží pedagogů, na základě nichž se dospělo к zjištění, že z jedním 
«4 

z největších zdrojů stresu současných učitelů je narůstající problémové chování 

studentů a to vůči nim. Samotné téma násilí vůči učitelům se v roce 2007 rozhodl 

zařadit do svého výzkumného plánu Institut pro kriminológii a sociální prevenci. Cílem 

uvedeného výzkumného šetření bylo zmapovat zkušenosti učitelů a ředitelů z náhodně 

vybraného vzorku českých středních škol s různými podobami násilí ze strany studentů 

i jiných osob, s nímž se setkávají v bezprostřední souvislosti s výkonem svého 

zaměstnání. Pomocí náhodného generátoru ze seznamu všech středních škol bylo 

vybráno 200 institucí, na něž byly zaslány dva typy dotazníku - jeden určen řediteli 

a druhý pak třem učitelům na škole. Vyplněný dotazník odevzdalo celkem 366 učitelů 

a 127 ředitelů. Na základě výsledků z výzkumu lze konstatovat, že se alespoň s jedním 

z typů slovního a fyzického útoku v kariéře setkalo 43,4 % učitelů, v aktuálním školním 

roce pak 26,8 %. Nejčastější byly zkušenosti s urážkami a nadávkami studentů během 

vyučování. Fyzické útoky a fyzické násilí se objevovalo méně častěji. Nezanedbatelná 

část již také čelila urážkám ze strany rodičů.10 

8 TOMÁŠEK, J. článek Učitel jako oběť násilí. Pedagogika, 2008, ročník LVIII., str. 382 
9 TOMÁŠEK, J. článek Učitel jako oběť násilí. Pedagogika, 2008, ročník LVIII., str. 383 
10 TOMÁŠEK, J. článek Učitel jako oběť násilí. Pedagogika, 2008, ročník LVIII., str. 390 
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; : 3.1.2 Důvody žáků к šikanování učitelů 

Žáci šikanují učitele většinou kvůli zábavě (během výuky se nudí, nevědí co mají 

dělat), obdivu třídy (někteří žáci mají potřebu stát se středem pozornosti, být obdivováni 

ostatními) nebo kvůli nějaké pomstě (pomstě za špatné známky, nudnou výuku). 

Vybírají si většinou učitele, o kterém se domnívají, že je vůči nim bezbranný. 

Šikanovaný učitel mívá většinou nějakou odlišnost, buď fyzickou (např. kulhání, vada 

řeči, vzhled ) nebo psychickou (např. introvert, citlivost, dobráckost). 

Dokazování šikany učitele bývá velmi složité. Zaručeným důkazem může být 

obrazový záznam. Zatím však převažuje praxe, že kamery bývají umístěny jen na 

chodbách, nikoliv v kabinetech nebo třídách. Využívání a uchovávání záznamů pak 

souvisí s ochranou osobních údajů. 

л ** Kyberšikana 

r\yberšikana je poměrně osobitý fenomén. Jedná se o mstivé, opakující se 

a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních 

a komunikačních technologií. Může mít řadu podob, například posílání krutých, 

vulgárních či výhružných zpráv oběti, vytváření webových stránek, na kterých 

se objevují příběhy, karikatury, vtipy apod., které oběť zesměšňují a ponižují.11 Zpravidla 

se jedná o audiovizuální záznamy, pořizované obvykle mobilními telefony, 

často za předem cíleně připravené a většinou i silně emotivní situace. Zahrnuje v sobě 

řadu dalších prvků, jako každé „duševní dílo", především kreativitu „tvůrce". Nenese 

tedy jen vlastní obsahové sdělení, ale vyjadřuje i vlastní postoje, pocity a ambice svého 

„tvůrce". Snad právě pro to se stala v současnosti nejčastěji se vyskytujícím druhem 

šikanování učitelů, nejen ve světě, ale i u nás. 

Děti se kyberšikanou velice baví a své nahrávky velmi často vystavují na YouTube 

či jiných video serverech. 

Stačí zadat na internetových stránkách YouTube do vyhledávače slovo učitel či škola 

a na stránce se zobrazí seznam několika nahrávek pořízených od žáků. Většinou žáci 

nejprve učitele záměrně rozruší a potom si ho natočí. Umístěním videa na internetu 

nemusí být nutně jen úmysl zesměšnit a ponížit učitele, často převažuje prvek zábavy. 

11 ZVĚŘINOVÁ, A. Školy zakážou žákům mobily. Mladá fronta Dnes. 29.12.2008, s. 2 
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Např. se po zadání slova učitel zobrazí video „učitel si neví rady" (viz příloha). 

Na tomto videu je nahrávka učitele počítajícího příklad na tabuli, s kterým si neví rady. 

Nebo se zobrazí ještě horší případ - video „močícího žáka do umyvadla". Žák provokuje 

učitelku s potřebou odchodu na záchod, učitelka mu odchod ze třídy nedovolí a žák 

vykoná potřebu do umyvadla (viz příloha). 

Problém kyberšikany se týká všech vyspělých zemí. Dá se říci, že akceleroval 

s cenovou dostupností technologie. Ve většině států zatím není tento problém 

legislativně řešen. Ředitelé škol mohou pouze zakázat vnášení technických prostředků 

do škol a školských zařízení. Toto opatření ke snížení kyberšikany příliš nepřispívá, 

neboť školy nemají právní ani technické prostředky jak vnášení technického vybavení 

žáky kontrolovat a případně zamezit. 

Účinnou cestou, jak se vypořádat s kyberšikanou, se jeví propagovaný postup 

anglické učitelské asociace NASUWT.12 Asociace na konferenci v Birminghamu uvedla, 

jak je důležité se zaměřit na komplexní podchycení všech útočných aktivit agresorů 

s následným vyvozením patřičných citelných důsledků. Delegáti konference 

se seznámili s mnoha případy šikany učitelů ze strany žáků, kteří učitele napadali 

pomocí moderních technologických prostředků. Mnoho zde zmiňovaných případů bylo 
«4 

spjato s velkou brutalitou, která vedla к závažnému psychickému poškození učitele. 

Účastníci konference se shodli na potřebě agresory sledovat i mimo areál školy a dobu 

vyučování. Veškeré prohřešky by se měly hned trestat. Zástupci anglické vlády 

zde slíbili zřídit horké telefonní linky pro šikanované učitele či zrealizovat informační 

a osvětové kampaně pro veřejnost. 

Jedním z mála případů, který dospěl až před soud se pak stala kyberšikana 

v Polsku. Učitel vyvolal к tabuli studenta Jarolawa, student odmítl odříkat učební látku, 

před katedrou začal tancovat a třídní knihou si utírat zadek. Studenti ve třídě si ponížení 

učitele nahrávali na mobil a poté zveřejnili na internetu (viz příloha). Video od polských 

studentů objevila na internetových stránkách policie. Zúčastnění studenti obdrželi 

pokutu a podmíněné vězení od 3 do 6 měsíců. Hlavní hrdina kyberšikany byl vyloučen 

ze školy. Symptomatický byl i přístup učitele, který věc nechal tak. Po jejím odhalení, 

ke kterému došlo bez jeho přispění, se к tomuto případu vyjádřil slovy:,,Nechtěl jsem to 

vynášet na veřejnost. Myslel jsem si, že přestanou. Udělal jsem chybu." Neméně 

12 TOCHÁČEK, D. Učitelé čelí „kybernetickému teroru" 2: v Anglii zakročí důrazněji proti útočníkům. 
Učitelský spomocník. 10.4.2008 
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typický byl i přístup matky hlavního aktéra šikany, která uvedla, že na výchově svého 

syna neshledává nic špatného. Chyba podle ní je na straně učitele, nemá na sebe 

nechat studenty útočit. 

Ani postoj vedení škol к tomuto problému není konzistentní. Některé školy již 

zakázaly používání mobilních telefonů při výuce a tento zákaz přidali do školního řádu. 

Např.: Na ZŠ v Kunraticích si žáci musí vypínat své mobilní telefony. Má-li žák zapnutý 

mobil při hodině, je mu zabaven a incident je oznámen rodičům. Zabavený mobil je 

po vyučování žákovi vrácen. Na střední průmyslové škole stavební v Plzni hrozí žákům 

za použití mobilních telefonů až vyloučení ze studia. Ministerstvo školství uvažuje 

0 změně školského zákona, ředitelé škol by tak mohli zakázat mobilní telefony 

při výuce. Ozývá se ale i pár hlasů, kteří nesouhlasí s vypnutím mobilního telefonu. 

Mezi důvody nesouhlasu uvádí, těžkou prokazatelnost, zda učitel fyzicky netrestá žáka. 

3.1.4 Postoj rodičů к chování jejich dětí 

Rodiče hrají hlavní roli ve výchově a mohou velmi výrazným způsobem zasáhnout 

do výchovy svých dětí i když už navštěvují školu nebo studují. Šikanování učitelů tedy 

do značné míry mohou rodiče žáků zabránit. Ovšem, v tom je" právě onen zásadní 

problém. Standardy morálky uznávané společností se pochopitelně promítají 

1 do standardů uznávaných v rodinách. A i pokud tomu tak není, stejně dochází 

к určitému ovlivnění názorů, přinejmenším v tom směru, co je či není běžné. Panuje-li 

tedy ve společnosti téměř bezvýhradný kult peněz a konzumu, a učitel je vzhledem 

ke svému sociálnímu a majetkovému postavení považován za outsidera, a existuje-li 

v rodině přesvědčení, že učitel je neschopný či nespravedlivý (což většinou bývá jen 

interpretace dětí náhony vzdálená objektivní skutečnosti), děti si pak na učitele dovolí 

téměř vše, aniž očekávají nesouhlasný postoj rodičů nebo dokonce potrestání. 

Rodiče své děti za šikanu nejen omlouvají a argumentují slovy ,,...pokud učit žáky 

nezvládáte, neučte...", ale nezřídka jí dokonce schvalují nebo se do ní sami zapojí. 

Paradoxem zpravidla bývá, že se pak ve stáří obvykle dočkají obdobného jednání od 

vlastních dětí. Dětský psycholog Jeroným Klimeš13 proto považuje problém za mnohem 

širší. Tvrdí, že styl výchovy se mění, rodiče nevědí, jak správně vychovávat své děti. 

Obdobný postoj zastává i ministr školství Ondřej Liška, který považuje za hlavní 

13 Říhová, B. Oblíbené natáčení učitelů chce přistřihnout ministerstvo. Mladá fronta Dnes. 17.6.2008 
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získat rodiče к pomoci při vytěsnění šikany. Je toho názoru, že bez respektu 

к vyučujícímu není možné vyučovat, neboť právě z rodiny si děti přinášejí respekt 

nejenom к sobě navzájem, ale ke starší generaci а к autoritám. 

Nestátní organizace se zabývají často pouze právy dětí a mládeže a už neřeší práva 

učitele a vychovatele. Podle psycholožky Václavy Masáková14 dětem říkáme, jaká mají 

práva a že si nemají nechat nic líbit. Málokdy se přitom zdůrazňuje i druhá stránka věci 

- respektování pravidel a hranic. Přenášíme na ně odpovědnost za sebe sama, aniž 

bychom uvažovali o tom, zda jsou na to dostatečně sociálně a citově zralé. To, že každý 

je odpovědný sám za sebe, často chápeme tak, že má právo o sobě rozhodovat bez 

ohledu na cokoli. Tím dochází k tomu, že děti sice dobře znají svá práva a ta také 

bezohledně prosazují, ale neznají své povinnosti. 

3.2. Šikanování učitelů ostatními osobami 

3.2.1. Šikanování ze strany rodičů 

Na straně dětí stojí většinou jejich rodiče, ti se občas snaží ovlivnit známky svých 

dětí - penězi či jinak. Pokud učitel odmítne přijmout úplatek nebo se dát zastrašit 

a zaslouženou kvalifikaci žákovi nezmění, vydají se za ředitelem, zpravidla s účelovou 

stížností na učitele. Když nepochodí tam, někteří se vydají dál a obrací se na Školní 

inspekci MŠMT i na různé další orgány. Rodiče také často používají před svými dětmi 

vulgární slovní nadávky směrované na učitele, zvláště pak když ve své snaze neobstojí. 

Objevily se i případy, kdy rodiče fyzicky napadli učitele a způsobili mu újmu na zdraví. 

3.2.2 Šikanování ze strany správních úřadů 

Šikana ze strany pracovníků úřadů veřejné správy se vyskytuje zřídkakdy. Pokud se 

ale vyskytne, bývá velmi tvrdá a nespravedlivá. Vzhledem к zneužití veřejné moci je 

také způsobilá napáchat značná a často jen obtížně napravitelná poškození. Na tom nic 

nemění ani to, že její pachatelé se svým jednáním dopouštějí trestného činu zneužití 

pravomoci veřejného činitele, protože usvědčit je z toho, že svoji pravomoc vykonávali 

vedeni zlým úmyslem, bývá velmi obtížné. 

13 Říhová, B. Oblíbené natáčení učitelů chce přistřihnout ministerstvo. Mladá fronta Dnes. 17.6.2008 
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V Bečově nad Teplou zastupitelka obecního zastupitelstva podala trestní oznámení 

na ředitelku místní základní školy, z toho důvodu, že na této škole neučí místní učitelé. 

Mít na této škole místní učitele si podle ní přejí zdejší obyvatelé. Přes zjevnou 

nesmyslnost takového oznámení a neoprávněnost požadavku dosáhla svého - školu 

musela nakonec ředitelka se zástupcem a dalšími pedagogy opustit. Sama bývalá 

ředitelka uvádí, že nešlo o přání obyvatel, ale o nátlak vedení města, který se stupňoval 

a komplikoval práci celému pedagogickému sboru.15 

3.2.3 Šikanování mezi učiteli navzájem 

Označení mobbing se někdy překládá jako šikana na pracovišti. Pochází 

z anglického slovního spojení to mob, což znamená obtěžovat, hromadně napadnout, 

vulgárně vynadat, vrhnout se na někoho. Jedná se o systematické, cílevědomé 

a především opakované útoky jednotlivce či skupiny na určitou osobu a je chápán jako 

vášnivá kolektivní kampaň spolupracovníků za účelem vyloučení, potrestání a ponížení 

vybraného pracovníka, obvykle bez náležité příčiny.16 Zavedl jej Konrad Lorenz, 

rakouský etolog zabývající se studiem chování zvířat. Celá řada živočišných druhů žije 

totiž ve svých domovských teritoriích a objeví-li se v jejich území vetřelec, neváhají 
й 

na něj zaútočit. Zvlášť markantní jsou takovéto formy chování u zvířat, která žijí 

ve smečkách, a mobbingem je z takovéhoto pohledu útok domovské smečky 

na vetřelce s cílem vypudit jej ze svého teritoria. 

Psycholog a psychiatr Heinz Leymann si všiml stejného chování jaké mají zvířata 

i u lidí v pracovních vztazích a začal slovo mobbing používat к označení šikany 

na pracovišti.17 

V roce 1998 se mezinárodní pracovní úřad zmínil o mobbingu a zařadil ho mezi 

známé typy agresivního chování. 

Mobbing je považován za projev nedostatečné schopnosti komunikovat, 

nedostačující osobnosti, znevažování a arogance, závisti, špatných způsobů chování 

a jednání s druhými, neschopnosti řešit konflikty a otevřeně k nim přistupovat a sociální 

nejistoty. Podle prof. Leymanna jsou obsahem termínu mobbing „negativní formy 

komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě, ze strany jedné nebo více jiných 

15 KOPECKÁ, J. V Bečově to graduje. Radní se chtějí soudně bránit. Karlovarský deník. 27.8.2008, s. 3 
16 SVOBODOVÁ, L. Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby, s.18 
17 BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 7 
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osob, velmi často přetrvávající po delší dobu, a kterým je charakterizován také vztah 

pachatele a oběti."18 

Mobber je nespokojený člověk, uspokojující se napadáním svého kolegy. Mívá 

několik motivů k mobbování. Hlavním motivem bývá většinou závist, nenávist, touha 

ublížit, touha po moci a vládnutí, obava z konkurence, nespokojenost, stres a napětí, 

nuda či obava, aby se sám nestal obětí mobbingu. 

Používá slovní, mimoslovní (nezdraví) i fyzické útoky. Bývá s ním obtížná 

komunikace (odmítá dovysvětlovat otázky, mění témata hovoru) a vede zákeřný boj 

proti oběti (zadržování důležitých informací, vytváření mylných informací). 

Podle zkušeností psychologů se mobbing vyskytuje ve všech oborech, nejčastěji 

však hrozí zaměstnancům resortu zdravotnictví a sociálních věcí; zaměstnacům resortu 

školství a tělesné výchovy, pracovníkům orgánů veřejné správy a v ozbrojených silách 

a sborech. Profesor Zapf to vysvětluje tím, že tyto osoby pracují často ve větších 

kolektivech, jsou závislejší na spolupráci a více spolu musí komunikovat. Středem 

pracovních a komunikačních procesů je celá jejich osobnost a proto skrývá větší prostor 

к různým útokům.19 

«4 

Skutečný mobbing musí probíhat minimálně jednou krát týdně po dobu alespoň půl 

roku pravidelně a opakovatelně. Nepřátelské útoky musí být vedeny systematicky 

a cíleně, pouze na konkrétního jedince. Měla by se vyskytovat rafinovanost, zákeřnost, 

nelítostnost, bezcitnost, nelidskost, nepřátelskost, neetičnost. 

Mobbing prochází čtyřmi fázemi. V každé nadcházející fázi se útoky více stupňují, 

poslední fáze vede až к propuštění oběti. 

Fáze mobbingu;20 

1. V první fázi se objevují první konflikty, schválnosti. Dochází к zadržování 

informací, pomluvám. Nejedná se ještě o plánovité chování. 

2. V druhé fázi začíná přechod к systematickému psychoteroru. Činnosti jsou 

plánovány za účelem druhého poškodit co nejvíce. 

18 BEŇO, Pavel. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 8 
19 KRATZ, Hans Jürgen. Mobbing : Jak ho rozpoznat a jak mu čelit, s. 21 
20 TROJANOVÁ, M. Současné fenomény agrese (mobbing, bossing, šikana), lnfo-kokteil.cz. 4.7.2008 
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3. Třetí fáze je charakterizována konkrétně viditelnými útoky. Objevuje se 

obviňování, pracovní přetěžování oběti. Oběť je označena před vedoucím 

za „černou ovci", to vede к dalším křivdám a zároveň mobbing dostává 

požehnání od vedoucích. 

4. Ve čtvrté fázi je postižený zlomen v celé struktuře své osobnosti a vykazuje 

znaky chování, které mu byly ze začátku neoprávněně vytýkány. S touto novou 

situací se musí postižený vypořádat, což se mu často vzhledem к okolnostem 

nepodaří a často proto bývá zdánlivě oprávněn propuštěn. 

Oběti mobbingu nebývají vybírány náhodně. Neexistuje však žádný typický profil 

oběti, mobbing může postihnout úplně každého. Záleží na situaci do které se dostane, 

často bez svého jakéhokoliv přičinění, pouze vlivem vnějších okolností, například 

převodem na jiné pracoviště v rámci reorganizace. 

Oběť je pod neustálým stresem, ztrácí uspokojení z práce, klesá její pozornost, 

dochází u ní ke ztrátě zájmu, mizí její motivace a mění se její postoje к vykonávaným 

činnostem. Objevují se u ní fyzické, psychické, psychosomatické i sociální problémy 

způsobené mobbováním. Nejčastěji oběť prožívá neklid, nervozitu, úzkost, poruchu 

koncentrace, poruchu sebehodnocení. Často o sobě pochybuje, má narušené 

sebevědomí a ztrácí schopnost komunikovat s lidmi. 

Ženy a muži volí odlišné útoky v mobbingu. Ženy se zaměřují na pomlouvání, 

zesměšňování a neustálou kritiku. Muži často volí tvrdší útoky, přidělují méně hodnotné 

práce oběti, snaží se ji vyrušovat, ignorovat a vyhrožovat. Jeden z mála souzených 

případů mobbingu se odehrál i na jednom učilišti v ČR. Šlo fyzické napadení nejprve 

žáka a pak učitele zástupcem ředitele školy. Učiteli způsobil mnohočetná zranění, 

a to pro jeho vystoupení učitele na poradě o nedodržování bezpečnosti práce žáků 

v dílnách. Soud zástupci ředitele vyměřil trest tři měsíce s podmíněným odkladem jeden 

rok za ublížení na zdraví. 

ч 
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3.2.4 Šikanování učitelů ze strany jejich nadřízených 

Bossing je systematické intrikování, šikanování, nečestné jednání - psychoteror 

na pracovišti, který je iniciován a veden nadřízeným s cílem někoho poškodit aktivním 

a trvalým tlakem trvajícím po delší dobu, respektive způsobit osobě nějakou škodu. 

Často končí nemocí nebo i pokusem o sebevraždu. Někdy se můžeme setkat také 

s německým označením Rufmord, jedná se o německé slovo Mord - vražda a Ruf -

pověst.21 

Mobbing a bossing mají velmi podobné charakteristiky, proto se často mluví 

o bossingu jako o mobbingu shora, tak zvaně z vedoucích pater. Často se také stává, 

že se s klasického mobbingu, který začíná u některého z kolegů stává bossing. 

U bossingu lze rozlišit několik druhů útoků22 

• stalking (angl. stalk - lov, honba, pronásledovanost) - znamená obtěžování, 

pronásledování za pomocí telefonního teroru, výhrůžek násilím a veřejných scén 

• chairing (angl. chair - židle) - specifická forma neférových útoků na úrovni 

nejvyšších vedoucích, jakýsi souboj o křeslo 

• staffin (angl. staff - vedení, štáb) - neférové útoky vůči jedinci ve vedoucí funkci 

• defaming (fáma) a shaming (angl. shame - stydět se) - znamená zostouzet, 

pomlouvat, znevažovat 

• dissen - proces ve, kterém je nejprve jedinec označen jako jiný a potom, je takto 

z označkovanými naloženo negativně 

Existuje šest typů bosserů23 (vedoucích šikanující podřízeného). 

• Klasický bosser, bossuje kvůli své moci, dává najevo kdo je tady pánem 

• Závistivec, útočí na oběť, která má vlastnosti a schopnosti, které on nemá 

• Zbabělec, útočí ze strachu, z nedostatku sebevědomí, bojí se změny 

• Škodolibec, šikana mu dělá radost, nemá rád, když se nic neděje 

• Tradicionalista, chce uchovat na pracovišti tradiční hodnoty 

21 BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 10 
22 BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 42- 43 
23 BEŇO, P. Můj šéf, můj nepřítel ? s. 75 - 76 
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• Ušlechtilý pomocník, snaží se oběti pomoc v touze manipulovat s ní, poučovat 

a ovládat ji. 

Bosseři se liší pouze důvodem napadení, jinak jejich cíl zůstává stále stejný - snaha 

poškodit druhého jedince. 

Pro klasickou formu bossingu jsou typické různé situace a formy chování vedoucího. 

Vedoucí oběť veřejně znevažuje a zostuzuje před týmem svých kolegů. Přiděluje ji 

práci, která je nad její síly. Dává týmu signály, že je tento člověk určen к odstřelu. 

Zbavuje oběť privilegií, které mají všichni pracovníci, např. přístup na internet. Oběť 

sekýruje, zesměšňuje, odsuzuje za chyby, které nezpůsobila vlastní vinou. Oběti 

nedává příslušné informace, které potřebuje ke své práci. 

Oběti bossingu a mobbingu dělají většinou chybu, že první příznaky přecházejí, 

nechtějí jít zbytečně do konfliktu. V dnešní době se lze opřít o legislativu a zákoník 

práce. 

z 
3.3 Vztah šikany a práva 

Podle průzkumu Asociace pedagogů základního školství šikanování učitelů 

za posledních pět let vzrůstá. Průzkumu se zúčastnilo více než tisíc učitelů a ředitelů 

základních škol. Téměř 90 % učitelů základních škol si myslí, že se chování žáků 

za posledních pět let výrazně zhoršilo. Naopak pouze 13 % pedagogů tvrdí, že chování 

dětí na základní škole je stále stejné a o úplném opaku je přesvědčeno pouze necelé 

jedno procento, které se domnívá o lepším chování -žáků.24 Asociace pedagogů 

a školské odbory mluví o zhoršující se situaci učitelů ve škole. Učitelé podle nich nemají 

žádný mimořádný druh právní ochrany. Mají jen pravomoc ukládat kázeňská opatření 

podle §31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 

a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. 

Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout 

24 Rada asociace ředitelů základních škol ČR. Stanovisko AŘZŠ к řešení narůstajících problémů v 
chování žáků. Učitelské noviny, ročník 2009. 6.1.2009. s. 19 
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o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo 

školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák 

nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy 

nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit 

nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Přitom se 

zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům 

školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených tímto zákonem. 

Z dikce zákona lze tedy dovodit, že školský zákon zdaleka není ve vztahu к žákům, 

kteří již skončili povinnou školní docházku (odborná učiliště, SŠ, VOŠ) tak bezzubý, 

jak se někteří mylně domnívají. Problém lze spatřovat spíše ve výkladu a dosud málo 

důsledné praxi při jeho aplikaci. Proto, spíše než volat po dalším zpřísnění zákona 

v této oblasti, se mi zdá správnější naučit se jej správně aplikovat, a být při jeho aplikaci 

důslednými. Co ale představuje velký problém, který tento zákon zatím s dostatečnou 

razancí neřeší, jsou závažné delikty žáků, kteří dosud nemají splněnou školní 

docházku. Žák, který použije hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům 

školy a nemá splněnou školní docházku, může totiž dostat pouze třídní či ředitelskou 

důtku a zhoršenou známku z chování. 

- ' J и 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, také dává možnost uložení 

sankcí studentům. Konkrétně v ust. § 65 stanovuje, .že za disciplinární přestupek 

lze uložit napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek 

к osvědčení a vyloučení ze studia. 

Výsledky z analýzy uvedené v úvodu této kapitoly, se zabývalo také ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, které uvažuje o možnosti dosáhnout pro učitele 

postavení veřejného činitele. 

veřejného činitele by mohl pomoci ke zlepšení postavení učitele zejména 

ve vztahu к útokům rodičů a jiných dospělých osob. Ve vztahu ke nezletilým je však 

právně bezvýznamný a ani ve vztahu к mladistvým delikventům by přinesl zpřísnění 

současného stavu jen u těch útoků, které zakládají skutkovou podstatu trestného činu. 
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Definici veřejného činitele podává ustanovení § 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb., 

Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prozatím je za veřejného činitele 

považován především volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní 

správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojených 

sil nebo bezpečnostního sboru, soudní exekútor při výkonu exekuční činnosti, 

sepisování exekútorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu 

podle zvláštního právního předpisu, jakož i některé další osoby. К trestní odpovědnosti 

a ochraně veřejného činitele se podle jednotlivých ustanovení tohoto zákona vyžaduje, 

aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Neboť 

Trestní zákon ve své současné podobě v taxativním výčtu neuvádí žádnou 

pedagogickou činnost, vyžadovalo by si to jeho novelizaci. Podle platné dikce zákona 

by přinesla zvýšenou ochranu učitelům i při případných útocích mimo vyučování 

a školu, pokud by nějak souvisely s jejich pedagogickou činností. Zároveň je v této 

souvislosti nutné podotknout, že by to zároveň znamenalo zvýšení trestní odpovědnosti 

učitelů v případech úmyslného i nedbalostního porušení jejich povinností. 

Objevují se také návrhy vybavit školu elektronikou (bezpečnostními rámy 

a detektory). U vstupu do školy by bylo včas odhaleno, zda žák nemá u sebe nějakou 

zbraň či mobilní telefon. 
M 

V USA mají na ochranu učitele zaveden trest dočasného vyloučení žáka ze školy 

na dobu neurčitou. Tato forma trestu škodí žákům při přechodu ze základní školy 

na střední. 

Jednání žáků (a samozřejmě i jiných osob), kterým šikanují učitele pro ně může 

znamenat za určitých okolností vznik odpovědnosti za přestupek a v obzvláště 

závažných případech i za trestný čin. Podmínkou je, aby přestupce či pachatel 

trestného činu byly v době jeho spáchání starší 15 let. Přestupky jsou upraveny 

zákonem číslo č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

považuje takové zaviněné jednání, které porušuje nebo 

osti a je za přestupek tímto zákonem označeno. adě 

šikanování učitelů přicházejí v úvahu nejspíše přestupky proti občanskému soužití podle 

§ 49 odstavec 1 písm. a, c, e citovaného zákona. V praxi to znamená, že lze postihnout 

taková jednání, kterými bylo učiteli ublíženo na cti, byl uražen nebo vydán v posměch, 

bylo mu vyhrožováno újmou na zdraví, drobně ublíženo na zdraví, činěny různé 

schválnosti nebo byl terčem jiného hrubého jednání. Pachateli tohoto přestupku hrozí 
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pokuta až do výše 5 tis. Kč. Pokud by intenzita útoku proti učiteli byla ještě vyšší mohl 

by se žák dopustit i trestného činu. Trestný čin je přitom takový čin, který je pro 

společnost nebezpečný, jehož stupeň nebezpečnosti společnosti je alespoň malý a jeho 

znaky jsou uvedeny v zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen TZ). Zejména připadá v úvahu trestný čin ublížení na zdraví podle 

ustanovení § 221 TZ. Jde o případy, kdy útočník způsobí učiteli újmu na zdraví, 

zpravidla s minimální dobou pracovní neschopnosti nebo podstatného omezení 

obvyklého způsobu života, alespoň sedm dnů. Pachatel je ohrožen peněžitým trestem 

či trestem odnětí až do 8 let v případě smrti. Sankce se dále stupňují v případě 

úmyslného způsobení těžké újmy na zdraví podle § 222 TZ, kdy lze v nejzávažnějších 

případech uložit i výjimečný trest. Za těžkou újmu na zdraví je obvykle považován stav 

s délkou pracovní neschopnosti přesahující 21 dnů, případně s trvalými následky. 

V úvahu dále přichází i trestný čin výtržnictví podle § 202 trestního zákona, kterého by 

se například mohl dopustit žák jehož počínání - močení ve třídě do umyvadla - je 

nepochybně hrubou neslušností na místě veřejně přístupném, jak má zákonodárce 

na mysli. V úvahu by ovšem mohly připadat i další trestné činy, jako např. křivého 

obvinění podle ust. §174TZ, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

podle ust. § 196 TZ, pomluvy podle ust. § 206TZ, poškozování cizích práv 

podle ust. § 209 TZ, vraždy podle ust. §219TZ, vydírání podle ust. §235 TZ, 

omezování osobní svobody podle ust. § 231 TZ, útisku podle ust. § 237 TZ, 

poškozování cizí věci podle ust. § 257 TZ. Pro vznik trestní odpovědnosti je rozhodující 

věk pachatele, který musí být nejméně 15 let starý. 

Případné vyvození odpovědnosti za přestupek či trestný čin ovšem jejich pachatelé 

nezbavuje odpovědnosti za případnou škodu způsobenou jeho oběti, např. v důsledku 

ušlé mzdy z důvodu pracovní neschopnosti či za škodu způsobenou i na věcech. 

Odpovědnost za škodu je upravena v § 420 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), který stanovuje, že každý odpovídá 

za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Vznik odpovědnosti za škodu 

není podmíněn věkem škůdce neboť § 422 OZ stanovuje, že i nezletilý (tj. osoba mladší 

15 let) odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání 

a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen 

vykonávat nad ním dohled. Z dikce zákona je patrné, že i u škod způsobených dětmi 

na ZŠ lze úspěšně vymáhat náhradu škody. Vzhledem k tomu, že nemají vlastní příjem, 
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tak na jejich rodičích. To konec konců může být z hlediska jejich ochoty zabývat se 

výchovou dětí účinnější než sáhodlouhé dopisování a pohovory. 

Samozřejmě ani mobbing nebo bossing nejsou činnosti, které by nebylo možné 

subsumovat pod nějakou právní restrikci nebo vyvodit proti jejich pachateli 

odpovědnost. Z hlediska odpovědnosti za přestupek, případně za trestný čin, stejně 

jako v otázkách odpovědnosti za škodu, v zásadě platí to, co již bylo výše uvedeno. 

S největší pravděpodobností by bylo možné v případě trestního řízení proti pachateli 

žádat, aby soud rozhodl spolu s výrokem o vině a trestu také o povinnosti nahradit 

způsobenou škodu, jak má na mysli §43 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda, 

má právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost 

nahradit tuto škodu. Z návrhu přitom musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši 

je nárok na náhradu škody uplatňován. Ovšem, lze se také domáhat zjednání nápravy 

u zaměstnavatele, neboť zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, v ustanovení § 13 zejména stanovuje, že zaměstnavatel nesmí přenášet 

riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, musí zajistit rovné zacházení 

se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, musí dodržovat 

zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, 

musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat 

projednání s ním, musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními 

předpisy, nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního 

vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, 

za kterou zaměstnanec odpovídá a že zaměstnanec má právo na přidělování práce 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, jakož i na rozvržení pracovní doby před 

zahájením práce, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, a v neposlední řadě 

je povinen pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto 

zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy. V § 16 pak stanovuje, 

že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost 

dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání a že v pracovněprávních 

vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Lze tedy říci, že každý vedoucí pracovník, 
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pokud se na něj zaměstnanec obrátí se stížností na mobbing, nebo nadřízený 

bossujícího vedoucího, pakliže v rámci své pravomoci nezakročí, neplní své povinnosti. 

Pro zaměstnance to má výhodu v tom, že se může soudní cestou domáhat zjednání 

nápravy a případně i náhrady škody nejen vůči tomu, kdo se právně závadného jednání 

dopustil, ale i vůči zaměstnavateli. 

3.4 Možnosti obrany proti šikanování 

Nevhodnému chování žáků lze ve většině případů čelit s využitím Školského 

zákona. 

Pokud však tyto prostředky selhávají, pak je možné obrátit se na orgán sociálně 

právní ochrany dětí, kterým je Obecní úřad. Ten může v méně závažných případech 

využít především svého oprávnění vyplývajícího mu z ust. § 10 zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a působit na rodiče, 

aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednat s rodiči 

odstranění nedostatků ve výchově dítěte, jakož i projednat s dítětem nedostatky v jeho 

chování. 
«4 

V krajním případě pak může soudu navrhnout, aby rozhodl podle 

ust. 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a nařídil ústavní 

výchovu delikventa. Soud tak může učinit tehdy, jestliže je výchova dítěte vážně 

ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla к nápravě. Jestliže je 

to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit 

do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i v případě, že jiná výchovná 

opatření nepředcházela. 

V případě delikventů starších 15 let je doporučeníhodné oznámit jejich jednání 

Obecnímu úřadu jako podezření ze spáchání přestupku a v závažných případech 

orgánům činným v trestním řízení jako podezření ze spáchání trestného činu. 

Pokud se bossing nebo mobbing objeví, je důležité si uvědomit, že rozhodnutí zůstat 

v zaměstnání či nikoliv je jen na nás, nikoliv na nikom jiném. Nebo je nutné nenechat si 

nic líbit a začít věc řešit hned po výskytu prvních příznaků takového jednání. 

V tom případě je velmi důležité najít si spojence, který bude ochoten pravdivě 

dosvědčit, co se děje. Problémem totiž není, na rozdíl od dřívější doby, nedostatečná 

právní úprava, ale schopnost postiženého dokázat, že к právně závadnému jednání 
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skutečně došlo. Tedy unést důkazní břemeno. Je vhodné stanovit si cíl a k tomu zvolit 

příslušnou strategie. Věc je možné také vyhodnotit i tak, že s ohledem na všechny 

okolnosti nestojí za to jít do konfliktu, jak již bylo shora naznačeno. Takové rozhodnutí je 

však zapotřebí učinit rychle a rozhodně dříve než se objeví známky poškození 

napadeného. Pak už by se totiž nejednalo o promyšlený taktický tah, který může přinést 

i výhodu, ale o útěk se všemi negativními dopady v oblasti sebereflexe postiženého. 

Současně je dobré znát svá práva a povinnosti, vědět nejen co obsahují obecně 

závazné právní předpisy, ale znát pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (vydaný MŠMT pod č.j. 1269/2001-26). Nebát se a upozornit nadřízeného 

na mobbing nebo na to, že on sám porušuje zákoník práce. Případně se obrátit se 

na odborovou organizaci, působí-li ve škole, na nadřízeného vedoucího, 

který se dopouští bossingu, selžou-li předcházející možnosti, obrátit se na soud. 

Oběti mobbingu a bossingu, mají možnost požádat o radu či pomoc „Občanské 

sdružení Práce a vztahy". Jedná se o sdružení lidí, kteří se systematicky a dlouhodobě 

věnují poradenství, ale i osvětě na poli tzv. antimobbingu v ČR. 

3.5 Důsledky šikanování pro pedagogy 

Na tomto místě se nechci zabývat následky útoků žáků, kolegů a nadřízených 

v oblasti materiální. Následek na hmotném předmětu útoku umožňuje kvalifikovat 

a kvantifikovat míru porušení právních předpisů a podle toho toto jednání podřadit 

pod konkrétní ustanovení právních předpisů, které jím bylo porušeno. 

Chtěla bych se zastavit u něčeho daleko subtilnějšího, to je sebereflexe pedagoga. 

Ani velké poškození nemusí mít tak devastující následky pro psychiku, pokud je řešeno 

a vyřešeno a poškozený má pocit, že udělal všechno proto, aby se ubránil a případně 

získal přiměřené morální či finanční zadostiučinění. 

Výsledkem psychické újmy způsobené šikanováním jakéhokoliv druhu je zhoršení 

sebereflexe poškozeného, která v nejhorším případě může odpovídat optice, 

kterou ho'vidí pachatelé. Odtud je jen krůček к výskytu psychických 

a psychosomatických obtíží. Šikanovaní učitelé mívají problémy psychické (deprese, 

nervozita, anxieta), psychosomatické (bolesti žaludku), fyzické (bolest hlavy, zdravotní 

potíže) nebo sociální (problém s navazováním vztahů, vyhýbání se lidem - žákům, 

kolegům, např. na ulici, ve škole) problémy. Ztrácejí motivaci a chuť učit. Objevují se 
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i případy sebevražd. V loňském roce spáchal sebevraždu bývalý ředitel školy 

v Železném Brodě. К sebevraždě ho dovedlo video umístěné na internetu, v němž 

ve vyprovokovaném afektu začal žáka pohlavkovat. Tedy z hlediska práva banální 

přestupek a lidsky pochopitelné profesní selhání. 

4. Praktická část 

Jelikož problém šikanování učitelů dosud nebyl předmětem širšího a systematického 

výzkumu, na řadu otázek se mi nepodařilo najít v odborné literatuře a ani v jiných 

seriózních zdrojích relevantní odpověď. Proto jsem se rozhodla, alespoň na část 

otázek, získat odpověď vlastním výzkumem. Když jsem se rozhodovala, které otázky 

jsou pro moji práci nejdůležitější, dospěla jsem к názoru, že je to především vymezení 

okruhu učitelů nejvíce ohrožených tímto fenoménem. Snažila jsem se tedy zjistit, 

zda oběti šikany mají určité společné rysy, např. věk, pohlaví, nějakou zvláštnost 

či cokoliv jiného, co by případně bylo možno označit za spouštěč šikanózního chování 

u žáků. Uvědomovala jsem si, že na vzdělávacích institucích není jakýsi homogenní 

substrát studentů, ale že se studenti různých oborů a na různých institucích často velmi 

odlišují, přičemž přece jen к určitým oborům či institucím zpravidla inklinuje určitý druh 

lidí. Snažila jsem se tedy také zjistit, zda existuje určitý typ školy, na kterém se šikana 

vyskytuje častěji než na jiných. I když, jak doufám, naše školy zatím nevypadají jako 

„Střední škola pro dělnická povolání" v románu Evana Huntera „Džungle před tabulí", 

přesto jsem se snažila zjistit, zda převažují spíše útoky psychické či fyzické. 

Ke zjištění těchto otázek jsem si zvlolila dvě metody. První část výzkumu jsem 

provedla pomocí jednotného dotazníku sestaveného tak, aby vyhovoval pro studenty 

různých typů škol. Druhou část výzkumu, se skupinou učitelů základních a středních 

škol, jsem pak realizovala metodou řízeného rozhovoru, při kterém jsem však 

respondentům ponechala i prostor к volnému vyjádření vlastních myšlenek. 
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4.1 Dotazníkové šetření 

O vyplnění dotazníku jsem respondenty požádala tak, že jsem prostřednictvím 

okruhu svých známých a přátel na různých školách informovala o možnosti vyplnit 

anonymně dotazník, který jsem pro tyto účely vytvořila na internetu. Dotazník byl 

umístěn na adrese: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pkgcxLplvOuj68rsyKyDiXg&hl=csa 

a na internetových stránkách: 

http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz 

je zveřejněn a stále vystaven ke shlédnutí. Byly použity uzavřené a otevřené otázky. 

Celkem byla použita baterie 3 otázek (viz příloha č. 1). Průzkumu se zúčastnilo celkem 

67 respondentů. Před zveřejněním dotazníku na internetových stránkách jsem měla 

určité představy, na základě médii podávaných zpráv, jak by mohl vypadat výsledek 

průzkumu. 

Výsledky dotazníkového výzkumu korespondovaly s mými očekáváními. V dotazníku 

většina respondentů uvedla, že se s šikanou učitele setkala. Dále se ukázalo, 

že se šikana vyskytuje nejčastěji na odborných učilištích a středních školách, 
«4 

většinou se jedná pouze o verbální útoky. 

S výskytem šikanování učitelů se setkalo 38 respondentů, avšak pouze 12 z nich 

se ho aktivně zúčastnilo. Nejčastěji byli šikanováni pedagogové ve věkové kategorii 

střední, tzv. mezi 3 6 - 4 9 lety, na středních školách a odborných učilištích. 

Z dotazníkové ankety také vyplynulo, že terčem útoků byli častěji učitelé mužského 

pohlaví. Ze 67 respondentů přiznalo 14 z nich, že měli někdy chuť učitele šikanovat. 

Dotazník na závěr obsahoval jednu otevřenou otázku: „Popiš stručně, jak šikanování 

učitele probíhalo", neodpověděli sice všichni respondenti, ale přesto z uvedených 

odpovědí byla patrná snaha, co nejvíce učiteli uškodit. Za nejvíce popsané odstrašující 

případy šikanování učitele lze považovat níže uvedené odpovědi respondentů: 

• Učitel se nedokázal prosadit na vyučovacích hodinách. Studenti mu, tak dávali 

na židli připínáčky, brali mu různé pomůcky - fixy či houbu na tabuli. Schovávali 

se mu do jiné třídy, než měla být výuka. Učitel je pak vždy hledal po celé škole. 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pkgcxLplvOuj68rsyKyDiXg&hl=csa
http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz


• Šikanování probíhalo nátlakem ze strany rodičů, kvůli údajnému zasednutí 

učitele na žáka a jeho úmyslnému špatnému hodnocení vůči tomuto žákovi, 

což nebyla pravda. 

• Studenti učitelku fyziky neustále překřikovali, nenechali jí mluvit a nakonec 

začala trpět onemocněním hlasivek. 

• Učitele studenti zamykali v kabinetě, vyhrožovali a nadávali mu, dokonce 

i vydírali. 

• Někteří žáci naprosto ignorovali příkazy učitele, dělali, že ho neslyší. Pokud měli 

na něco odpovědět, odpovídali velmi potichu. 

• Žáci dávali učiteli např. mokrou houbu na židli, schovali mu klíče a křídy 

na tabuli. 

• Žáci učitele různě fyzicky tyranizovali. Jednou mu dali pod katedru lavor 

s použitou vodou na mytí tabule obarvenou od kříd. Učitel si toho nevšiml 

a do lavoru stoupl. 

• Učiteli sprostě žáci nadávali a chodili po třídě sem a tam. 
«4 

Mezi další nejčastější odpovědi patřily - ignorace učitele a vulgární nadávky. 

Na těchto příkladech šikanování učitele jsou vidět některé společné rysy útoků. 

Jedná se převážně o verbální napadení, neverbální vyjadřování neúcty a ignorance 

a nepřímé fyzické útoky typu vytváření pastí. 

Výsledky dotazníku jsou zpracovány v grafech, které, se nachází v příloze č. 2. 

V grafech jsou uvedeny přesné počty odpovědí respondentů к jednotlivým otázkám. 

4.2 Šetření metodou řízeného rozhovoru 

Řízený rozhovor byl uskutečněn se šesti učiteli - základních škol, středních 

odborných škol, gymnázia a odborného učiliště. Rozhovory vedené s těmito učiteli jsem 

si s jejich výslovným souhlasem zaznamenávala na diktafon a dokumentovala na papír, 

každý trval přibližně 10 minut. Mým cílem bylo zjistit, zda dotázaní učitelé mají nějakou 

vlastní zkušenost se šikanováním, či zda se oni sami někdy stali obětí šikany a jak 

danou situaci řešili. 
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Oslovila jsem čtyři učitele pražských škol - základní školy, odborného učiliště, střední 

odborné škole státní a střední odborné školy soukromé a dva mimopražské učitele -

městského víceletého gymnázia a vesnické základní školy. Jednalo se o učitele různých 

vyučovacích předmětů - matematiky a informační výchovy, fyziky, německého jazyka, 

českého jazyka a dějepisu, biologie, zeměpisu. Oslovení učitelé byli různých věkových 

kategorií, různého pohlaví a s různou zkušeností s šikanováním učitelů. 

4.2.1 Záznamy rozhovorů 

1. Muž, věkové kategorie střední (tzn. mezi 36 - 49 věkem), vyučující biologii 

na základní škole v Praze. Tento učitel zatím šikanu nezažil. Nemyslí si však, 

že by se mu šikana mohla vyhýbat při zvyšující se agresivitě dětí. Uvědomuje si, 

že šikanování učitelů je rostoucím fenoménem dnešní doby a že často 

informační technika к šikaně přispívá. Kdyby se stal oběťí šikany, navštívil by 

nejprve ředitele školy a o tomto napadení by ho informoval. Na základě 

konzultace s ním by dále pokračoval v řešení šikany. 

2. Muž, věkové kategorie starší (tzn. nad 50 let), vyučující německý jazyk 

na víceletém gymnáziu v městě mimo Prahu. Se šikanou, učitele se setkal 

u svého bývalého kolegy, učícího německý jazyk, pocházejícího z moravského 

kraje od Olomouce. Jeho moravský přízvuk přiváděl studenty к smíchu a stal se 

důvodem к šikanování. Studenti se mu často schovávali po škole, nadávali mu 

a brali věci mu věci potřebné к výuce. Učitel si s žáky nevěděl rady, ze špatných 

známek a poznámek si studenti nic nedělali. Snaha pomoci učiteli byla vedena 

školním psychologem, ten se pravidelně se studenty setkával a vedl s nimi 

rozhovory na toto téma. Šikanování učitele se však nedalo zastavit, nebyl zde 

totiž jeden agresor, ale jednalo se o všechny třídy, kde tento učitel učil. Po roce 

vyučování na této škole se učitel sám rozhodl dobrovolně ze školy odejít. 

Šikanovaný učitel byl introvertní povahy a velmi hodný, proto se ho studenti 

nebáli a jeho autoritu ignorovali. Respondent vyslovil myšlenku, že je velmi 

obtížné studentům dokazovat šikanu učitele. Mnoho rodičů stojí za svými dětmi 

a namísto toho, aby učiteli pomohli a zakročili, útočí pak často sami proti učiteli. 

Poznámka: Tento rozhovor jsem uskutečnila záměrně na gymnáziu, které jsem 

sama navštěvovala osm let a šikanovaného učitele jsem znala. V polovině mé 



tehdejší třídy vyučoval německý jazyk. Z vyprávění spolužáků vím, 

že se skutečně šikanování učitele odehrávalo. Studenti se mu mnohokrát 

schovávali po škole a ignorovali ho při hodinách, občas mu položili i na židli 

mokrou houbu či hřebík. 

3. Žena, věkové kategorie mladší (tzn. mezi 1 8 - 3 5 lety), vyučující český jazyk 

a dějepis na vesnické základní škole. Učitelka má vlastní zkušenost 

se šikanováním. Žáci na ní byly půl roku po jejím nástupu na školu drzí 

a neposlouchali jí. Ze začátku s nimi byla velmi obtížná komunikace, žáci 

se odmítali učit. Nakonec si učitelka získala žáky na svou stranu tím, 

že se aplikací moderních forem výuky pro ně stala vyučovací látka zajímavou. 

Soudí, že nejdůležitější je umět žáky zaujmout, protože pokud se žáci při výuce 

nudí, začnou zlobit, což vede až к šikanování učitele. 

4. Žena, věkové kategorie střední (tzn. mezi 36 - 49 lety), vyučující zeměpis 

na státní střední odborné škole v Praze. Učitelka se s šikanováním učitele 

na vlastní kůži nesetkala. Z doslechu je jí známo, že se na této škole před jejím 

nástupem vyskytli studenti, kteří si o vyučovacích hodinách nahrávali 

přednášející učitele na mobil. Za tento čin jim byla udělena třídní důtka. Od této 

doby se nic podobného na škole nestalo. Názorem učitelky je, že šikanování 

učitele je těžko dokazatelné a pokud už к němu dojde, je proto velmi těžké proti 

němu nějak účinně zakročit. 

5. Žena, věkové kategorie starší (tzn. nad 50 let), vyučující fyziku na odborném 

učilišti v Praze. Učitelka zažila osobně šikanování od jednoho ze svých žáků. 

Žák používal proti ní z počátku hrubé a vulgární urážky. Později jí začal 

vyhrožovat i fyzickým napadením. K jeho agresivnímu chování ho vedl špatný 

prospěch v předmětu. Učitelka se mu přitom snažila pomoci, nabízela mu 

možnost konzultace a další opravné termíny testů. Žák však jakoukoliv pomoc 

ze strany učitelky tvrdošíjně odmítal a domníval se, že si učitelka na něj zasedla. 

Nadával ji vulgárními slovy a jednou po vyučování si na ní venku před školou 

počkal. Jakmile se к němu učitelka přiblížila vrazil ji facku. Žák byl za toto jednání 

vyloučen ze školy. 
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6. Muž, věkové kategorie mladší (tzn. mezi 1 8 - 3 5 lety), vyučující matematiku 

a informační výchovu na soukromé střední odborné škole v Praze. Na škole 

se objevují různé nadávky směřované na učitele, jedná se však o nepřímou 

formu šikanování. Soudí, že každému z nás v náhlém afektu rozčílení nějaké 

to vulgární slovíčko či nadávka z úst vyjde, u studentů to bývá většinou 

za špatnou klasifikaci. Šikanování učitele by bylo podle jeho názoru, 

jinak hned na této škole řešeno a aktér či aktéři by byli nějakým způsobem 

potrestáni. 

Na základě těchto rozhovorů, které jsem porovnávala s výsledky dotazníkového 

šetření, jsem pak formulovala tvrzení uvedená v závěru bakalářské práce. Jakákoliv, 

byť banální odlišnost od toho, co žáci na základě svých subjektivních kriterií považují 

za běžný standard může být záminkou (spouštěčem) šikanování, stejně jako se to stalo 

kvůli nářečí učitele na víceletém gymnáziu. Nejčastěji se vyskytuje psychické 

šikanování učitelů, což potvrdila většina dotazovaných. Šikanování je velmi obtížné 

dokazovat a není snadné proti němu správně zakročit. 

4.3 Názory lidí na šikanování učitelů 
«4 

Zajímala jsem se také o názory na toto téma a postoje lidí. Většinu z nich jsem našla 

na internetových serverech a diskuzích. Některé lidi jsem také oslovila osobně a zeptala 

se jich na osobní názor a postoj к této problematice. Zde uvádím některé názory 

a postoje, které jsem zohlednila při formulaci závěrů výzkumu problematiky šikanování 

učitelů. 

• To, co tu popisujete je opravdu hrůzné a věřím tomu. Jen proboha by se s tím 

mělo něco dělat. Minimem je zveřejňování takových situací alespoň na internetu, 

když ne v TV. 

• Šikanování ze strany dětí se opravdu objevuje. Je dobře, že se o tom začíná 

mluvit. Měla by se podporovat autorita vyučujících ze stany společnosti. 

• Šikanování učitele žáky je dnes běžná věc. Mělo by se s tím něco dělat, začít 

informovat více veřejnost. 
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• Žáci a studenti si myslí, že je na střední škole potřebujeme kvůli penězům 

a zcela jim uniká smysl vzdělávání pro další život. 

• Šikana učitele se objevuje více častěji na školách. Měla by se začít dělat různá 

preventivní opatření a poskytovat pomoc šikanovaným učitelům. 

• Na pedagogických školách by se mělo vyučovat, jak se šikanování bránit 

a co šikanování učitele obnáší. 

Tyto názory a postoje spoluobčanů mě vedly к vytvoření internetových stránek 

„Problematika šikanování učitelů" umístěných na internetové adrese: 

http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz . Tyto internetové stránky mají sloužit tématem 

šikanování učitelů nedotčené, či jen málo informované veřejnosti. Pomoci jim 

zorientovat se ve formách a druzích šikany učitele, nasměrovat je na užitečné 

internetové odkazy, přiblížit jim skutečné příběhy šikanovaných učitelů, poukázat 

na výsledky výzkumu a na názory lidí. 

Ti, kteří nenašli na těchto internetových stránkách odpověď na svou otázku, 

mne mohou i nadále kontaktovat na emailové adrese sik4anovaniucitelu@seznam.cz, 

která byla speciálně pro téma „Problematika šikanování učitelů" zřízena, neboť můj 
i " 

zájem o toto téma je trvalý a nejednalo se z mé strany pouze o projekt vytvořený 

za účelem vypracování bakalářské práce. 

4.4 Data mining na Internetu 

Na internetových serverech, hlavně však na serveru YouTube s internetovou 

adresou http://www.youtube.com, jsem vyhledala několik videí s tématem kyberšikany 

učitelů. Za přílohu této bakalářské práce jsem proto zvolila DVD nosič, na který jsem 

tyto autentická videa - „učitel si neví rady", „močící žák do umyvadla", „stryptýz při 

matice", „šikanování učitele polským studentem" a další videa natočená žáky 

s úmyslem znevážit učitele zaznamenala. Na tomto DVD nosiči se také nachází ukázka, 

jak o případech šikanování informuje televizní stanice Nova (jedná se o šikanování 

učitele ze strany žáků 9. třídy v České Třebové). 

http://www.sikanovaniucitelu.nazory.cz
mailto:sik4anovaniucitelu@seznam.cz
http://www.youtube.com
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5. Závěr 

Ve své práci jsem se chtěla zamyslet nad některými aspekty podivného fenoménu 

dnešní doby - šikanováním učitelů. Je samozřejmě pravdou, že žáci a studenti 

i v minulosti zkoušeli na učitele různé vtípky a triky, které se staly i vítanou filmovou 

předlohou, za všechny vzpomeňme například předválečné filmy s Vlastou Burianem. 

Jejich smyslem však bylo spíše se pobavit a trochu rozptýlit při nepříliš atraktivní výuce, 

než bezohledná snaha učiteli ublížit. Na otázku proč v současné podobě dříve neznámý 

jev zdomácněl i u nás, není podle všeho jednoduchá odpověď. Na tuto otázku by 

zřejmě dal odpověď jen velice rozsáhlý sociologický výzkum, avšak nepodařilo se mi 

zjistit, že by jej někdo u nás kdy udělal. 

S ohledem na rozsah této práce jsem se proto soustředila pouze na zkoumání 

vybraných aspektů prokazatelně existujícího jevu, přičemž jeho existenci jsem brala 

jako empiricky ověřený fakt. Vytkla jsem si za cíl zjistit, které skupiny pedagogů, 

případně jaké vlastnosti mají jedinci, jenž jsou nejvíce ohroženi šikanováním. 

Zjistila jsem, že výskyt jevu šikanování učitelů není mezi školami a pedagogy 

distribuován rovnoměrně, ale že jsou jak mezi jednotlivými druhy škol, tak i mezi 

skupinami učitelů statisticky významné rozdíly. Výsledky jsem shrnulado grafů v příloze 

č. 2. Tyto výsledky lze interpretovat tak, že nejvíce jsou ohroženi pedagogové - muži, 

středního věku působící na středních odborných učilištích a středních školách. 

Toto zjištění s jednou významnou odchylkou částečně koresponduje se situací jinde 

ve světě, jak je popsána v odborné literatuře. Touto odchylkou je skutečnost, 

že šikanování učitelů se u nás vyskytuje i na středních školá.ch takového typu, kde se to 

vzhledem к náročnosti studia a od toho se odvíjejících kvalit studentů nedalo 

předpokládat. Konkrétně se jedná o víceletá gymnázia. Zatímco ve světě se šikanování 

vyskytuje spíše na méně náročných středních školách pro dělnická povolání 
» — - — " " _ i _ — . «... — — « — " r , 

(v ČR odborná učiliště), u nás tomu tak není. Domnívám se, že tento fakt je nesmírně 

znepokojující a to hned z několika důvodů. Především lze očekávat, že útoky páchané 

žáky elitních škol proti učitelům budou daleko více sofistikované a proto nebezpečnější. 

Tito žáci zřejmě budou pokračovat v dalším studiu, což může přinést zasažení 

i vysokých škol, které zatím nebyly tímto trendem více zasaženy. Lze také předpokládat, 

že po dosažení vysokoškolského vzdělání budou někdejší žáci a studenti v obdobným 

jednání pokračovat na pracovištích, čímž se bude zvyšovat celková úroveň výskytu 

tohoto jevu v jiných sférách, a tím i ve společnosti jako celku. Zjištění tohoto trendu 
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by mohlo poskytnout určitý základ, jak tomuto neblahému jevu alespoň částečně čelit, 

ať již prací s ohroženými skupinami, s cílem dát jim potřebné informace, případně 

je možné zjištěné skutečnosti využít i v rámci systémových opatření z úrovně ředitelů 

škol či přímo MŠMT. 

Je zřejmé, že v budoucnu bude nevyhnutné proti šikanování využívat celé spektrum 

nástrojů, od osvětového a výchovného působení, přes důslednou aplikaci sankcí 

vyplývajících ze školního řádu a Školského zákona, případně studijních řádů a Zákona 

o vysokých školách, včetně vylučování ze studia v těch žáků a studentů, kteří již splnili 

povinnou školní docházku. Tam, kde toto relativně jednoduché řešení není možné, 

neboť žák dosud povinnou školní docházku nesplnil, pak přichází v úvahu navázání 

úzké spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, s využitím oprávnění těmto 

orgánům zákonem svěřených, včetně oprávnění navrhnout soudu uložení ochranné 

ústavní výchovy, pokud všechna předchozí výchovná opatření selhala. Případně, u žáků 

a studentů starších 15 let, oznamovat závažné případy šikanozního chování jako 

podezření ze spáchání přestupku a ty nejzávažnější jako podezření ze spáchání 

trestného činu orgánům činným v trestním řízení. 

Výsledky výzkumu naznačují, že ač je u nás výskyt nejkřiklavějších případů 

šikanování učitelů v podstatě srovnatelný s ostatními evropskými Zeměmi, v potírání 

tohoto jevu za nimi zaostáváme a zjištěný trend nasvědčuje tomu, že se situace bude 

dále zhoršovat. 

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že i v případě závadného chování žáků 

a studentů platí osvědčené kriminologické pravidlo, že od protiprávního jednání 

neodrazují vysoké až drakonické tresty (vždy se najde hěkdo, kdo bude spoléhat, 

že se na něj nepřijde), ale neodvratnost trestu ve všech případech. Proto je absolutně 

nevyhnutné zabývat se každým, byť zdánlivě méně závažným případem šikanování 

učitelů se vší vážností a dotáhnut každý případ až ke spravedlivému potrestání viníka. 

Informace, které jsem v souvislosti se zpracováním této bakalářské práce získala 

a publikovala mohou pomoci i rodičům žáků při jejich výchově, například tím, 

že je budou motivovat, aby svým dětem vysvětlili, že případná jinakost nemusí být nic 

špatného a už vůbec by neměla být důvodem к posměchu či něčemu ještě horšímu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Ukázka dotazníkuDotazník na téma ц Šikanování učitele " 

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku na téma ,, Šikanování učitele " . Tento 
dotazník bude sloužit к výzkumu do bakalářské práce na téma Problematika šikanování 
učitelů. Pokud se budete chtít informovat, dozvědět se, jak tento výzkum dopadl, 
můžete mě kontaktovat na emailu sikanovaniucitelu@seznam.cz 

* Povinné 

Věk* 

Pohlaví * 

. žena 

. muž 

Setkal/a si se někdy se šikanováním učitele ? * 
. ano 

. ne 

Pokud ano, tak na jakém typu školy to bylo ? 

• základní škola 

. střední odborné učiliště s výučním listem 

• střední odborné učiliště s maturitou 

. střední odborná škola 

. lyceum 

. víceleté gymnázium 

. gymnázium 

• konzervatoř 

• vyšší odborná škola 

. vysoká škola 

Jednalo se o učitele, jakého pohlaví ? 

1. ženského 

2. mužského 

mailto:sikanovaniucitelu@seznam.cz
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Šikanovaný učitel patřil do věkové kategorie ? 

. mladé (18-35) 

. střední (36 - 49) 

. starší (nad 50) 

Zůčastnil/a si se také šikanování tohoto učitele ? 
. ano 

. ne 

Popiš prosím stručně, jak šikanování učitele probíhalo ? 

O jakou formu šikanování se jednalo ? 

• fyzickou 

. psychickou 

• fyzickou i psychickou 

Měl/a si někdy chuť učitele šikanovat ? * 
. ano 

. ne 

. nevím 

Pokud si měl/a někdy chuť učitele šikanovat, tak proč ? 

Jaké je tvé součastné ukončené vzdělání ? * 
. základní 

. vyučen/a s výučním listem 

. vyučen/a s maturitou 

. středoškolské 

. vyšší odborné 

. vysokoškolské - bakalářské 

. vysokoškolské - magisterské 

Otevřený prostor pro další vyjádření. 
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Příloha č. 2- Vyhodnocení dotazníku 

Setkal/a jste se s výskytem šikany učitele ? 

ОТ" 

/ 

o jaké pohlaví se jednalo ? 

16 

22 
I • ženské 

i mužské 
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Do jaké věkové kategorie patřil šikanovaný 
učitel ? 

• mladší 18 -35 
let 

• střední 3 6 - 4 9 
let 

• starší nad 50 
let 

O jakou šikanu učitele se jednalo ? 

• fyzickou 

S psychickou 

i fyzickou i 
psychickou 
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• víceleté 
gymnázium 

П čtyřleté 
gymnázium 

• základní škola 

• vysoká škola 

• odborné 
učiliště 

• střední 
odborná škola 

Na jakém typu školy se šikana učitele 
vyskytovala ? 

Měl/a jsi chuť šikanovat učitele ? 
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Zůčastnil/a jsi se šikanování učitele ? 

• ano Dne 

w 
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