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ANOTACE
Diplomová práce se věnuje šikanování na prvním stupni základní školy.
Teoretická část objasňuje význam termínu šikana, popisuje formy a příčiny šikanování
mezi žáky ve skupině, předkládá možné charakteristické znaky agresorů a obětí šikany a
také časté přístupy a názory pedagogů, škol a rodičů na tuto problematiku. Dále uvádí
přesné kroky, jak šikanování diagnostikovat, vyšetřovat a následně léčit a navrhuje
sankce a výchovná opatření pro šikanující.
Empirická část popisuje výzkum, jehož cílem bylo zmapovat rozsah šikany ve
vybraných třídách prvního stupně a zjistit informovanost žáků o tomto problému. Na
základě výsledků výzkumu a teoretických poznatků jsou v poslední kapitole
formulované rady a doporučení pro primární prevenci šikanování ve třídě.
Klíčová slova: šikana, agrese, první stupeň ZŠ, prevence, diagnostika, náprava,
demokracie, klima třídy, hra
ANNOTATION
This thesis deals with bullying in elementary schools. The theoretical part
describes forms and causes of bullying within a group of pupils. It presents features of
aggressors and victims of bullying and also some of the most common attitudes made
by teachers, schools and parents and their opinions of this problem. Further, the thesis
states specific ways of how bullying could be diagnosed, investigated and treated. It
also suggests sanctions and educational precautions for the bullies.
The practical part depicts a research that was aimed to monitor the extent of
bullying in chosen classes of elementary level and to examine to what degree children
are informed about this problem. Finally, the last chapter presents defined suggestions
and recommendations for primal bullying prevention in the classroom based on the
research results and theoretical knowledge as formerly discussed.
Key words: bullying, aggression, elementary level, prevention, diagnosis, atonement,
democracy, classroom atmosphere, game
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Úvod
____________________________________________________________
Šikana je na světě mezi lidmi už velmi dlouho, ale také se o ní dlouhou dobu,
kvůli politické situaci do roku 1989, veřejně nemluvilo. Tento problém je však v praxi
stále aktuálnější, a to jak v České republice, tak také ve světě.
Z celonárodního výzkumu (Kolář, 2001) v roce 2001 vyplývá, že na českých
školách se obětí šikany stalo zhruba 41% dětí. V Anglii uvádí statistiky 39, 4%,
Holandsku 27% a Norsku 20,8% (Hniličková, 2005). Jsou však také země, které s
mapováním výskytu této problematiky ještě nezačaly.
Šikanování je problém celospolečenský, který je závažný a dlouhodobý. Ve
společnosti působí nežádoucím směrem, negativně ovlivňuje sociální klima dané
skupiny. Protagonistům způsobuje často až děsivé následky, ať už po stránce fyzické
nebo psychické, které si s sebou často nesou celý život. Oběti jsou následně ve většině
případů traumatizované, plné napětí, nedokážou se uvolnit, nemají radost ze života.
Agresoři mají naopak v budoucnu problémy s prospěchem, začleňují se do pochybných
part a v dospělosti mají více konfliktů se zákonem.
V článku Jak chutná moc (Hniličková, 2005) autor uvádí, že agresoři ve věku
25 let se dopouštějí čtyřikrát více násilné trestné činnosti a až 60% z nich překročí
zákon. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) poukazuje na
to, že pokud zastavíme agresivní chování u těchto jedinců, zmenší se tak nebezpečí
kriminálního chování v jejich dospělosti (Metodický pokyn, 2005).
Etoped PhDr. Michal Kolář, přední český specialista na problematiku školního
násilí a šikanování připouští, že šikanování lze ve své zárodečné formě nalézt na všech
školách (Kolář, 2001). Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škola a školských zařízení (čj. 28 275/200022) platný od 1.1.2001 zastává stejné stanovisko. Mimoto označuje šikanování žáků za
jeden z vážných negativních jevů ve společnosti, protože „z hlediska trestního zákona
může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání,
omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné

obavy, poškození cizí věci, znásilnění, kuplířství apod.“ (Metodický pokyn, 2005, čl. 1,
odst. 3).
Šikana se tedy kromě armády, učňovských zařízení a ústavů objevuje už i na
prvním stupni základních škol, kde probíhá při vyučování, o přestávkách, v čase oběda,
v družinách, ale i na cestě do školy či ze školy nebo při mimoškolních aktivitách.
Projevuje se přímo, a to fyzickými útoky, krádežemi, poškozováním cizí věci
či v podobě slovních nadávek, pomluv, vyhrožování anebo ponižování. Může dojít až
k neobvyklým formám šikany, jako je sexuální obtěžování anebo třídní lynčování. Také
se ovšem vyskytuje v podobě nepřímé, a to například ignorováním. Těmito projevy
šikanování narušuje vztahy ve skupině.
Zajištění pocitu bezpečí pro každého jedince a vytváření pozitivního sociálního klimatu
ve škole je podle MŠMT jednou z povinností školy. S tím je spojena odpovědnost školy
za zamezení vzniku šikanování a za poskytnutí kvalitní prevence v této oblasti, jejímž
následkem je pokles výskytu tohoto problému jak ve škole, tak i mimo ni. „Všechny
školy a školská zařízení mají proto povinnost předcházet všem náznakům agresivity a
všem způsobům šikanování mezi žáky a svěřenci“. (Metodický pokyn, 2005, čl. 1, odst.
2). Z tohoto důvodu ani učitel nesmí akceptovat šikanování a naopak musí případ
oznámit, popřípadě zabránit či překazit spáchání trestného činu.1
Z výše uvedených důvodů je proto věcí naší společnosti, aby k šikaně
nezůstala netečná, aby nedovolila šíření šikanování mezi dětmi a aby využívala pomoci
nejrůznějších preventivních organizací a programů k jejímu předcházení.
Nejdůležitější však je, aby veřejnost tuto problematiku nepodceňovala, nikdy
se s šikanou nesmiřovala, ale naopak ji řešila. Každý problém má své řešení.
Až v posledních několika letech se naše společnost začala informovat, co to
šikana je, jak jí předcházet, jak chránit oběti a jak jednat s agresory, co mohou dělat
1

„Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky v době vyučování a školních
akcí, a to podle § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. a podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a
školských zařízení (např. čl. 2). Podle § 422 občanského zákoníku odpovídá škola nebo školské zařízení i
za škodu způsobenou žákům v době vykonávání přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé
souvislosti s ním. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho
oběti poskytnout okamžitou pomoc.“ (Metodický pokyn, 2005, čl. 1, odst. 2).

rodiče, jak mají jednat pedagogové apod. Ale ani to není někdy dostačující. Už ne tolik
učitelů a ředitelů škol připustí, že šikana na jejich školách probíhá. Příčinou může být
obava učitele ze selhání, ztráta prestiže školy atd. A přestože některá škola o šikaně ví,
často proti ní nic nedělá. Buď neví, jak se s ní vypořádat nebo ji dokonce ignoruje. Proč
tomu tak je? Důvodů pro tato stanoviska může být několik. Například se učitel bojí
zasáhnout, nebo naopak nepovažuje incidenty mezi dětmi za šikanu. Často se objevuje
názor, že děti si to mezi sebou musí vyřídit samy. V mnoha případech chybí učitelům
odborná průprava, vhodné podmínky nebo podpora - ze strany ředitele, rodičů nebo
z řad dětí, které se nedobrovolně stávají účastníky šikany.
Díky otázkám, které jsou často v souvislosti s tímto tématem kladeny, jsem se
začala o tuto problematiku hlouběji zabývat, motivována tím, že jednou bych mohla
vytvořit takové klima ve třídě, které nedovolí vpustit mezi děti ani náznak šikany, klima
založené na demokratických principech, respektující individualitu žáka a podporující
pozitivní mezilidské vztahy, etické jednání a v neposlední řadě úctu a respekt k druhému
člověku.
V teoretické části své práce bych se ráda zaměřila na obeznámení s problémem
šikanování jako takovém a ráda bych poskytla základní informace týkající se tohoto
tématu.
Nejprve vymezím pojmy vztahující se k této oblasti, předložím různé formy a
projevy šikany a její příčiny. Také seznámím s typologií případných obětí a agresorů.
Následně zmíním druhy diagnostik a pokusím se vysvětlit, jak správně postupovat při
vyšetřování šikanování. V tomto bodě bych ráda konfrontovala názory různých autorů
na tuto problematiku.
Mimo jiné zkusím v rámci své práce odpovědět na otázky typu Co považujeme
za šikanování? Jak šikanu rozpoznáme? Proč dochází k šikanování? Jak zjistíme, zda
šikana na škole je a v jaké míře? Jaký význam má fyzická slabost a síla? Jak lze
charakterizovat typickou oběť a jak typického útočníka? Jak se má k problému postavit
rodina? Jak má postupovat pedagog? Co je nutné vědět, než se pustíme do vyšetřování
případu šikany? Jaké strategie a taktiky můžeme použít při vyšetřování tohoto
problému? V neposlední řadě se také pokusím odpovědět na dotazy: Jak pomůžeme

k nápravě? Jak předcházet šikanování? Kde hledat pomoc? Jak pracovat se skupinou,
aby v ní už k šikaně nedocházelo? Jaká jiná řešení této problematiky mohou pomoci? a
na mnoho jiných.
Pro tuto část své práce budu čerpat z tuzemské i světové odborné literatury,
abych mohla srovnat různé názory na tuto problematiku.
V empirické části se nejprve zaměřím na popsání výzkumu a předložení
výzkumných cílů a hypotéz. V rámci tohoto výzkumu zamýšlím navštívit několik škol
a pomocí dotazníkové formy zjistit, v jaké míře se ve vybraných ročnících těchto škol
šikana vyskytuje, na jakých místech školy a jak často k šikanování dochází. Dále mě
bude zajímat, zda se žáci v souvislosti s tímto problémem někomu svěřili a jestli jim
dotyčný pomohl. Také bude zajímavé zjištění, zda by se děti obrátily pro pomoc
k učiteli či jaký trest by zvolily pro toho, který jiným ubližuje. Po získání těchto údajů
bude následovat vyhodnocení a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.
Následně se na základě prostudování odborné literatury, vlastních zkušeností,
absolvování modulového kurzu o prevenci šikanování na školách a také na základě
pozorování během pedagogických praxí a observací v Čechách i observací v Londýně a
interview s učiteli a řediteli škol pokusím o předložení rad a doporučení, které by mohly
přispět k primární prevenci šikany na školách a celkovému zlepšení vztahů mezi dětmi
ve třídách. Tyto rady a doporučení by některé školy mohly využít při vytváření nových
školních a vzdělávacích programů na prvním stupni základních škol.
Doufám, že má práce dosáhne zajímavých poznatků v této oblasti a stane se
tak prospěšnou nejen pro mě osobně, ale také pro širší veřejnost. Pevně věřím, že mě
prostudování této problematiky i výzkum na tomto poli obohatí a umožní mi získat nové
znalosti a zkušenosti, které budu moci využít během svého budoucího pedagogického
působení.

Teoretická část
____________________________________________________________
1

Vymezení základních pojmů
Předkládám zde několik základních pojmů, jak si je vysvětlují někteří autoři

zabývající se šikanou.
„Pojem šikana zavedl statečný pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako
první u nás před listopadem 1989 veřejně promluvil o tom, o čem mnozí věděli, ale
mlčeli, protože to bylo tabu – v socialistické armádě se existence něčeho takového
nesměla přiznat.“ (Říčan, 1995, s. 25)
„Šikana“, jak zmiňuje Říčan (1995, s. 17), „byla zpočátku chápána jako akce
poměrně velké skupiny, která ztratila „sebekontrolu“ a vrhá se na jedince, který ji
vyrušil ze své činnosti.“ V dnešní praxi se ukazuje, že tento jev není příliš častý.
Říčan dnes chápe šikanu v podstatě stejně jako norský profesor D. Olweus.
Ten už v 70. letech 20. století upozorňoval na fakt, že šikana „je patrně nejrozšířenější
z problémů, ohrožujících duševní a mravní vývoj školních dětí“. Byl to také on, kdo na
školách v Norsku snížil šikanování během dvou let o 50 %. Šikanu Olweus definoval
jako „opakovanou agresi jedince nebo malé skupiny aktérů šikany proti jedinci nebo
malé skupině obětí“ (Říčan, 1995, s. 18).
Ve své práci uvádí Říčan (1995) podrobnější a žákům srozumitelnější definici
šikany ve školním prostředí, se kterou pracují výzkumníci v Británii. Ta uvádí, že žák je
šikanován, pokud mu jiní žáci nebo skupina žáků říká nepříjemné věci, bije ho, kope,
vyhrožuje mu, zamyká ho uvnitř místnosti, posílá mu nepěkné zprávy nebo pokud s ním
nikdo nemluví apod. Toto se může opakovat pravidelně a pro šikanovaného je obtížné
se bránit. Za šikanování se také považuje to, pokud si z žáka ostatní opakovaně
nepříjemně utahují a posmívají se mu. Šikana ale už není, když dva sobě si rovní a
stejně silní žáci mají mezi sebou občasnou bitku nebo se pohádají.

Říčan (1995) vychází z francouzského slova chicane, „což znamená
zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře
předpisů, například vůči podřízeným nebo vůči občanům, od nichž šikanující úředníci
zbytečně vyžadují nová a nová potvrzení a razítka, nechávají je pro nic za nic čekat
atd.“ Tímto výrokem stojí Říčan proti Kolářovi, který tento vztah nadřízený – podřízený
nepovažuje za šikanu, ale mluví o zneužívání moci (viz níže).
Agrese podle Říčana (1995, s. 21) znamená napadení, přepadení (například lev
přepadne gazelu, kterou loví). Ale Říčan pojem agrese zužuje na tzv. vnitrodruhovou
agresi, což je podle něj agrese mezi příslušníky stejného druhu. A touto agresí se ve své
publikaci zabývá.
Kolář (1997, s. 20) označuje šikanování jako „nemocné čili patologické
chování.“ Hlavní vnější rysy popsal takto: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou
opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a
manipulaci.“2
Kolář dále vysvětluje rozdíl mezi šikanováním a zneužíváním moci:
„…šikanování zachvacuje skupiny, kde jsou vztahy mezi členy rovnocenné…“
„Jsou to všechny školní skupiny dětí a mládeže, ale také sourozenci v rodině, sbor
vychovatelů, nájemníci domu, vojáci základní služby, vězni ve věznici apod.“…
„V situacích, kdy dochází k týrání v rámci apriorních vztahů nadřízenosti a podřízenosti
nebo závislosti, mluvíme pracovně o zneužívání moci.“ (1997, s. 27). Jedná se o tzv.
bossing – například šikana mezi ředitelem a učitelem apod.
Plán na podporu školám v boji proti šikaně „Action Against Bullying“,
distribuovaný britským ministerstvem školství (Department For Education, DFE) do
všech škol v Anglii v červenci 1992 definuje šikanování jako úmyslnou a vědomou
touhu žáka ublížit, zastrašit nebo vyděsit oběť, nad kterou má jakousi moc. Tato moc je
dána buď větší fyzickou silou (např. pokud starší dítě šikanuje mladší) nebo větším
počtem (pokud více dětí šikanuje jediné dítě).
2

Konkrétní typy a formy agresí a manipulací podle Koláře jsou popsány ve 3. kapitole.

Vágnerová (1999, s. 283) vymezuje šikanu jako „násilně ponižující chování
jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není
schopen se účinně bránit.“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR charakterizuje šikanování
jako „... jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat
jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí
jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo
z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.“ (Metodický pokyn, 2005, čl. 1, odst. 1).
Sullivan (2000) ve své knize popisuje šikanu jako vědomý a úmyslný čin
páchaný jedním nebo více lidmi na jedné či více osob. Chápe ji jako zbabělý čin,
protože je páchán tak, aby působil bolest, a to s vědomím, že se oběť pravděpodobně
nepomstí ani nesvěří někomu jinému. Mezi aktéry je tedy nerovnováha v moci. Čin je
podle autora organizovaný, systematický a opakuje se pravidelně. Pokud se vyskytuje
jen zřídka, oběť má pokaždé strach z chování toho, který vše způsobuje. Zranění oběti
je obvykle fyzického a/nebo psychického charakteru.
Sullivan však dodává, že tomuto činu je navíc přítomna agrese a/nebo
manipulace, čímž se shoduje s Kolářem a na rozdíl od jiných zmiňovaných autorů klade
důraz na fakt, že šikanování je podpořeno těmi, kteří šikaně přihlíží, nesnaží se jí
zabránit, ale ani se aktivně nezapojují.
V knize Šikaně stop!, zabývající se šikanou ve vojenské základní službě, uvádí
F. Černoch (1999, s.15, s. 66)3 na vysvětlenou slovníček klíčových pojmů týkajících se
šikany (vybírám pouze nejdůležitější):
Pojem prevence popisuje jako předem učiněné opatření, včasnou ochranu;
předcházení nebo zabránění. V našem případě předcházení šikany.
Agresi chápe jako vrozenou reakci na překážku (často frustraci) spojenou
s nepřátelstvím a hněvem a se snahou ublížit, nebo také jako naučenou reakci bez
3

I když se F. Černoch zaměřil ve své knize na šikanu v armádě, můžeme tato klíčová slova vztáhnout na
šikanu všeobecně, tzn. i na šikanu na 1. stupni ZŠ.

doprovodu zuřivosti. Může se projevovat fyzickým napadením, hrozbou nebo
vysmíváním či nadáváním atd.
S tím je spojena tzv. nežádoucí agresivita4, která je podle autora společensky
škodlivá a vede člověka k agresivnímu chování, zvláště ve stresových situacích.
Naproti tomu stojí běžná, žádoucí agresivita, která slouží k dosažení nějakého
cíle, kdy poměr sil je vyrovnaný (např. pokud se dva stejně silní chlapci poperou kvůli
dívce).
Šikanování vidí jako jednu z forem nežádoucí agresivity rituálního charakteru,
která narušuje sociální vztahy, role a normy života a která bývá velmi dobře utajovaná.
2

Mýty o šikaně
Krásná dívenka, malý andílek s blonďatými vlásky a modrýma očima,

vynikající prospěch, oblíbená u spolužáků i učitelů – i takto může vypadat dítě, které
šikanuje. Jen se tomu hůře věří. Mezi lidmi se drží spoustu mýtů o šikaně, mnoho
zkreslení a nepochopení, které za sebou zanechávají zranitelné a bezbranné děti.
Fitzgerald (1999, s. 6) zmiňuje následující názory, které můžeme zaslechnout od lidí
kolem nás:
„Šikanování je součástí dospívání. Učí jedince, jak se poprat se životem.“
„Jedině ti to prospěje. Zocelí tě to.“
„Vyřiď si to sám. Nežaluj.“
„Tak to ignoruj a časem to přejde. Zaměstnej se zatím něčím jiným.“
„ Tak se sám ukaž. Nebudeme tu celou věčnost, abychom tě bránili.“
„Byl jsem šikanován a nikdy mi to nijak neublížilo.“
„Musíš být neústupný a tvrdý, abys obstál v dnešním světě. Musíš se postarat sám
o sebe.“
„Nikdy se nemísím mezi dětské záležitosti. Musí se naučit, jak si vyřešit problémy
mezi sebou samy.“
atd. (přeložila M. M.).
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Tato forma agresivity je také často přítomna ve sportu (box, hokej atd.), kde je omezena pravidly a
zákazy.

Zaměřím se nyní na vybrané mýty zblízka, abychom si vyjasnili, kde se ve
společnosti vzaly a proč mezi námi i nadále kolují a abychom napravili náš přístup
k těmto mylným názorům.
„Na naší škole šikana neexistuje.“
Toto je častý mýtus, kterého se dopouští většina škol. Šikanování se jeví
mnoha lidem jako problém, který se vyskytuje na „jiných“ školách, obvykle v těch,
ležících „v drsných částech větších měst“, Sullivan (2000, s. 15), (přeložila M. M.).
Sullivan (2000) napravuje tento mýtus prohlášením, že šikana se objevuje na
všech školách, a to ve větší míře než se mnozí lidé domnívají. Přiznání, že šikana
existuje je první krok k její prevenci.
„Být šikanován upevňuje charakter.“
Toto je pravděpodobně nejnebezpečnější mýtus, protože naznačuje, že je třeba
vinit oběti šikany za to, že se nejsou schopny samy za sebe postavit šikanujícím.
Poškozuje to tak oběti a izoluje je to ještě více od okolí. Jejich sebeúcta se postupně
snižuje až se nakonec cítí zbytečné. Šikanující mají moc nad svými oběťmi, které cítí
ponížení, urážku, ohrožení a vyloučení ze skupiny. Hlavním rysem se stává
nerovnováha moci. To dává podklad pro další ponižování oběti, a v případě fyzické
šikany až pro vzrůstající násilí.
Šikanování neformuje charakter a ani není za žádných okolností pro nikoho
dobré. Ti, kteří se šikaně postaví, jsou často sraženi dolů. V případě, že uspějí, agresoři
pravděpodobně zaměří svou pozornost na někoho slabšího. Se vzrůstajícím věkem oběti
někdy šikanují nové a mladší děti. A tak je v tomto duchu šikana neustále obnovována.
Ti, kteří tvrdí, že šikana je běžná a přípustná záležitost jsou podle Sullivana (2000, s.
15) „buď pošetilí anebo sami šikanují“ (přeložila M. M.).
„Byla to jen legrace.“
Výpovědi jako: Byla to jen legrace! Vždyť se zas tak nic nestalo! Nerozumíš
vtipu? Kluci už jsou takoví… apod. vytvářejí dojem, že šikanování je v pořádku, že je
součástí života a že je pro kluky přirozené být tvrdý a „chovat se jako chlap“. Sullivan
(2000) však upozorňuje na překroucení pravdy. Šikanování není legrace, není neškodné

a není přípustné. Školy musí vytvořit politiky a programy, které zajistí bezpečnější
prostředí.
„Říkali si o to.“
Říkali si o to. Mají, co si zasloužili. To je nejčastější odpověď jedinců,
chycených při šikanování. Oběti je prý vyprovokovaly, a tak mají, co jim náleží. Šikana
však není o odplatě a zadostiučinění, není spravedlivá, ale je o pronásledování,
diskriminaci a klamu.
Takové dítě, které je otravné a provokuje jiné, nazývá Olweus (1993, s. 33)
„provokativní oběť“ (přeložila M. M.). V tomto případě je potřeba podívat se na jeho
chování pečlivě a jednat mírně v rámci školy.
„Zvládnout šikanu je prací učitele.“
Je nedorozumění myslet si, že učitel ví, jak zvládnout šikanu, protože je to
jeho práce. Zatímco je šikana na školách uznaná jako zásadní problém, pro mnoho
učitelů je to jen jedna z mnoha záležitostí, se kterou se musí vypořádat, a v mnoha
případech k tomu ani nejsou proškoleni. Většinou se šikanování děje účelně mimo jejich
dohled a fakt, že většina dětí případ šikany nehlásí, stěžuje učitelům schopnost problém
řešit hned dvakrát. Jak říká Sullivan (2000, s. 16): „Být učitelem automaticky z nikoho
neudělá experta.“ (přeložila M. M.). Škola by proto měla zajistit přítomnost metodika
školní prevence či školního psychologa.
„Aktéři šikany jsou robustní jedinci ze špatně fungujících rodin, kteří
šikanují hubené jedince s brýlemi.“
I toto tvrzení je mýtus. Ačkoli jsou agresory často ti starší, silnější, nečestní
chlapci (obvykle skupinka chlapců), kteří bijí, okrádají či celkově ponižují mladší,
slabší a často chytřejší chlapce, existuje mnoho jiných forem, které jsou stejně tak
šokující. Agresoři jsou různých tvarů a velikostí a u obětí je tak tomu také. Školy a
komunity proto musí lépe porozumět šikanování, aby mohly efektivně jednat se všemi
jeho formami.
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Formy a projevy šikanování
Abychom mohli šikaně předcházet, účinně se jí bránit, ale také pomoci a

zároveň neublížit aktérům šikany, potřebujeme se od těchto mýtů osvobodit a poznat, co

to vlastně šikanování je, jak šikanu rozlišujeme a jaké známe formy. Dále je také
potřeba uvést konkrétní případy, jak se šikana projevuje.
Podle Elliottové (1995) šikanování nabývá mnoha forem, a to v podobě
fyzického napadení, slovních urážek, zesměšňujících nápisů, manipulace s předměty
oběti i citového vykořisťování.
Příkladem formy šikanování ve fyzickém smyslu může být například strkání do
nějakého dítěte, ale i bití, kopání, až údery nějakým předmětem. Autorka také uvádí
případy, kdy oběť byla šikanujícími hozena do rybníka, spouštěna hlavou dolů do
toaletní mísy, shazována ze schodů, zamykána na záchodě apod.
Šikanující děti velmi často oslovují své oběti nejrůznějšími jmény (nezřídka se
sexuálním podtextem), křídou o nich píší na tabuli nebo po zdech hanlivé nebo
zesměšňující nápisy. Oběti si pak musejí vyslechnout, jak jsou hloupé a ošklivé, musejí
snášet výsměch, dívat se, jak si na ně ti druzí ukazují prstem, trefují se do nich různými
nemístnými žerty a vůbec, jak je ostatní urážejí.
Jindy bývají terčem předměty obětí. Pachatelé (používám termín podle
Elliottové, 1995) například ničí své oběti výsledek práce ve škole, pomaluje oběti brýle,
roztrhá šaty, poškodí kolo nebo propíchne pláště, pomaže knihy, případně jí skryje věci.
Děti, které šikanují, využívají také často citové vykořisťování. Znamená to, že
svou oběť například provokativně ignorují, vylučují ji ze svého středu, posílají ji „do
háje“, dávají jí napřed určitou naději, ale později ji podrazí ještě účinněji. Zkrátka
usilují o zničení sebedůvěry oběti.
Jak už je popsáno výše5, Kolář (1997, s. 20) se dívá na šikanování jako na
„nemocné čili patologické chování“. Rovněž však vidí šikanování jako závislost a ve
třetím případě jako poruchu vztahů ve skupině. Zaměřuje se zvláště na nejnápadnější
projevy, které porušují školní pravidla nebo které dokonce můžeme označit za trestné
činy.
3.1 Šikanování jako nemocné chování

5

viz kapitola Vymezení základních pojmů

V prvním případě Kolář (1997, s. 20-24) rozebírá šikanování jako nemocné
chování a uvádí konkrétní typy a formy agresí a manipulací, které sám zaznamenal při
šetření a nápravě šikany v učňovských zařízeních, na základních a zvláštních školách a
v ústavní a náhradní rodinné péči. Příkladů uvádí daleko více než Elliottová a jsou také
podrobnější a často i agresivnější a závažnější, ale vybírám pro ilustraci pouze několik
z nich:
„Fyzická agrese a používání zbraní:


oběť je agresory věšena na lustr, na skobu, a to až do ztráty vědomí



je škrcena kabelem, provazem, šálou, páskem, a to až do ztráty vědomí nebo
„jen“ do zmodrání obličeje a dušení



agresoři oběti svážou ruce, na hlavu jí navléknou igelitový pytlík a pozorují,
jak se zmítá



oběť je dušena polštářem, ručníkem a agresoři měří čas, jak dlouho vydrží
nedýchat



agresoři předstírají, že chtějí oběť vyhodit z okna, přes zábradlí ve škole apod.
(vystrčí oběť z okna ve vyšším poschodí a drží ji za nohy)



oběť mučí a „vynervují“ ji až k jejímu sebezničujícímu úniku (např. ke skoku
z okna v prvním poschodí. Následkem je zlomená noha a potlučení.)



oběť bodají špendlíky, kružítkem nebo bolestivě píchají tužkou



je vystavena hromadnému kopání, ranám pěstí do obličeje a do břicha,
fackování



jsou jí stříhány vlasy, případně opalovány



agresor nalepí oběti bonbon nebo žvýkačku do vlasů, vylije limonádu za krk,
vysype brambůrky za košili apod.



oběť je vystavena výhrůžnému a obtěžujícímu pohybování rukou a hýbání
prsty před obličejem a „čechrání“ vlasů.“

„Slovní agrese a zastrašování zbraněmi:


oběti je vyhrožováno násilím, mučením, přehozením přes zábradlí atd.



oběti je vyhrožováno nepřímo, anonymně, po telefonu



oběti je nadáváno



agresoři urážejí rodiče oběti



vysmívají se slabostem a handicapům oběti, jejímu neúspěchu, chybám,
trápení



vtipkují na úkor oběti, mají ironické poznámky, zesměšňují ji a posmívají se
jí.“
„Krádeže, ničení a manipulace s věcmi:



agresoři berou oběti peníze, kapesné



trhají a ničí oblečení oběti



přivlastňují si nejrůznější věci oběti (plné penály, kalkulačky, hodinky, rádia)



trhají a ničí, případně ukradnou oběti učebnice, sešity, lámou oběti tužky



oběť je agresory donucena „půjčit“ svačinu, kterou agresoři poplivají



agresoři oběti plivají do bot, nalijí do bot vodu



ukradnou, případně schovají oběti legitimace (MHD, na vlak), lístky na oběd,
peněženku s penězi, boty, aktovku…“
„Násilné a manipulativní příkazy:



oběť je donucována pít moč, limonádu, do které bylo napliváno, jíst jídlo
z podlahy



oběť musí čistit agresorům boty, líbat jim boty



je donucována klečet před agresory a prosit je o milost



oběti je agresory přikázáno chodit vždy a všude poslední, je jí zakázáno mluvit
s kamarády…



je donucována tancovat, zpívat, kroutit se na zemi



je donucena nosit ponižující ceduli



je donucována platit a odevzdávat agresorům svačiny, dávat cigarety,
fotografie zpěváků…



je donucována platit agresorům výkupné, „půjčovat“ peníze, a to i značné
částky



je donucována napovídat při písemných pracích, psát agresorům úkoly,
přepisovat sešity…“

„Zraňování izolací a „uměleckými“ výtvory:



spolužáci oběť ignorují, neodpovídají na její pozdrav, na prosbu nereagují,
dělají, že neslyší



když si přisedne ke stolu při obědě, všichni si štítivě odsednou jinam



oběť je pomlouvána, zlomyslně osočována, jsou na ni sváděna provinění,
kterých se nedopustila



agresoři zaplavují oběť přílivem básní s nadávkami, kresbami, příběhy,
pohádkami apod.“
Mohli bychom říci, že takovéto způsoby šikanování rozpozná snadno téměř

každý. Ovšem potíž je v tom, že nám jsou utajeny, nejsou vidět, dějí se v nepřítomnosti
pedagoga. Naštěstí si můžeme všimnout tzv. nepřímých varovných signálů, které nám
dávají vědět, že něco není v pořádku. Z výše uvedeného Kolářova seznamu do těchto
nepřímých varovných signálů patří například: třepotání prsty před obličejem,
znehybňování, čechrání vlasů, „přátelské vtipy“ a kanadské žertíky na úkor spolužáka,
ponižující přezdívka, smích při neúspěchu, osamocenost žáka, jeho chození vždy jako
posledního. Při týmových sportech bývá tento žák volen do mužstva mezi posledními, o
přestávkách vyhledává blízkost učitelů, má-li promluvit před třídou, je nejistý a
ustrašený, také se může zhoršovat jeho školní prospěch. Dítě působí smutně až
depresivně, mívá blízko k pláči, jeho věci jsou poškozené nebo znečistěné, na těle má
odřeniny, modřiny, škrábance, které dítě nedovede uspokojivě vysvětlit apod.
Chybou by bylo podcenění těchto méně nápadných signálů, proto bychom je
při prvním zaregistrování měli ze všeho co nejdříve přezkoumat. Můžeme se poptat
mezi žáky, přátelsky si s nimi popovídat, popřípadě využít odbornou diagnostiku.
„Velmi důležitým kritériem je, jak podezřelé chování prožívá žák, kterému je „legrácka“
určena.“ (Kolář, 1997, s. 24). Následně bychom měli posoudit, zda jsou přítomny znaky
šikanování jako je záměrnost, opakování, nepoměr sil a samoúčelnost agrese.
Za nejpraktičtější v rozlišení jednotlivých forem šikany považuje Kolář tzv.
trojdimensonální mapu, podle které lze projevy šikany členit na:
•

přímé a nepřímé,

•

fyzické a verbální,

•

aktivní a pasivní.

Kombinacemi těchto tří dimenzí vznikne osm druhů šikanování (viz příloha č.
1). Autor vidí výhodu této klasifikace v lepším postihnutí odlišností různých typů
šikanování, například mezi dívkami a chlapci.
3.2 Šikanování jako závislost
Závislostí míní Kolář vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí, tedy
nesvobodný, nesymetrický vztah, jehož hlavní strategií je „skrýt vlastní strach a zároveň
využít strachu druhého“ (Kolář, 2001, s. 33).
Prvotním stupněm je diferenciace žáků ve skupině na „silné“ a „slabé“, tedy
„na ty silné, kteří reagují silně a svůj strach skryjí tím, že ho vyvolají v těch druhých“…
„a na ty slabé, kteří jsou strachem tak ochromeni, že ukážou všechny slabosti, které
chtěli zakrýt.“(Kolář, 1997, s. 25)
Od počátku vzniká mezi těmito skupinami žáků oboustranná a trvalá vazba,
jinak řečeno, navzájem se potřebují. Při pokročilých stadiích šikanování se pak takovéto
hraní a experimentování se strachem promění právě v závislost mezi agresorem a obětí.
Ovládání oběti tak přinese agresorovi pocit nadřazenosti a absolutní moci.
Agresor si vychutnává strach oběti, postupně stupňuje její utrpení, ale také stále více
oběť potřebuje, je na ní závislý. Stupňování brutality agresora zpravidla v oběti
rozpoutá sebezničující síly. Následkem tak může být až extrémní forma závislosti –
identifikace s agresorem: oběť považuje agresora za kamaráda, obdivuje ho a poslouchá
ho na slovo.
Co z toho vyplývá? Podle Koláře bychom nikdy neměli konfrontovat oběť
s agresorem, protože mezi nimi existuje nesvobodný vztah, i když se může zdát, že oběť
je agresorův nejlepší kamarád. To je věc, která řadu lidí mate. Rozhodně neznamená, že
když má člověk svobodnou vůli, nemůže ho někdo donutit, aby dělal něco proti svému
přesvědčení.
Se stupněm závislosti mezi protagonisty šikanování souvisí i způsob užití
metod nápravy a následně celková léčba skupiny.
3.3 Šikanování jako porucha vztahů ve skupině

Šikanování není nikdy záležitostí pouze agresora a oběti, ale děje se v nějaké
konkrétní skupině. V tomto smyslu může být šikanování chápáno i jako onemocnění
celé skupiny – je poruchou vztahů v této skupině.
Kolář (2001) rozlišuje pět stadií, kdy systematicky dochází k ničení
pozitivních vztahů mezi členy skupiny, neboli proměny zdravé skupiny v nemocnou.
Jedná se o skupinovou dynamiku šikanování. Abychom mohli šikanu léčit, je potřeba
tomuto mechanismu porozumět.
Jednotlivá stadia vyžadují odlišné způsoby zásahů.
První stadium: zrod ostrakismu
Kolář zastává názor, že šikanování se může objevit téměř v každé skupině a
není zapotřebí, jak se mnoho pedagogů a rodičů domnívá, přítomnost „patologického
sadisty a absence kázně“ (Kolář, 2001, s. 36). V takové skupině problémy s kázní být
nemusí a iniciátory šikanování mohou být na pohled obyčejní chlapci a děvčata.
Jak se tedy šikanování do zdánlivě zdravých kolektivů dostalo? Kolář píše, že
v každé školní skupině se objeví takoví jednotlivci, kteří projeví v určitých situacích
strach, kteří jsou mezi spolužáky nejméně vlivní a oblíbení. Takový jedinec se podle
Koláře (2001, s. 36) v odborné literatuře označuje různě, například „obětní beránek,
černá ovce, outsider“ apod. Dále upozorňuje, že při tradičním způsobu výchovy ve
skupině, kde se cíleně nepracuje se vztahy mezi žáky, tento jedinec pocítí počáteční
prvky šikanování, tzv. ostrakismus vůči své osobě. „Jde o mírné, převážně psychické
formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře...“ (Kolář, 2001, s. 36). Projevuje se
v podobě pomluv či různých „legrácek“. Tato fáze nese riziko dalšího negativního
vývoje.
Druhé stadium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace
Ostrakismus může přerůst do dalšího stadia z různých důvodů. Kolář uvádí
dvě časté příčiny:
V prvním případě se ostrakizovaní žáci mohou postupně stát prostředkem
k odreagování spolužáků v momentech, kdy například očekávají písemnou práci nebo
jsou po konfliktu s učitelem nebo už jen proto, že samotné chození do školy je netěší.
Objevuje se fyzická agrese a přitvrzená manipulace. Jedná se o tzv. scapegoating6, „v
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němž jde o upevnění soudržnosti skupiny na účet obětního beránka.“ (Kolář, 2001, s.
36). Tato forma vzniká často v podmínkách, kdy žáci spolu tráví mnoho času, například
při mimoškolních aktivitách (na horách, kurzech, brigádě apod.). Žáci zde mají prostor
k vytváření hlubších vztahů.
Druhou příčinou může být náhodné seskupení několika výrazně agresivních
žáků v jedné třídě, kteří od úplného začátku používají násilí pro uspokojování svých
potřeb. Po prožití si, jak chutná moc, se mohou u těchto jedinců prolomit poslední
zábrany a své chování tak začnou opakovat.
Kolář (2001) komentuje, že další vývoj závisí hlavně na postojích žáků
k šikanování, na soudržnosti skupiny, kamarádských vztazích a pozitivních morálních
hodnotách ve skupině. Pokud mají žáci zásadně negativní postoje k násilí a ubližování
slabším a pokud je zde patrné pedagogické působení, pokusy o šikanování neuspějí.
V opačném případě žáci mohou mít tendence skrýt vlastní strach a zároveň využít
strachu druhého, což dává prostor k šikaně.
Třetí stadium: klíčový moment – vytvoření jádra
Jestliže se nezamezí počáteční fyzické agresi a přitvrzené manipulaci
jednotlivců, často se utvoří skupinka agresorů, tzv. úderné jádro. Tito agresoři pak
začnou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti (ti, kteří jsou už
ostrakizováni, tedy ti „slabí“).
Pokud se nevytvoří silná pozitivní skupina, která bude mít vliv a popularitu
alespoň na stejné úrovni jako agresoři, bude úderné jádro pokračovat v šikanování.
V opačném případě se násilí dočasně zastaví. Ke zvrtnutí může opět dojít po příchodu
dalšího agresora nebo „typické“ oběti z jiné školy.
Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů
V tomto momentě se zmíněná silná pozitivní skupina nevytvořila, proto jádro
agresorů má prostor pro pokračování se šikanováním. Ostatní žáci postupně přijímají
normy agresorů, což vede k šokující proměně ve třídě: rady učitelů nikdo nepřijímá,
chování dětí (i těch ukázněných) začíná být kruté, žáci se začínají aktivně účastnit týrání
spolužáka, které je uspokojuje.
Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana

V tomto posledním stadiu všichni žáci přijímají a respektují normy agresorů,
dochází k tzv. stadiu vykořisťování neboli „plnému nastolení totalitní ideologie
šikanování“ (Kolář, 2001, s. 40). Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, které Kolář označil
jako otrokáře a otroky. „Agresoři sami sebe označují za nadlidi, nacisty, plantážníky,
krále, velkoknížata, ministry, kingy, mazáky… a své oběti za podlidi, židy, negry,
poddané, nevolníky, hulibrka, bažanty…“ (Kolář, 2001, s. 40). Otrokáři vyžadují na
otrocích vše od hodnotných věcí (peněz a osobních věcí) až po jejich „tělo, city,
rozumové schopnosti, školní znalosti“ apod. (Kolář, 2001, s. 40). Otrokům je
způsobována bolest, nejsou schopni se bránit, otrokáři mají nad nimi moc.
Kolář varuje, že tito agresoři ztrácejí zbytky zábran a smysl pro realitu a mají
tendence k opakování násilí7. Zlo se stává hlavním prvkem ve skupině. I ti žáci, kteří
s jednáním nesouhlasili, se nyní stávají aktivními účastníky v týrání, které považují za
normální a zábavné.
U otroků se objevuje větší závislost a ochota podrobit se otrokářům. Utrpení je
však tak velké, že přestávají chodit do školy, mají neomluvenou absenci, objevují se
pokusy o sebevraždu nebo se zhroutí. Někdy dojde k prozrazení šikanování v důsledku
brutálního fyzického násilí a těžkého zranění.
Tento nejvyšší stupeň šikanování je častý zvláště ve věznicích, vojenském
prostředí a výchovných ústavech pro mládež. Může se však v mírnějších formách
objevit i na školách. Vůdce jádra agresorů a iniciátor šikany je obvykle v tomto případě
leaderem třídy, má výborný prospěch, učiteli často pomáhá s kázní ve třídě atd. Má také
dobré vztahy s dospělými, jejich důvěru i podporu.
Tzv. psychické šikany
Za psychickou šikanu lze považovat dívčí šikanu a šikanu tělesně postižených
dětí zdravými spolužáky. Princip stadií, od otrkávání se agresorů až po přijetí norem
šikanování všemi žáky, zůstává v tomto případě stejný. Mění se však podoba této
šikany. Psychická šikana se podle autora těchto stadií většinou projevuje nepřímou či
přímou verbální agresí, tzv. psychickým násilím, často velmi rafinovaným a dobře
maskovaným. Pokud dojde i na fyzické násilí, je spíše nepřímé (poškozování věcí oběti
apod.). Příkladem může být odmítání, výsměch, mučení s úsměvem, pokořování či
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zraňování, které dosahuje obrovské intenzity. Vše může vyvrcholit tak, že oběť je
veřejně označena za viníka - tzv. psychický „lynč“ (viz následující kapitola).
3.4 Neobvyklé formy šikany
Ve své knize Bolest šikanování se Kolář (2001) zmiňuje také o výskytu
neobvyklých forem šikanování. Má na mysli šikanu, která svou podobou šokuje.
Jedná se o fyzicky extrémně brutální šikany, sexuální násilí a ponížení, rasově
motivované šikany, šikany pod vlivem drog nebo šikany v rámci integrace.
Sullivan (2000) poznamenává, že rasově podnícené šikanování postihuje
většinou etnické menšiny a může mít projevy rasově orientovaných nadávek.
Šikanování s podtextem sexuálního obtěžování pak podle autora zahrnuje obscénní
gesta nebo hlášky, narážky či výsměch
Kolář (2001) píše, že tyto formy šikany se většinou vyskytují v uzavřených
zařízeních. Nejčastěji pak na dlouhodobějších pobytech mimo školu, mezi učni,
v internátech či ústavech a ve věznicích.
Dále Kolář (2001) k této formě šikanování zahrnuje tzv. školní či třídní
lynčování8, kdy dochází k brutální šikaně, fanatickému šílení a těžkému zranění oběti.
4

Příčiny šikanování
Existuje mnoho příčin, které napomáhají ke vzniku šikanování. Některé jsou

zřejmé na první pohled, jiné objevíme teprve tehdy, když jdeme do hloubky problému.
Pozornost zaměřím především na negativní školní vlivy, které vyvolávají šikanování.
Jednou z příčin je podle Říčana (1995) tlak kolektivu. Myslí tím tlak
kolektivu, který nutí chlapce, aby se choval tak, jak se od muže očekává, tzn. aby byl
tvrdý, aby se nebál rány a aby ji v případě potřeby také sám dovedl dát. Říčan to
vysvětluje pomocí psychologie C. G. Junga, podle které má každý muž v sobě mužskou
i ženskou psychiku. To znamená, že muži nechybějí typicky ženské rysy jako něha,
citlivost, závislost, podřizování se, přiznávání slabosti atd. Avšak společnost žádá od
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muže, aby svou „ženskou polovinu duše“ chlapsky potlačil a aby byl mužně tvrdý,
rázný, energický, bojovný. To znamená vzdání se celé poloviny sebe sama, a to tak, že
si vůbec neuvědomuje, že se něčeho vzdal. Jde o tzv. vytěsnění do nevědomí.
Když se chlapec chová změkčile, nemužně, může to probudit v jiném chlapci
přání být také takový. To je však pro něj pokušení, kterého se může zbavit, pokud
prvního chlapce zesměšní, poníží. Zkrátka: „To, co musím v sobě potlačit, potlačuji
mimo sebe tím, že trápím toho, kdo to ztělesňuje. Tím sám sobě dokazuji, že nejsem
jako on! Dokazuji svoji mužnost druhým i sám sobě“ (Říčan, 1995, s. 29). Tím se dá
vysvětlit, proč mnoho slušných chlapců nebrání oběť před agresorem tak, jak bychom
čekali.
Existují další motivy šikanování jako je například touha po moci a krutost.
Tyto dva motivy lze považovat za hlavní hnací sílu v konání agresorů.
Touha po moci, přání ovládat druhého člověka, je u lidí velice silná. Když lidi
ovládáme, pomůže nám to splnit jiná přání, uspokojit jiné potřeby (např. zmocnit se
nějaké věci, vynutit si různé služby a výhody). Jde ale i o čistě mocenský motiv, moc
sama nám „chutná“, cítíme se dobře, když můžeme někoho ovládat.
Krutost, tedy skvělý pocit z utrpení a ponížení šikanované oběti, zaregistroval
Kolář u většiny agresorů, s nimiž se setkal. Byli to žáci, kteří uměli svůj strach skrývat a
zneužívat strachu druhých. Uměli potlačovat nejistotu. Byli zpravidla i fyzicky zdatní
(alespoň ve srovnání s obětí). Občas měli nějakou zkušenost s bojovým uměním nebo se
o něj teoreticky zajímali (prostřednictvím TV, videa). Těmto agresorům působí potěšení,
když vidí druhého trpět.
Určitou roli hraje při šikaně také zvědavost. Týrat druhého člověka může být
pro někoho tak trochu experiment. Agresor je zvědavý, jak se oběť zachová ve strachu,
bolesti, ponížení, k čemu všemu se dá přinutit. „Jde o to, vypáčit z člověka jeho
tajemství“ (Říčan, 1995, s. 30).
Místo motivu zvědavosti užívá Kolář (2001) motiv upoutání pozornosti.
Agresor touží být v tomto případě středem zájmu publika, dělá všechno pro to, aby
získal obdiv a přízeň spolužáků. Proto pořádá ve třídě různá „představení“.
Se zvědavostí souvisí i motiv zabíjení nudy a touha po stále silnějších
vzrušujících zážitcích, po senzaci. Agresor má zřejmě pocit, že teď opravdu žije.
Zde je několik dalších motivů, které uvádí Kolář (2001):

Motiv žárlivosti. Žáci závidí dobrému žákovi přízeň učitelů, a tak se mu mstí.
Motiv „prevence“. Bývalá oběť přeložena do nové školy chce předejít svému
týrání a pro jistotu začne sama šikanovat, případně se rychle přidá k nějakému
agresorovi.
Motiv vykonat něco velkého. Někteří neúspěšní agresoři (ve škole i mimo ni)
si šikanováním sami sobě chtějí dokázat, že mohou být příčinou něčeho velkého.
Snažíme-li se pochopit, proč děti šikanují, musíme podle Elliottové (1995)
rozlišovat mezi těmi, kteří chtějí někoho potrápit jen krátkodobě, aby si tak ventilovali
své okamžité rozrušení, a „chronickými šikanovateli“9, jejichž chování je narušené po
všech stránkách.
Krátkodobé šikanování
Příčinami vedoucími od odreagování se od nepříjemné reality až ke
krátkodobým šikanám mohou být těžké životní situace, například rozvod rodičů, nový
přírůstek do rodiny, úmrtí příbuzného, přítele či oblíbeného zvířátka, nuda, frustrace,
zneužívání, jemuž je dítě vystaveno apod. K šikanování se může uchýlit i žák, který sám
na sobě šikanu již dříve pocítil a může se tak pokoušet o odplatu. Problém obvykle
netrvá dlouho.
Dlouhotrvající šikanování
Takového šikanování se někdy účastní ty děti, které jsou podle Elliottové
(1995) rozmazlené, „zkažené“ už z domova, jsou egocentricky přesvědčené, že musejí
od svého okolí získat vše, co si zamanou a že nikdo jiný kromě nich samotných nemá
prakticky žádná práva. Příčinou bývá špatná výchova. U těchto dětí se objevují pocity
nejistoty, vlastní nedostatečnosti, myslí si, že vybočují z řady, nemají pojem o hodnotě
vlastní osobnosti nebo postrádají touhu něčeho dosáhnout. Ve vlastních rodinách mohou
samy být terčem šikanování, kdy se stávají oběťmi fyzického ubližování, emocionálního
vykořisťování nebo sexuálního zneužívání, nemají dovoleno projevovat své city, jednají
pod nátlakem rodičů, kteří si cení jen jejich úspěchu, ne však dítěte samotného.
Společná bývá těmto dětem potřeba vyniknout nad ostatními, aby se pak samy mohly
cítit lépe a důležitěji.
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Elliottová (1995) poznamenává, že k šikanování v jakékoli podobě dochází jen
proto, že původce má nějaký nevyřešený problém, v žádném případě to podle ní
neznamená, že by si samy oběti takové jednání zasloužily.
Dan Olweus (1993), norský odborník v otázkách šikanování, předkládá čtyři
hlavní příčiny, které stojí za těmito šikanujícími dětmi:
•

nedostatek lásky od rodičů, kteří ke svým dětem zaujímali spíše negativní
postoje

•

tolerance agresivního chování ze strany rodičů, nestanovení pevných hranic

•

fyzické či psychické tresty v rodině

•

„horkokrevný“ temperament dítěte (tomuto faktoru Olweus přisuzuje menší
důležitost než třem předešlým).
Celou řadou faktorů, které se podílejí na vzniku šikanování, se také zabývali

Martin, Waltmanová-Greenwoodová (1997). Uvedu některé z nich:
•

povaha, založení dítěte

•

agresivní povaha jednoho nebo obou rodičů

•

nedostatečná péče a výchova

•

poznání, že šikana se vyplácí (agresor dosáhne svých požadavků)

•

kruté tělesné trestání

•

kritika od okolí a nízké sebeocenění. Skrz šikanování si tak agresoři získávají
pozornost lidí kolem sebe, která je pro ně lepší než žádná.

•

podpora ze strany vrstevníků, zařazení se do skupiny.
Z předešlých výpovědí a zkoumání jednotlivých autorů mohu shrnout, že za

hlavní příčiny šikanování se považuje povaha dítěte, způsob výchovy, zacházení
s dítětem a rodinné prostředí obecně.
Stejného názoru je i Říčan (1995) . Ten uvádí, že badatelé se shodují v tom, že
agresivita se vytváří v předškolním věku. Podle některých autorů již v prvních letech
života. Určitou roli hrají temperamentové dispozice, zejména vznětlivost a impulzivita a
menší citlivost k možným následkům jednání. Tyto vlastnosti však samy o sobě

nevedou k agresivitě. Musí k nim přistoupit určitý způsob výchovy, resp. zacházení
s dítětem. Patrně nejvíce poškodí dítě nedostatek vřelého zájmu, tedy citový chlad,
ponižování, lhostejnost až nepřátelství, prudké výbuchy negativních citů nebo dokonce
nenávist. K tomu často přistupuje fyzické i psychické násilí: bití, kruté tělesné tresty,
nadávky, ponižování. Třetím rozhodujícím faktorem je tolerance k násilí, jehož se dítě
dopouští vůči svým vrstevníkům ve škole, na hřišti nebo vůči sourozencům.
Sullivan (2000) píše, že důvodem k šikaně mohou být také specifické
identifikovatelné znaky, kterými se konkrétní jedinci odlišují od ostatních. Může to být
například barva pleti, národnost, etnický původ, různé druhy postižení, anebo také
sexuální orientace.
5

Hra versus kriminalita
Kromě znalosti toho, co považujeme za šikanování je také důležité vědět, co se

už mezi šikanování nezahrnuje. I když na první pohled se nám nějaké incidenty mohou
jevit jako šikana, po bližším prozkoumání tomu tak být nemusí. Jde buď pouze o dětské
„hraní si“, nebo v opačném případě o kriminální chování.
 Dětská hra
Děti často mezi sebou hrají fyzické a verbální hry, které se dospělým mohou
jevit jako nebezpečné. Do těchto aktivit můžeme zařadit například dětské zápasy a boje,
drsné hry, pády a dětské škádlení. Děti, obzvláště chlapci, mohou někdy dojít až do
takové míry, kdy se šarvátka nebo pře vymkne z ruky. Přestože tyto aktivity mohou být
považovány za disciplinární záležitost, nespadají podle Sullivana (2000) a mnoho
dalších autorů pod termín šikana. Jednoduše toto zlobení a škádlení je často jen z žertu,
nenese zneužití moci a není soustředěné, kolektivní a opakující se.
Je potřeba, aby se učitelé naučili rozeznávat aktivity, které nemají se šikanou
nic společného a které již pod šikanování spadají. Rozdíly mezi nimi mohou být
rozpoznány díky pečlivému pozorování.
 Kriminální chování

Šikanování je podle Sullivana (2000) antisociální, ale ne kriminální chování.
Některé velmi agresivní činy nesou znaky šikany, ale jdou daleko za hranice školní
šikany, kdy škola už nemá pravomoc ani prostředky, pomocí nichž by se s nimi mohla
vypořádat. Jsou to kriminální činy, které by měla řešit policie.
Jako příklady kriminálního chování uvádí Sullivan (2000, s. 13) vážné
napadení druhého zbraní nebo předmětem (rozbitá láhev, nůž, žiletka…), těžká krádež,
závažné vyhrožování působící bolestnou újmu až zabití nebo sexuální obtěžování
(zahrnující nechtěné sexuální dotyky).
Také kapitán Krupičková z Preventivně informační skupiny Policie ČR (2006)
a Kolář (2001) se shodují na tom, že v souvislosti se šikanováním dochází často
k páchání trestného činu jako je omezování osobní svobody, loupež, vydírání, ublížení
na zdraví, znásilnění, pohlavní zneužívání či poškozování cizí věci.
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Protagonisté šikany
6.1 Agresoři – aktéři šikany
Jedinci, kteří jsou zapojeni do šikanování druhých, jsou podle Olweuse (1993,

s. 58) vnímáni jako „pachatelé“ (přeložila M. M.). Nejčastěji se jejich chování
projevuje tak, že opakovaně nepříjemně provokují, vysmívají se, zastrašují, vyhrožují,
nadávají, dělají si z jiných legraci, zesměšňují, pošťuchují, bijí, kopají, ničí majetek
druhých a podobně. Takovéto chování mohou namířit vůči mnoha jedincům, ale
nejčastěji si za cíl vybírají ty, kteří jsou slabší a relativně bezbranní. Mnoho šikanujících
může také přimět jednoho ze svých přívrženců, aby za ně udělal „špinavou práci“,
zatímco oni sami stojí v pozadí celé situace.
Častěji šikanují chlapci než dívky. Ale důvodem může být fakt, že dívčí šikanu
je obtížnější odhalit. Dívky totiž šikanují méně nápadně a používají spíše rafinované
trýznění jako jsou pomluvy a manipulace s kamarádskými vztahy ve třídě (např. mohou
připravit danou dívku o její nejlepší kamarádku). Olweus (1993) poukazuje na fakt, že
se o typických charakteristických znacích u šikanujících dívek ví podstatně méně, než je
tomu u chlapců.

Uvádím možné charakteristiky pachatelů šikany, o kterých se zmiňuje ve své
knize Olweus (1993). Je však nutné podotknout, že se u šikanujících může objevit jedna
či více charakteristik. Neexistuje totiž psychologický model typického agresora.
Jedinci užívající šikany mohou být fyzicky silnější než jejich spolužáci a
zvláště pak jejich oběti, mohou být stejného věku či poněkud starší, jsou fyzicky
výkonnější při sportu, hrách a bojích (platí to především o chlapcích), mají silnější
potřebu dominovat a podmanit si ostatní žáky, prosadit se za pomoci síly a hrozby a
zajistit si, aby bylo vše po jejich vůli. Mohou se chlubit svou nadřazeností (ať už
skutečnou či domnělou) nad ostatními žáky. Jsou prudcí, impulzivní, lehce se rozzuří a
hůře snáší frustraci, dělá jim obtíže přistoupit na pravidla a snášet neštěstí či opoždění a
mohou se pokusit získat výhodu podvodem. Všeobecně jsou v opozici, vzdorují a jsou
drzí a agresivní vůči dospělým (včetně učitelů a rodičů) a mohou dospělým také hrozit
(v závislosti na věku a fyzické síle šikanujících). Umí se z každé nepříjemné situace
vymluvit. Budí dojem tvrdých, otrlých jedinců a projevují malou empatii k ostatním
žákům. Nejsou úzkostliví ani nejistí a obvykle mají relativně pozitivní smýšlení o sobě
samých.
Kolář během své praxe zaznamenal duchovní a mravní nezralost osobnosti u
agresorů-iniciátorů. Jejich společným rysem byla zvláště touha po moci a jejich
neschopnost tvůrčí spolupráce. Následně vytvořil tři možné typy agresorů-iniciátorů
šikanování. (Kolář, 2001, s. 86):
„První typ
Hrubý, primitivní, impulzivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými
problémy – narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících
trestnou činnost.
Vnější forma šikanování: šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje
absolutní poslušnost, šikanování používá cíleně k zastrašení ostatních.
Specifika rodinné výchovy: častý výskyt agrese a brutality u rodičů – jako by
agresoři násilí vraceli nebo ho napodobovali.
Druhý typ
Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný,
někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu.

Vnější forma šikanování: násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše
ve skrytu, bez přítomnosti svědků.
Specifika rodinné výchovy: časté uplatňování důsledného a náročného
přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky.
Třetí typ
„Srandista“, optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný,
nezřídka oblíbený a vlivný.
Vnější forma šikanování: šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Snaží se
zdůraznit „humorné“ a „zábavné“ stránky.
Specifika rodinné výchovy: Kolář nezaznamenal významnější specifika. Pouze
v obecnější rovině je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních
hodnot v rodině.“
Říčan (1995) popisuje agresory jako většinou nadprůměrně tělesně zdatné
jedince, silné a obratné, a to zvláště pokud jde o chlapce. Ovšem vždycky tomu tak být
nemusí. Nedostatek tělesné síly může vyvážit inteligence spojená s bezohledností a
krutostí. Pokud jde o duševní vlastnosti, šikany se podle Říčana dopouštějí většinou
sebejistí, neúzkostní chlapci a děvčata, a ne pouze, jak se veřejností často šíří,
zakomplexované děti, které trpí pocity méněcennosti, které závidí ostatním úspěchy ve
škole, cítí se nešťastně. Takovýchto agresorů je podle autora sotva pětina10.
Odlišný názor na tuto problematiku má Goldmanová (1996). Zmiňuje se, že
člověk, který někoho šikanuje, je v podstatě sám slaboch s komplexem méněcennosti,
který si zvyšuje sebevědomí tím, že někoho jiného ponižuje a straší.
Říčan (1995) dále rozebírá povahu a chování agresorů. Zastává názor, že pro
šikanující děti je typická touha dominovat, ovládat druhé, bezohledně se prosazovat.
Snadno se urazí, mají sklon vidět agresi proti sobě i tam, kde žádná není. Ubližovat
druhým je pro ně radostí. Lze mluvit o sadistických sklonech. Agresor má sklon
překračovat určitá pravidla: pravidla soužití mezi lidmi, ničit věci ze zlomyslnosti nebo
pro zábavu, nerespektovat soukromé vlastnictví a podvádět. Použije jakýchkoli výmluv,
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Brit Smith mluví o zvláštním typu „úzkostného agresora“.

aby dosáhl svého, a bude při tom často velmi obratně mísit lež s pravdou. Svědomí,
které je s přibývajícím věkem dítěte stále důležitější složkou osobnosti, je u těchto
jedinců zakrnělé.
Zvláštním typem je tzv. nohsled agresora, který není iniciativní při napadení
oběti, ale připojí se nejednou ze strachu, aby se sám nestal obětí šikany.
Z jakých sociálních vrstev pocházejí agresoři? Podle nepotvrzeného, ale mezi
pedagogy dnes rozšířeného a věrohodně zdůrazňovaného názoru pochází řada dětských
agresorů z rodin nové podnikatelské „elity“. Mívají úspěšné, rychle (často nepoctivě)
zbohatlé rodiče, kteří se dětem pod náporem své práce nevěnují, zato je rozmazlují
nepřiměřeným kapesným.
6.2 Oběti šikany
Za oběť můžeme označit dítě, které je delší dobu objektem agrese jiných. Je
terčem fyzických útoků, posmívání a zesměšňování. Za oběť neoznačujeme dítě, jež se
do takového nežádoucího postavení dostalo jen náhodou a dočasně. Obětí šikany bývá
zpravidla dítě, které se nenaučilo být dostatečně asertivní na to, aby se dokázalo samo
ochránit. Obětí šikany se může stát prakticky kdokoli.
Elliottová (1995) zdůrazňuje, že oběťmi se často stávají inteligentní, jemní a
kreativní jedinci ze slušných rodin, žádní rváči, ani děti se sklony k násilí. Pravou
příčinou nejsou podle autorky žádné vnější charakteristické znaky (jako např. příliš
malá nebo naopak vysoká postava, tloušťka, pihy v obličeji, barva pleti, zrzavé vlasy,
brýle nebo vady v řeči), i když to někdy sám šikanující uvádí jako příčinu svého
jednání. V podstatě bude agresorovi vyhovovat jakékoli dítě, pokud jej bude mít zcela
pod kontrolou. Šikanující cíleně ponižuje někoho jiného, aby se pozornost ostatních
soustředila na oběť, a ne na něj samotného11.
S tímto názorem se neshoduje Říčan (1995). Ten naopak roli vnějšího vzhledu
nepodceňuje. Důležitým faktorem v šikaně může být podle autora například právě
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obezita, vzhledová vada, nedostatek půvabu, handicap apod. Nejčastěji však rasová
odlišnost, především barva pleti.
Martin a Waltmanová-Greenwoodová (1997) rozdělují oběti šikany na dva
typy. Prvním typem je dítě pasivní, úzkostné a nejisté. Není na něm nic, co by zjevně
provokovalo útoky. Agresi se není schopno bránit. Druhý typ je oběť provokující.
Dráždí jiné děti a posmívá se jim. Když na něj někdo zaútočí, brání se.
Kirbyová (2000) rovněž zmiňuje oběti pasivní (ty, které jsou slabé a méně
bystré) a provokativní (neklidné a vznětlivé, oběti s těkavým chováním), avšak
charakteristiky potenciálních obětí ještě více prohlubuje. Podle autorky se jedná o děti
fyzicky slabší či děti se špatnými sociálními dovednostmi, které jsou méně schopné
reagovat na podněty. Také jsou to ty děti, o které není ve škole zájem, které mají ze
školy hrůzu nebo ty, které jsou svými rodiči příliš ochraňovány.
Také Kolář (2001, s. 89) předkládá možné charakteristiky obětí. Podle svých
předcházejících poznatků dělí oběti do čtyř skupin. Jsou to oběti:
1. „slabé“ s tělesným či psychickým handicapem (fyzická síla, obezita, rozštěp,
ADHD, specifické poruchy učení apod.)
2. „silné“ a nahodilé (vzpurný a silný žák, který se snaží agresorům postavit)
3. „deviantní“ a nekonformní (pozitivní či negativní odlišnost od skupiny –
premianti třídy, rasová odlišnost atd.)
4. šikanovaní žáci s životním scénářem oběti (typická oběť – tichý, mírný,
bojácný a slabý žák).
Dále dodává, že oběťmi se mohou stát také děti, které nemají ani jednoho
kamaráda a jsou zcela izolované, nebo i ti žáci, kteří jeden pozitivní opětovný vztah
mají apod.
Oběti jsou často šikanováním tak zdrceny, že raději ani nikomu neřeknou, co
se jim děje. Proto je třeba dětem dodat odvahy. Šikanování se děje skrytě. Existují však
určité znaky, které nám mohou napovědět, že cosi s dítětem není v pořádku. Oběti
šikanování mohou například mít strach chodit do školy nebo ze školy, projevovat

neochotu chodit do školy vůbec, dožadovat se, aby se pro ně jezdilo do školy autem, na
cestě do školy měnit trasu, zhoršit se ve škole, pravidelně chodit domů s poškozeným
oděvem nebo pomůckami, projevovat nezúčastněnost, mohou se náhle začít zadrhávat
v řeči, pokusit se o sebevraždu nebo sebevraždou hrozit, dále mohou křičet ze spaní,
trpět noční můrou, mít na těle nevysvětlitelné modřiny či škrábance, neustále ztrácet
peníze nebo osobní věci, odmítat svěřit se s tím, co je trápí, začít šikanovat sourozence
nebo jiné děti nebo projevovat neopodstatněnou zlobu vůči rodičům.
Souhrnně lze podle výše jmenovaných autorů říci, že děti, které se nejčastěji
stávají oběťmi šikany, bývají buď provokativní, které svým chováním či jednáním
dráždí jiné žáky, anebo děti úzkostné, citlivé a tiché, které ve škole mívají jen málo
dobrých kamarádů, někdy se nepřátelí s nikým. Tyto děti dávají svému okolí najevo
nejistotu a neschopnost bránit se proti útokům a urážkám. Na ostatní působí dojmem
citově labilních a fyzicky slabých jedinců, často si na něco stěžují a snaží se získat
pozornost dospělých i dětí. Může jít také o děti nadměrně ochraňované rodiči a učiteli.
Taková přehnaná péče způsobí nedostatečný rozvoj schopností vyrovnávat se
s obtížnějšími situacemi.
6.3 Přihlížející
Většina dětí na škole nemusí být přímo zapojena do šikanování, ale
s největší pravděpodobností ví, že šikanování probíhá. Dokonce se děti mohou stát
svědky samotného činu. Tito „pozorovatelé“ však často proti tomu nic nedělají, protože
se bojí nebo prostě neví, jaké kroky by měli podniknout. Záměrem není podpořit žáky,
aby na sebe vzali roli „hrdiny“, který zastaví šikanování, ale je možné motivovat je
k ohlášení situace či ke společnému tlaku na agresory, a tak se aktivně postavit
šikanování.
Záměrem plánu „Action Against Bullying“ (1992) je, aby žáci byli
povzbuzováni k tomu, aby jako aktivní pozorovatelé:
•

nedovolili, aby byl někdo záměrně vypouštěn ze skupiny

•

nesmáli se, pokud je někdo šikanován

•

oznámili dospělému, co se děje

•

povzbuzovali šikanovaného žáka, aby se připojil k jejich skupině či aktivitě

•

řekli šikanujícím žákům, aby přestali s tím, co dělají

•

dali šikanujícím najevo, že neschvalují jejich jednání.

6.4 Pedagog jako účastník šikany
Častý postoj pedagogů je: „Ať si to děti vyřídí mezi sebou samy!“ Optimální
je nechat děti, aby se na svých drobných sporech učily sebeprosazování, kompromisu,
usmiřování atd. Někdy i za cenu drobných křivd, ke kterým při tom dochází. V případě
šikany to ovšem neplatí.
Někteří pedagogové přistupují k šikanování vyhýbavě, pasivně, problém
ignorují. Typickým předsudkem učitelů je výmluva, že by celá situace vedla k ještě
většímu utajení. To poté způsobí, že děti jsou zklamány tím, jak málo učitelé dělají proti
šikaně, jak málo ji trestají, jak podceňují utrpení obětí apod. Přitom už jen první kroky
v boji proti šikaně by žáka ujistily o tom, že se něco děje a že učitel šikanu odsuzuje.
Pedagogům k tomu však velmi často chybí jak odborná průprava, tak
podmínky. Nejdůležitější ovšem je osobnost pedagoga, který by měl nejprve rozumět
sám sobě, uměl reflektovat své chování a jednání i svůj vztah k žákům.
Podle Koláře (2001) učitelé však nejednou nepřímo vyjadřují souhlas s agresí
a podporují ji. Učitel může dát dokonce nechtěně podnět k šikaně, když nesprávně
použije ironie, nebo dokonce dítě přímo před třídou zesměšní. Někteří učitelé mají
dokonce ve svém postavení potřebu ovládat, přikazovat, manipulovat a trestat, být
autoritou, potřebu cítit se nadřazeně. Takto zaměřený pedagog nepřímo, ale účinně
podporuje šikanování. Šikanu nevědomky podporují i pedagogové, kteří jsou uzavřeni
sami do sebe, do svých problémů. Ve třídě nejsou schopni vytvořit atmosféru
náklonnosti, vcítění se, soucitu a porozumění. Chybí jim schopnost vidět trápení
„slabých“ žáků a vnímat skupinu jako celek, ve kterém se neustále něco děje.
6.5 Škola

V mnoha případech škola šikanu popírá. Někdy přizná její výskyt, ale jen
v malé míře. A naopak když o ní ví, často pro zamezení tohoto problému nic neučiní,
anebo jen velmi málo. Ovšem jsou tu také školy, které jsou dostatečně informovány a
podnikají náležité kroky jak v oblasti prevence, tak také v postupování při řešení
šikanování.
Vše záleží na informovanosti školy, na spolupráci zaměstnanců školy a také na
spolupráci s rodiči a specializovanými pracovníky a institucemi. Navrhuji několik
kroků, jakým způsobem může škola postupovat:
V první řadě by škola měla podpořit činnost výchovného poradce školy či
školního psychologa. Jednou z možností, jak toho dosáhnout je distribuce informačních
letáků pro děti i rodiče, ze kterých se mohou dozvědět, co to šikanování je, jak se
projevuje a koho mohou v případě potřeby kontaktovat (viz příloha č. 5, 6).
Dále by škola měla poskytnout maximální podporu a odbornou pomoc
pedagogům a umožnit jim podmínky potřebné k řešení dané situace.
Spolupráce školy s rodiči agresora i oběti je dalším důležitým faktorem, který
může přispět k vyřešení problému. Důležité je informovat rodiče o výskytu šikany
(ovšem zachovat důvěrnost určitých informací) a poradit jim, jak by měli postupovat.
V neposlední řadě by škola měla být podle MŠMT v kontaktu s institucemi a
orgány, které v této problematice mohou pomoci. Jedná se zejména o zdravotnický
sektor (pediatři, odborní lékaři, psychiatrická péče atd.), soudnictví (soudci, obhájci či
žalobci), oblast sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti a oddělením sociální
prevence atd.
V případě přestupku nebo trestného činu je škola povinna ohlásit celou
záležitost Policii ČR.
6.6 Rodiče a rodina
Víme už, jaké rodinné vztahy a jaká výchova mohou děti vést k tomu, že se
stanou aktivními nebo pasivními účastníky šikany. To jsou dlouhodobé příčiny. Teď se
budeme zabývat spíše tím, jak se chovají rodiče v době, kdy se šikana rozvíjí.
Rodiče školních dětí, stejně jako velká většina veřejnosti, vědí o šikaně málo a
podceňují ji. Rodiče agresorů se zpravidla vůbec nedovědí, že jejich dítě šikanuje jiné

děti, protože se s tím doma zřídkakdy pochlubí. Jestliže je škola informuje o takovém
prohřešku, bývá to pro ně někdy příležitost k tomu, aby dítě nelítostně seřezali či jinak
ztrestali. To ovšem agresivitu dítěte spíše podpoří než oslabí. Rodiče mohou také
naopak chování dítěte uvítat jako projev ostrých loktů, se kterými se ve světě (jak oni
věří) neztratí. Vůči kritice školy pak bývají arogantní, na obhajobu dítěte uvedou cokoli,
o čem si myslí, že by mohlo zapůsobit. Tak se vlastně stávají nepřímými účastníky
šikany.
Rodiče obětí se o šikaně dovědí častěji než rodiče agresorů, protože některé
děti se doma svěří se svým trápením, nebo jsou příznaky šikany tak zřejmé, že se rodiče
dovtípí, oč jde. Děti své rodiče často prosí, aby nezasahovali, aby škole nic neoznámili,
a ti jim často vyhoví. Buďto nevěří, že učitelé jsou ochotni a schopni účinně zasáhnout
na ochranu jejich dítěte, a dokonce se bojí, že svou stížností školu pohněvají, anebo se
domnívají, že šikana prostě patří k dětství, že je to něco, co si musí vytrpět. Někdy
utvrdí dítě v tom, že se nemá bránit, aby agresory ještě víc nerozzuřilo. Radí mu
například, aby se ani slovně neohrazovalo. Ve své bezradnosti pak mohou rodiče své
dítě obvinit, že si za to může samo, a nerealisticky od něj žádat, aby si „to samo
vyřídilo“. Pokud je to nad jeho síly, prohloubí se tím jen jeho pocit úzkosti a
bezradnosti.
V případě, kdy se rodiče od celé situace distancují, nechtějí poradit svým
dětem, jak zastavit šikanování, a nechávají je, aby se s problémem vypořádaly samy,
navrhuje Fitzgerald (1999), aby si rodiče položili následující otázky a zamysleli se nad
nimi: Jakou zprávu vysíláme dětem naším chováním? Necháváme je vypořádat se
s celou situací samy, a čelit tak tváří v tvář šikanujícímu agresorovi? Chceme po dětech,
aby v případě své obrany počítaly s agresí, popíráním a prohnaností či se podrobili
špatnému zacházení ze strany těch, kteří jsou silnější než ony samy? Zapomněli jsme,
my dospělí, na bolest a ponížení, kterých se nám dostalo od druhých, kteří nás za
našeho dětství šikanovali? Zapomněli jsme na strach a znepokojení, které jsme
pociťovali, když jsme byli vystaveni chování těch, kteří nás šikanovali? Zapomněli jsme
snad to, jak jsme se cítili zrazeni, když nás ti, kterým jsme věřili, nevyslechli? Opravdu
odmítáme nebrat děti vážně a nepodporovat je, když jsou v nesnázích?
Zde je několik návrhů od Fitzgeralda (1999), co by rodiče měli doma udělat:

•

říci dítěti, že nemá nikomu nic oplácet – to není řešení

•

stát se pro dítě vzorem pozitivního postoje a chování. Konflikty řešit a
nenechávat je vyprchat.

•

vyhýbat se nadávkám a uštěpačným poznámkám vůči dítěti

•

zesílit zájem a vnímavost k ostatním

•

být k dítěti vstřícný, chválit ho za to, co udělalo, a ne mu jen vyčítat chyby

•

promluvit si s dítětem o jeho stavech, říci o něm něco dobrého, aby si sebe
samo vážilo, bylo si sebejisté, popřípadě vyhledat radu nebo pomoc psychiatra

•

nechat dítě, ať si po návratu ze školy domů dělá, co chce (např. běh po
zahradě, plavání, četba apod.)

•

pozvat jeho spolužáky domů, ale být mu nablízku, dohlížet na to, jak si děti
hrají, popřípadě si s nimi zahrát nebo jim něco uvařit. Dítě se skamarádí, ale
bude přitom cítit podporu rodičů.

•

dát pozor na příznaky šikany a být připraven zasáhnout

•

informovat třídního učitele, ředitele, případně školního psychologa či jiného
odborníka o výskytu šikany. Ta se tak nestane utajovanou, ba naopak. Díky
upozornění o výskytu šikanování může škola podniknout náležité kroky
k tomu, aby ji zastavila. Žákům se tak dá najevo, že škola šikanu odsuzuje a že
šikana u nich nemá žádnou šanci.
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Rozpoznání šikany ve skupině
Je možné, že šikana ve třídě nebo na škole existuje, ale učitelé a vedení školy

nevědí nic určitého, protože je vše utajeno pod hrozbou ještě horší agrese. Je možné, že
se děti svěřily rodičům, ale rodiče obětí se bojí, že škola jejich stížnosti neuvěří, nebo
nebude schopna vyřešit problém až do konce. Učitelé, kteří o šikaně ve své třídě vědí,
mohou mlčet z bezradnosti nebo z obavy, že jim bude vytýkána neschopnost děti
zvládnout. A tak žáci mohou být šikanováni i v učitelově přítomnosti. Probíhá to ovšem
méně nápadně a mírněji, než když se pedagog vzdálí. Ale máme-li oči otevřené,
můžeme mnohé zaregistrovat. Podle Říčana (1995) jde o přímé známky šikany12. Je ale
12
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potřeba zaměřit se také na známky nepřímé. Kolář (2001) tyto známky nazývá přímo
alarmující signály a signály nepřímo varující13. Záleží samozřejmě také na tom, jak
často se tyto známky opakují. Proto učitel musí být ve střehu a všímat si všech náznaků
toho, že určité dítě je šikanováno. V jednu chvíli totiž může jít o zdravou skupinu, ve
které se šikana nevyskytuje, za měsíc už ale nemusí být vše v pořádku.
Ředitel tak může být paradoxně tím posledním, kdo se dozví, že na jeho škole
šikana probíhá.
Většina zahraničních badatelů spoléhá na anonymní informace získané od dětí.
Doví se tak, kdo je agresorem a kdo obětí. Zkušený specializovaný poradenský
psycholog dovede šikanu diagnostikovat a dokáže odhalit i další problémy a bolesti
třídy.
Existuje několik možností, jak šikanování ve skupině diagnostikovat. Jedná se
o různé dotazníky, testy, rozhovory, zážitkové hry apod.
7.1 Diagnostika dynamická
Děje se prostřednictvím obyčejného povídání, pozorování a ovlivňování
skupiny při hrových a modelových situacích. Nepoužívají se v ní žádné testy. Odehrává
se v přirozeném běhu školního života. K identifikaci šikanování napomáhají podle
Koláře (2001, s. 172-176) následující skupinové techniky:
•

pohybové sociogramy a malé sociometrie

Slouží k orientaci ve skupinové dynamice. Využívá se zde pohybu, rychlosti,
posturologie (tělesné polohy), pozice apod. Techniky patřící do této skupiny se jmenují
například vláčky, květiny, klubíčko čili pavučina, sousoší třídy, fotografie, ruka
pozitivních a negativních vlastností atd.
•

práce s osobním teritoriem

Slouží pro zjištění osobních a vzájemných hranic mezi žáky. Patří sem například
kruh bezpečí (regulace vzdálenosti s ohledem na pocit bezpečí) apod.
•

arteterapie zaměřená na orientaci ve vztazích skupiny

Může jít například o interakční kreslení, konkrétně třeba o společnou kresbu
domu. Podobně může být využita i muzikoterapie.
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•

pohybové „testy“ osobnosti, sociologické sondy ve třídě

Prostřednictvím vzdáleností, kroků apod. měříme vlastnosti, hodnoty, problémy,
postoje. Patří sem techniky jako mapa osobnosti, vzdálenost od vyřešení problému
šikanování, pohybový test postojů k menšinám a násilí, určení charakteristik ve skupině
(optimista versus pesimista, uzavřený versus společenský atd.)
•

řešení morálních dilemat, modelových a zátěžových situací

Jsou to především scénáře zaměřené na problematiku šikanování. Jsou zde
zdůrazněny protichůdné motivy, hry s morálním nábojem. Lze sem zařadit techniky
jako sedm handicapů, Abighail, záchrana před žraloky, architekti a pyrotechnici apod.
•

„obyčejné“ pozorování prvního vytváření kruhu ve třídě se zaměřením na
neverbální projevy dětí
Kolář (2001, s. 173) uvádí tento příklad: po instrukci „Prosím, dejte stoly

ke zdi, každý si vezměte svou židličku a vytvořte kruh“, dochází ke zvláštním projevům
u jednotlivých dětí. Kruh se dost často nepodaří vytvořit, vznikají různé patvary. Je to
z toho důvodu, že se některé děti snaží skrýt před očima učitele, oddělit se od ostatních
apod. Zajímavé je sledovat, kdo kde sedí, kdo sedí vedle koho, kdo se na koho dívá,
když mluví atd.
Dynamická diagnostika má řadu výhod. Především ji děti berou jako
přirozenou a zábavnou činnost. Každá technika má také mnoho způsobů uplatnění –
některé použijeme například pro rozehřátí, jiné pro navození kontaktu a pro seznámení,
či některé na podpoření soudržnosti apod.
7.2 Diagnostika testová
Z testů nám slouží ke zmapování situace ve skupině zejména sociometrie. Ta
měří sociální vztahy uvnitř malé skupiny, kde se členové znají. Za užitečné považuje
Kolář (2001) i další metody skupinové diagnostiky, například dotazník sociálního
klimatu školní třídy. Pouze výjimečně však autor doporučuje používat doplňující
metody, jako je hodnotový dotazník, dotazník morálního usuzování a projektivní
techniky (test sémantického výběru, nedokončené věty…).

Za nejlepší východisko pro léčbu celé skupiny považuje Kolář dvě metody
tvořené sociometricko-ratingovým testem vztahů ve třídě (dále SO-RA-D) a dotazníkem
specifických sociálních rolí ve škole (dále DSSR).
•

Hrabalův sociometrický test

SO-RA-D je standardizovaný test, který byl vytvořen pro potřebu výchovných
poradců a dalších odborníků, tedy nejen pro psychology. Autorem testu je duchovní otec
pražského poradenství doc. dr. Vl. Hrabal starší, CSc. Obecným cílem je zvláště
zjišťování pozic ve třídě, tzn. kdo je jak oblíbený a vlivný. Každý žák tak ohodnotí své
spolužáky z těchto dvou hledisek. Udělá to prostřednictvím pětibodové škály. Známka 1
označuje největší míru vlivu a obliby a naopak známka 5 míru nejmenší. Díky tomuto
testu můžeme získat podrobné informace o vztazích mezi všemi žáky navzájem.
Výhodou je, že se jedná a nepřímou metodu, takže případní agresoři z ní nepoznají, o co
nám při vyšetřování jde. Metoda je účinná nejen u dětí, ale i u mládeže a dospělých.
•

Dotazník specifických sociálních rolí

Tento dotazník vytvořil Kolář jako doplnění Hrabalovy metody. Stalo se tak
z toho důvodu, že SO-RA-D nám neukáže vztah jednotlivých žáků k šikanování a násilí
vůbec. V podstatě jde o metodu „Hádej, kdo to je“ („Guess Who“), ve které žáci
odpovídají na otázky typu: Kdo se umí ze spolužáků nejlépe prát? Koho považuješ za
nejchytřejšího? Komu to myslí a má dobré nápady? S kým je největší legrace? Kdo
nejvíc žaluje? apod. Sestavení dotazníku je závislé na tom, co sledujeme, jaký konkrétní
problém řešíme.
K diagnostice šikanování lze použít více variant dotazníku. Jednou z nich je
depistážní dotazník I forma B (viz příloha č. 2).
Díky poznatkům, které jsou vyhodnoceny z výsledků obou testů, lze
orientačně odhadnout: kdo šikanuje, jakou úlohu a funkci mají jednotliví žáci při
šikanování, zda jsou ve skupině pozitivní a silné osobnosti, které nám mohou být
oporou ke změně k dobrému, které normy ve skupině převažují a jaké jsou postoje žáků
k šikanování.
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Příprava na vyšetřování

Kolář (2001, 2005-06) uvádí metodiku první pomoci pro pedagogy v případě
výskytu šikanování na školách. Ta by měla podle autora poskytnout pedagogům rychlou
a razantní pomoc v počátečních stadiích šikany. Také by měla naučit rozpoznat, zda už
šikana dospěla do pokročilejších stupňů, aby se mohl přivolat specialista.
8.1 Důvody k vyšetřování
Za dostatečné důvody, které podnítí, aby se šikana začala vyšetřovat, považuje
Kolář (2001, s. 108) „přímo alarmující signály“, které získáme prostřednictvím
anonymních dotazníků a „signály nepřímo varující“, které zahrnují nenápadné projevy
šikanování14.
V praxi se však často zahajuje vyšetřování až na základě informace od rodičů
o podezření na šikanování nebo až z důvodu náhlého přistižení při šikanování, objevení
zranění na těle oběti anebo tajným ohlášením ze strany spolužáka či kamaráda oběti
(anonymní dopis atd.).
8.2 Organizace podmínek
Kolář (2001) doporučuje, aby pedagogové byli proškoleni, aby se naučili, jak
„zvládnout vlastní šok, zastavit skupinové násilí a poskytnout nejnutnější pomoc oběti.“
(Kolář, 2001, s. 137). Následovat má poté zvláštní organizace při vyšetřování.
Sám Kolář vede modulové výcvikové kurzy zaměřené na prevenci šikanování,
určené pedagogům a dalším odborníkům. Upozorňuje totiž, že nezasvěcení učitelé často
svými dobře míněnými pokusy o vyřešení situace selžou a tím ohrožují oběti. Z tohoto
důvodu trvá na tom, aby pedagog splnil následující podmínky pro vyšetřování:
Nejprve by měl případ oznámit ostatním pedagogům a domluvit se s nimi na
spolupráci při vyšetřování (někdy musí přerušit i svou výuku). Poté by měl jeden z
učitelů zajistit hlídání celé třídy, ve které šikanování proběhlo a to tak, aby nedovolil
žákům mezi sebou komunikovat. Tímto se zabrání domluvě na křivé skupinové
výpovědi. Oběti by měla být poskytnuta podpora a pomoc (popř. i lékařská).
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V neposlední řadě se má celá záležitost v případě brutálního násilí ohlásit policii. Jde o
oznámení trestného činu.
Pedagog by se měl také připravit na rozhovory s dětmi, umět při nich
naslouchat a být schopen empatie. Kromě jiného by měl kontaktovat rodiče, a to co
nejdříve, a podpořit tak spolupráci mezi školou a rodinami žáků.
8.3 Posouzení závažnosti šikany
Než dojde k samotnému vyšetřování, apeluje Kolář (2001), aby pedagog
odhadl závažnost šikanování ve skupině. Je to z toho důvodu, že u různých stadií šikany
se užívá různých přístupů v řešení15.
Kolář (2001) redukuje závažnost šikany na dva stupně:
•

počáteční onemocnění, kam řadí první, druhé a třetí stadium, kdy většina žáků
ve skupině ještě nepřijala „normy, hodnoty a postoje vůči šikanování“ (Kolář,
2001, s. 110).

•

pokročilé onemocnění, kam autor zahrnuje čtvrtý a pátý stupeň šikanování,
kdy tyto „normy, hodnoty a postoje vůči šikanování“ (Kolář, 2001, s. 110)
byly již téměř všemi ve skupině přijaty.
Dalšími vodítky při odhadu závažnosti šikanování může být podle Koláře

(2001) celková atmosféra ve skupině, chování žáků, spolupráce a vztahy mezi žáky, věk
dětí, osobnosti protagonistů šikanování, závažnost a počet agresivních projevů, dále
doba, po kterou šikanování trvalo a v neposlední řadě počet obětí a agresorů.
V příloze č. 4 přikládám projevy charakteristické pro obě stadia, které mohou
pomoci při odhadu závažnosti šikanování ve skupině.
Mimoto musí pedagog brát v úvahu také případný výskyt tzv. neobvyklých
forem šikany16. Při jejich výskytu je podle Koláře (2005-06) potřeba upravit používané
metody tak, aby došlo k úspěšnému vyšetření šikany.
9
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Vlastní vyšetřování šikany
viz kapitola Šikanování jako porucha vztahů ve skupině
viz kapitola Neobvyklé formy šikany

Po dokončení přípravných organizačních opatření může pověřená osoba začít
s vyšetřováním. Kolář (2001) doporučuje výchovného poradce nebo specialistu školy
(školního preventistu). Toto vyšetřování se má řídit dle ověřeného a účinného postupu.
9.1 Říčanův postup při vyšetřování šikany
Hlavní zásady Říčanova (1995, s. 51) postupu při vyšetřování šikany jsou:
1. Chránit zdroj informací, neprozradit ho.
2. Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám dosud není
známo, nebo to nemůžeme dokázat.
3. Vyslechnout poškozeného, obviněného a svědky každého zvlášť a později
jejich výpovědi konfrontovat.
4. Všechny výpovědi pečlivě zaznamenat.
Prakticky by vyšetřování šikany, kterou obyčejně vede třídní učitel, mělo
vypadat podle Říčana (1995) například takto:
Pedagog nejprve promluví s osobou, která ho o šikaně informovala
(informátor či sama oběť). Nechá ji vyprávět vlastními slovy, povzbuzuje ji ve
vyprávění. Následně se jí učitel zeptá na všechny podrobnosti a okolnosti: co se stalo,
kde se to stalo, kdo co dělal a říkal, kdo u toho byl, co k tomu vedlo, proč se přítomní
chovali tak, jak se chovali atd. Pokud je danou osobou sama oběť, pedagog ji ujistí, že ji
ochrání a podpoří. Také se jí zeptá, jak si představuje pomoc.
Nakonec učitel informátora požádá o sepsání výpovědi, popřípadě
vyfotografuje viditelná zranění u oběti. Říčan také navrhuje, aby pedagog přemluvil
oběť, „aby souhlasila se zveřejněním svého udání.“ (Říčan, 1995, s. 52)
Dále v době, kdy má pedagog volnou celou vyučovací hodinu, by měl
následovat rozhovor s podezřelým (či podezřelými). Učitel se podezřelého zeptá, co se
stalo, pak mu klade otázky a nakonec ho požádá, aby svou výpověď sepsal. Následuje
individuální výslech přihlížejících i těch, kteří o šikaně věděli. Říčan zdůrazňuje, že
mají být vyslechnuty zejména ty děti, „které patří k nejslušnějším“ (Říčan, 1995, s. 52).
U nich se prý předpokládá, že jejich výpovědi budou pravdivé.

V těchto rozhovorech by si měl učitel dát pozor, aby mnoho neprozradil. Měl
by klást konkrétní otázky (kdo, kdy, kde, jak, proč). Měl by ovšem klást otázku tak, aby
už v jejím znění byl zahrnut předpoklad, že žák daný prohřešek udělal nebo viděl. Má se
například ptát: „Kde jsi byl, když Petr kopal Honzu?“, a nikoli „Kopal Petr Honzu?“ Je
to z toho důvodu, aby učitel kladl otázky otevřené, a ne uzavřené, na které lze
odpovědět pouze „ano“, „ne“ nebo „nevím“.
Říčan (1995) poukazuje na to, že pokud je minimální naděje na usvědčení
agresorů, neměl by pedagog začít s vyšetřováním. Tímto svým výrokem se odvolává na
Olweuse (1993), který zastává podobný názor, a to, že pokud učitel nedovede vyřešit
případ do konce, neměl by se do tohoto úkolu raději pouštět.
9.2 Kolářova kritika Říčanova postupu
Kolář varuje před aplikováním Říčanova postupu při vyšetřování šikanování,
protože je prý v metodě „několik závažných chyb a řada rizik.“ (Kolář, 2005-06, s. 14).
Podle Koláře (2004, 2005-06) Říčan nerozlišuje počáteční a pokročilou
šikanu, a dokonce se ani nezmiňuje o neobvyklých formách šikany. Stejné chyby se
dopouští i Olweus. Ani v jeho teorii nenalezneme diferenciaci jednotlivých stadií
šikanování či poznámku o neobvyklých formách šikany. Přitom právě toto rozlišení
vede podle Koláře (2004, 2005-06) k důležitému momentu, kdy se učitel musí
rozhodnout, jakou taktiku k nápravě zvolí.
Dále Kolář (2004, 2005-06) upozorňuje, že Říčan nedodržuje svou první
zásadu (chránit zdroj informací)17, která je správná a které se drží i Dan Olweus, a to
tak, že hned ve třetí zásadě doporučuje konfrontaci výpovědí a dokonce doporučuje, aby
oběť „souhlasila se zveřejněním svého udání“ (Říčan, 1995, s. 52). Oba kroky totiž
podle Koláře „závažně ohrožují bezpečnost oběti i svědků a jsou pro léčbu šikanování
škodlivé“ (Kolář, 2005-06, s. 14). Agresor tak jednoduše všechno zapře a navíc je tu
nebezpečí, že se bude oběti či svědkům mstít. Mimoto Kolář (2001, 2005-06) absolutně
odmítá vyslechnutí obviněného ihned po výslechu oběti.
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viz kapitola Říčanův postup při vyšetřování šikany

Další chybu v Říčanově postupu vidí Kolář (2004, 2005-06) v tvrzení, že
svědkové by se měli hledat mezi nejslušnějšími žáky. V tomto případě Říčan opomenul
typologii agresorů.18
Za nevhodné Říčanovo doporučení považuje Kolář (2005-06) otázku pedagoga
směrem k oběti, jak si představuje pomoc. Dítě si tento dotaz může špatně vyložit, může
si například myslet, že si učitel neví rady, jak pomoci.
Kolář (2005-06) také kritizuje Říčanův výrok, že rozhovor s podezřelým by
měl následovat v době, kdy má pedagog volnou celou vyučovací hodinu. Kolář (200506) poznamenává, že tuto volnou hodinu může mít učitel jen jednou týdně. Čekat se
však nemůže. Navíc se obává, že jen jedna vyučovací hodina stačit nemusí.
Kolář (2004) shrnuje Říčanovu metodiku slovy: „Autor“… „přehlíží taktiku
vyšetřování, která je kapitolou sama pro sebe. Uvedený postup v podstatě chápe
šikanování jako konflikt dvou dětí, který není obtížné vyřešit selským rozumem.
Nicméně šikana je předstupněm organizovaného zločinu a běžné metody zde zcela
selhávají.“ (Kolář, 2004, s. 28).
9.3 Strategie vyšetřování šikany
Kolář (2001) vypracoval vlastní strategii vyšetřování šikany, kterou
doporučuje všem, kteří se s tímto problémem potýkají. Upozorňuje však, že „náhodné
tvořivé doplňování uvedené strategie vede k rizikovosti a chybnosti“ (Kolář, 2004, s.
28). Strategie zahrnuje pět kroků:
1. Rozhovor s informátory a oběťmi.
Pedagog by měl informovat další kolegy o oznámení šikanování. Dále by měl
informátory a oběti ubezpečit o podpoře a pomoci a domluvit se na spolupráci s rodiči
oběti a na způsobu ochrany dítěte, a to tak, aby o tom ostatní žáci nevěděli.
2. Nalezení vhodných svědků.
Následuje spolu s informátory a oběťmi vytipování žáků, kteří budou pravdivě
vypovídat. Jedná se o žáky, kteří s obětí kamarádí, nebo ji alespoň nezavrhují, či kteří
nejsou závislí na agresorech.
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
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viz kapitola Agresoři – aktéři šikany

Tyto rozhovory (nejčastěji individuální) musí probíhat tak, aby se o nich
ostatní žáci nedověděli (např. po vyučování). Důležitá je volba taktiky, abychom dostali
odpovědi na otázky co, kdy, kde a jak se stalo. Při těžkostech jsou možné další a
zpřesňující pohovory nebo konfrontace dvou svědků.
4. Zajištění ochrany obětem.
Ochrana má být poskytnuta oběti až do doby, než se šikana vyřeší. Jde o
zvýšený dozor, bezpečné příchody a odchody oběti, popřípadě ponechání oběti doma (v
závažném případě).
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
Tento rozhovor se musí uskutečnit až po shromáždění všech důkazů a po
zmapování celé situace. Slouží k tomu, abychom agresory okamžitě zastavili a ochránili
oběti i je samotné před následky jejich činů. Důležitý je výběr taktik, které použijeme
při setkání. Zvláště účinný je podle Koláře (2001, 2005) princip polehčujících
okolností.19 V opačném případě můžeme upozornit na přivolání policie apod. Pokud se
podaří šikanování rychle vyřešit, dohodne se setkání s rodiči agresorů a svolá se
výchovná komise.
Toto schéma strategie první pomoci v případě výskytu šikanování je také
součástí metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.
Po pětikrokové strategii Kolář (2005) ještě doporučuje zařazení následujících
tří kroků:
6. Výchovná komise.
Jedná se o společné setkání pedagogů, agresora a jeho rodičů, kdy se
rozhoduje o výchovných opatřeních. Vhodné je, aby si pedagogové dopředu promysleli
strukturu programu a svá stanoviska. Kolář (2005) uvádí z praxe osvědčené kroky při
vedení jednání:
•

seznámení rodičů s problémem

•

postupné vyjádření všech pedagogů (poradce, psychologa, třídního učitele,
ředitele, popř. zástupce školy atd.)
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•

vyjádření žáka

•

vyjádření rodičů

viz kapitola Volba taktiky

•

rozhodnutí komise za zavřenými dveřmi (o potrestání apod.)

•

seznámení rodičů a žáka se závěrem komise

7. Rozhovor s rodiči oběti.
Úkolem tohoto setkání je informovat rodiče oběti o zjištěních a závěrech školy
a domluvit se na dalších opatřeních, spolupráci a případně další ochrany oběti.
8. Práce s celou třídou.
Ve třídě je potřeba budovat kamarádské vztahy a bezpečné prostředí.20 Je to
proces dlouhodobý a systematický. Možností je například spolupráce se střediskem
výchovné péče, pedagogicko-psychologickou poradnou, s občanským sdružením
Společenstvím proti šikaně apod. (viz příloha č. 10).
Úkolem strategie je zmapování symptomů šikanování, kdy musíme mít jistotu,
jak šikanování konkrétně probíhalo V praxi to znamená, že musíme nalézt odpovědi na
následující otázky:
•

Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?

•

Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, kdo je
aktivní účastník šikanování?

•

Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?

•

K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

•

Jak dlouho šikanování trvá?

9.4 Volba taktiky
Samotná strategie však k vyřešení šikanování nevede. Podle Koláře (2004) je
také důležité zvládnout taktiku, neboli způsob dosažení cílů jednotlivých kroků, která
by vedla k vyřešení situace a celkové nápravě.
Kolářova strategie vyšetřování o pěti krocích21 je podle autora univerzální,
můžeme ji tedy použít ve všech případech první pomoci. Dosahování cílů jednotlivých
kroků je však alternativní. Důležitou roli zde hraje odhad vnitřního vývoje šikanování.
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viz kapitola Prevence šikany
viz kapitola Strategie vyšetřování šikany

Podle tohoto odhadu můžeme volit taktiku, jak nalézt vhodné svědky či jak vyšetřovat
oběti, svědky a agresory. Některé taktiky pomáhají u vyšetřování počátečních šikan, jiné
použijeme při vyšetřování pokročilé šikany. Kromě odhadu stadia šikany je také potřeba
brát zřetel na věk a charakter žáků.
 U pokročilých šikan
Vyšetřování pokročilých šikan vyžaduje vysoce odborné a psychologicky
„tvrdší“ postupy, protože organizovaný odpor žáků proti rozkrytí bývá podle Koláře
(2001) mimořádně silný. Všichni nebo téměř všichni lžou a zapírají. Běžné jsou křivé
výpovědi a falešní svědkové. Zde je nutné tvořivě používat metody kriminalistického
výslechu a speciální (skryté a nepřímé) diagnostické metody, zaměřené na vztahy a
postoje žáků a na ověřování pravdivosti výpovědí. Je nutné mít zmapovaný skrytý život
skupiny prostřednictvím speciálních sociometrických metod a nejslabších článků v
řadě falešných svědků.
Odborným způsobem vždy alespoň orientačně objasníme situaci. Dozvíme se,
jak to se šikanováním je. Občas se však může stát, že vzhledem k ofenzivní obraně
agresorů a jejich rodičů nelze dosáhnout spravedlivého potrestání, případně narovnání
(a před soudem či nadřízeným orgánem by poznatky neobstály, protože je nelze
z různých důvodů dokázat). Díky znalosti skrytého života skupiny však můžeme
zachránit oběť (např. přeřazením iniciátora šikanování do vedlejší třídy) a alespoň
částečně pedagogicky řešit onemocnění skupiny.
 U počátečních šikan
U počátečních šikan není podle Koláře (2001) taktika k získání úplných a
hodnověrných výpovědí závislá na speciálních metodách a není nutná psychologická
„tvrdost“. Jedná se o tzv. lokální strategii (vyšetřování vybraných žáků). Metody, které
užívá Kolář mají charakter překvapení a skrytosti, abychom vyšetřovaného zaskočili a
on nebyl připraven. Neměl by také rozeznat, o co nám konkrétně jde. V tomto smyslu
uskutečníme rozhovory s informátory, oběťmi a svědky tak, aby to ostatní nevěděli, a
využijeme tak moment překvapení při vyšetřování agresorů a navíc chráníme
informátory, svědky a oběti před mstou a ovlivňováním.
Bezpečnost vypovídajících zajistíme také tak, že uděláme speciální
sociometrické šetření celé třídy nebo mluvíme postupně se všemi žáky, a tím zabráníme
odhalení, kdo a co na koho prozradil. To už se však jedná o tzv. globální strategii.

•

Taktiky při odděleném vyšetřování svědků a agresorů
Kolář (2001, s. 117 - 118) využívá při vyšetřování šikany strukturu, která

zahrnuje „zahřívací předkolo“, monolog, dialog a konfrontaci. Zda ji použijeme celou
či jenom část, záleží na obtížnosti případu.
 „Zahřívací předkolo“
Slouží k navození určité atmosféry. Jeho podoba se řídí podle toho, s kým
jednáme. U vhodných svědků je důležitá podpora a povzbuzení. Základním pravidlem
je zajištění bezpečnosti. Je nutné, abychom bojácné žáky přesvědčili, že jejich
spolupráce nebude prozrazena.
U agresorů a falešných svědků je od počátku důležité pracovat s citovým
napětím a navodit moment překvapení, šokovat, protože obvykle nemají připravenou
nepravdivou výpověď. Velmi účinné je, když jsou vyšetřovanému předloženy
jednoznačné důkazy a detailní popisy jeho role při šikanování. Vždy je však nutné, aby
nepoznal, kdo na něj co vypověděl.
 Monolog
Při důkladnějším vyšetřování nebo pokud chceme žáka lépe poznat, je vhodné
zařazení monologu. Svědek nebo agresor má pokud možno souvisle vypovídat, co se ve
třídě dělo. Většinou lze odhalit, zda vyšetřovaný žák chce vypovídat pravdu nebo
nikoliv. Někdy poví i to, co nechtěl, nebo řekne to, na co by pravdivě neodpověděl,
případně na co bychom se ho nezeptali. V podstatě jde o výslechovou praktiku zapletení
do vlastní lži.
 Dialog
Dialogem se míní kladení otázek vyšetřovanému žákovi a jeho odpovědi na
ně. Navazuje na monolog. Pokud je vyšetřování jednoduché, lze dialog zařadit rovnou
po „zahřívacím kole“. Průběžně se pracuje s citovým napětím, které můžeme různým
způsobem stupňovat. Nejběžnější je princip „přitlačení ke zdi“, kdy jsou například
agresorovi nabídnuty polehčující okolnosti, když se přizná. Zároveň je upozorněn, že
v případě dalšího lhaní bude nekompromisně tvrdě potrestán. Citlivě se využívá
okamžiků, kdy lhář podlehne pocitu, že se zbaví napětí, když řekne pravdu.

Cíleně se také pracuje s přeřeknutím. Mluvíme o metodě „odkrývání
rozporů“. Dále se pracuje s vnitřním konfliktem, kdy dochází k přesvědčování o
zbytečnosti, nepoctivosti a nevýhodnosti lhaní.
 Konfrontace
Prakticky to znamená setkání dvou vyšetřovaných tváří v tvář, kdy pedagog
reguluje jejich ujasňování rozporů ve výpovědích. Jestliže je vyšetřování obtížné, je
vhodné zařadit konfrontaci mezi svědky. Když to nepomůže, lze přistoupit ke
konfrontaci mezi agresory. Při konfrontaci vnímáme nejen to, co žák říká, ale i to, jak to
říká a jak se chová, tedy verbální i neverbální projevy. Je vhodné přiblížit se oběma
vyšetřovaným žákům a pozorovat je zblízka. Tak je totiž nejtěžší lhát.
Ovšem, jak jsem již uvedla a jak Kolář (2001) zdůrazňuje, nikdy nesmí dojít
ke konfrontaci agresora s obětí!
•

Techniky při rozhovoru
Vedení rozhovoru je speciální taktika při vyšetřování šikany. Velké odlišnosti

budou ve vedení rozhovoru s jednotlivými účastníky šikany. Úplně jiný rozhovor
povedeme s oběťmi, jiný s agresory a jiný se svědky. Jinak budeme mluvit s rodiči obětí
a jinak s rodiči agresorů. Při rozhovoru samozřejmě musíme vědět, na co se zeptat, ale i
jak se zeptat, protože existují různé typy otázek. Například u rozhovoru s obětí
doporučuje Kolář (2001) spíše otázky otevřené, otázky projektivní a otázky s otevřeným
koncem. Otázky by měly být účastné a měli bychom díky nim vyjadřovat zájem.
Naopak uzavřené otázky, na které lze odpovědět pouze ano či ne, dialog uzavírají.
Existuje několik výslechových praktik. Některé jsem již zmínila výše, mezi
další patří například tzv. „povození na kolotoči“ (což je zasypání agresora otázkami, na
které nedokáže přesvědčivě lhát), znejišťování (v dotazovaném žákovi vyvoláváme
dojem, že všechno již víme), odnímání důvěry (dáváme najevo silné pochybnosti o
pravdivosti výpovědi), vzbuzování protireakce (obviněný žák je podněcován, aby jasně
řekl celou pravdu, protože nemá co skrývat) apod. Základní princip těchto metod je ten,
že čím je pachatel úzkostnější, tím hůř se mu lže.
U oběti se samozřejmě výslechové praktiky nepoužívají. Zde je na místě tzv.
aktivní naslouchání, ve kterém je nejdůležitější soucit a láska. Součástí tohoto
rozhovoru jsou techniky, které dítěti pomáhají rozhovořit se. Patří sem například
povzbuzování, objasňování, parafrázování, zrcadlení pocitů, shrnutí, potvrzování. Při

povzbuzování nevyslovujeme souhlas nebo nesouhlas, užíváme neutrální slova, měníme
tón hlasu. Povzbuzující otázkou je třeba „Můžeš mi o tom říct víc?“
10 Náprava
Jakmile je vyšetřování šikany dokončeno a my víme, co jsme potřebovali
vědět, přistoupíme k nápravě, neboli léčbě skupiny. Ta je však podle Koláře (2001)
často velmi obtížná. Musíme ze skupiny vyloučit tzv. jádro agresorů. Někdy je nutné
rozdělit i zbytek třídy a spojit jej se třídou jinou. Úkolem je sjednotit takovou skupinu
žáků, kde je možné vytvořit pozitivní vztahy.
Při léčbě skupiny lze použít dvě odlišné metody. Metodu vnějšího nátlaku a
metodu usmíření. Metody se snaží potlačit příznaky onemocnění skupiny. Usilují o
zastavení šikanování, o obnovení norem ve třídě a o zabezpečení ochrany obětí. Jejich
cílem je ovlivnění jednotlivců. Neřeší však příčiny problému.
10.1Metoda vnějšího nátlaku
Metoda vnějšího nátlaku, tedy výchovná komise22, neboli také metoda
restrikce, je podle Koláře (2001) v pedagogické praxi velmi využívána. Podstatou je
přinutit trestem a strachem viníky, aby zastavili své agresivní chování a opět přijali
normy. Metoda klade důraz na ochranu skupiny jako celku. Vyžaduje to však, aby
zahrnovala tyto tři součásti (Kolář, 2001, s. 121):
•

„individuální nebo komisionální pohovor,

•

oznámení o potrestání agresorů před celou třídou,

•

ochranu oběti.“

10.2Metoda usmíření
Druhou možností, jak poskytnout pomoc, je metoda usmíření. Od předešlé
metody se liší v tom, že se namísto donucení k vnější poslušnosti klade důraz na vnitřní
proměnu vztahů mezi oběťmi a agresory. Jde o domluvu a usmíření mezi aktéry
22

viz kapitola Strategie vyšetřování šikany

šikanování. Potrestání se nekoná. Podporuje se schopnost agresora vcítit se do oběti, mít
s ní soucit, pochopit její utrpení.
Její použití je ovšem omezené. Podle Koláře (2001) se uplatňuje při
nebrutálních formách prvního a druhého stadia šikanování u dětí mladšího školního
věku.
Zde je doporučený metodický postup (Kolář, 2001, s. 128-129):
•

nejnutnější diagnostika,

•

rozhovor s obětí,

•

rozhovor s agresory,

•

společné setkání a hledání nápravy (patří sem: ponoření se do problému,
omluva a usmíření, předkládání návrhů pro nápravu, shrnutí průběhu setkání,
kontrolní setkání).

10.3Základní intervenční program (ZIP)
Tento program je vhodný pro široký okruh odborníků, kteří pracují se školními
skupinami. Jsou to třídní učitelé, výchovní poradci, vychovatelé, specialisté
z pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, středisek
výchovné péče apod. Ovšem než tento program někdo použije, je podle Koláře vhodné
absolvovat nějakou formu zážitkového výcviku ve skupinové práci a dále výcvikový
seminář zaměřený na ZIP.
Základní intervenční program je určený pro celkovou léčbu skupiny
s počátečním stadiem šikanování nebo pro práci se skupinou v rámci prevence. Může
být tedy použit jednorázově nebo jako celoroční práce se třídou. Úsilím tohoto
programu je vnitřní proměna vztahů ve třídě a posílení imunity vůči případnému
opakování šikanování.
Do programu bývají zahrnuty důležité součásti, a to třídní setkávání jednou
týdně, zaměřené na práci se skupinovou dynamikou, základní pravidla, specifická
pravidla (třídní charta proti šikanování) a spoluspráva.
11 Prevence šikany

U šikany platí totéž, co u jiných kázeňských problémů, že účinnější a také
jednodušší je problémům předcházet, než je následně složitě vyšetřovat a odstraňovat.
V oblasti šikanování existují dva druhy prevence, primární a sekundární
(Bendl, 2003).
Primární prevence se realizuje v případech, kdy k šikaně dosud nedošlo.
Spočívá v preventivních aktivitách školy, v informovanosti pedagogů, žáků a jejich
rodičů o šikanování, ve výchově dětí a v uplatňování demokratických postupů na škole.
Nejúčinnější primární prevencí je budování kamarádských a bezpečných vztahů mezi
žáky. Účinnými prostředky k uplatňování této prevence mohou být například třídní
samosprávy, školní parlament, celoškolní setkání apod.
Sekundární prevence se uskutečňuje v takových situacích, kdy k šikanování
už došlo a kdy je potřeba šikanování zastavit a učinit taková opatření, aby se šikana ve
skupině znovu neobjevila. V tomto případě zařadíme kroky, jako je diagnostika,
vyšetření šikany a náprava.
Bendl (2003) se také zmiňuje o terciární prevenci v oblasti šikanování, která
zatím ještě neexistuje, ale na které by se podle autora mělo začít pracovat. Odvolává se
na zprávu o výzkumné studii „Sociální klima v prostředí základních škol v ČR“, kde se
píše, že v rámci terciární prevence by mohla být využívána speciální pracoviště
zaměřená na práci s agresory v případech, kdy tito agresoři budou vyjmuti ze školy
z důvodu páchání brutální šikany, ale také pracoviště, která budou pomáhat obětem.
11.1Podpora jednotlivých orgánů
Jak by měla taková prevence školních šikan vypadat, ukazuje následující
Kolářovo (2001) schéma sedmi důležitých oblastí, které mají pomoci v boji proti
šikanování:
1. Pomoc od učitelského sboru, který by měl pomáhat v boji proti šikanování.
2. Specifický program proti šikanování, jehož úkolem je odhalování a následné
léčení šikanování.

3. Odborné služby resortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými
poradnami,

středisky

výchovné

péče,

sociálně-pedagogickými

centry,

diagnostickými ústavy apod. Jejich úkolem je řešení pokročilých šikan a
poskytnutí prevence šikanování.
4. Spolupráce škol s odborníky z jiných resortů a s nestátními organizacemi,
které se zabývají šikanováním. Patří sem například spolupráce s kriminalisty
pro mládež, sociálními kurátory, dětskými psychiatry.
5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření
prevence šikanování.
6. Kontrola škol ze strany České školní inspekce, ministerstva školství a
krajských úřadů, jak jsou tyto školy připraveny ochránit žáky před
šikanováním.
7. Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními
organizacemi, jako je například Amnesty International v ČR, Občanské
sdružení proti šikanování apod.
11.2Demokracie ve škole
Dále můžeme šikaně předcházet pomocí posílení demokracie ve třídě a škole.
V naší společnosti se demokratickému myšlení a jednání začínáme po mnoha letech
teprve učit. To platí samozřejmě i o školství a platí to i pro školní třídu. Učitel má být
podle Říčana (1995) především učitelem demokracie. Autor zmiňuje tyto hlavní zásady:
1. Ptát se dětí na jejich názory a přání.
2. Dávat dětem možnost volby.
3. Zavést žákovskou samosprávu.
4. Otevřeně informovat rodiče o problémech školy i o nepříjemných událostech,
o chybách, ke kterým došlo.
5. Umožňovat rodičům co nejčastější přístup do školy (tzv. politika otevřených
dveří).
6. Podněcovat aktivitu rodičovské organizace na škole.

11.3Mravní výchova
Nezbytnou součástí prevence je mravní výchova, spočívající v tom, že dětem
vštěpujeme základní hodnoty (úcta ke každé lidské bytosti, solidarita, soucit, obětavost,
čest atd.). Základem této výchovy je ovšem osobní příklad učitelů.
Jednou z technik mravní výchovy je podle Říčana (1995) vypracování
„Charty třídy“. Technika spočívá v tom, že pedagog, nejlépe v hodině vlastivědy,
diskutuje s dětmi, jak by se měl chovat učitel k žákům, žáci k učiteli a žáci k sobě
navzájem. Děti přitom samy formulují stručné zásady, jimiž by se měly řídit. Pedagog
diskusi usměrňuje. Snaží se, aby formulované zásady nespočívaly jen v zákazech.
Nakonec děti vyberou nejdůležitější zásady, sepíší je, podepíší se a poté je charta
pověšena na viditelném místě.
11.4Kooperace ve výchově
Dobrou prevencí šikany je uplatňování kooperace mezi dětmi při všech
školních činnostech, kde je to jen možné. Základní myšlenkou je snaha zapojit outsidery
do skupinových aktivit, dát jim příležitost být členy týmů, a pomoci jim tak získat
respekt třídy i vyšší sebeúctu.
Dobře vyzkoušenou strategií využívající principu kooperace je kooperativní
učení. Prostřednictvím této techniky je princip kooperace uplatněn přímo ve výuce.
Využívá se přitom dětské soutěživosti. Žákům se ukládají úkoly, které mají plnit
společně, přičemž úspěch je závislý na všech členech týmu.
11.5Dozor ve škole
Dozor dospělých nad žáky je jednoduchou, ale účinnou prevencí proti šikaně.
Čím více pedagogů nebo jiných dospělých je na chodbách během přestávek, v jídelně
apod., tím méně mají agresoři prostor k šikaně. Mnoho ovšem záleží i na technice
dozoru. Samozřejmě nemá žádný účinek, pokud se učitel během celé přestávky
nepodívá do třídy, kde se může dít cokoli.

Zajímavá je myšlenka jmenovat dobře vybrané žáky vyšších tříd do pozic
jakýchsi rytířů, kteří chrání děti před šikanou. Britové doporučují pověřit slušné starší
děti dozorem na hřišti během polední přestávky.
Některé americké školy umožňují rodičům vstup do budovy školy
(samozřejmě regulovaný), případně na školní hřiště. To fakticky znamená posílení
dozoru.

11.6Práce s dětmi
Velmi důležité je děti pozorně sledovat a zakročit již při prvním náznaku
šikany. Hlavním úkolem pedagoga je podle Říčana (1995) tlumit agresivní sklony u
potenciálních agresorů a užívat následující postupy:
•

Co nejvíce chválit.

•

Zaměstnat děti činností, která je pro ně atraktivní a ve které mohou být
úspěšné.

•

Učit je sociálním dovednostem.

•

Povzbuzovat empatii.

•

Pomáhat jim, aby si vybudovaly osobní perspektivu, aby věděly, co očekávají
od budoucnosti.

Kolář (2001) ve své publikaci zmiňuje další způsoby práce s dětmi, například:
•

Zorganizovat besedy nebo seznamovací setkání se staršími dětmi. Pokud se to
podaří, děti získají pocit podpory a ochrany a upevní se kamarádské vztahy
mezi dětmi na škole.

•

Identifikovat pravděpodobné oběti. Jak je známo, prevence je vždy lepší než
řešení problému. Proto je na místě určit, které dítě by mohlo být ohroženo, a
pak mu pomoci s rozvojem sociálních dovedností.

•

Hrát scénky. Je to způsob, jak se dá s dětmi hovořit o důsledcích šikany, které
neovlivňují pouze šikanované dítě, ale celou třídu i školu.

11.7Návrh MŠMT
Také

MŠMT

nabízí

strategie

v rámci

prevence

šikanování.

Podle

„Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení“ (čl. 3, odst. 4) je důležitá zejména
účast školního metodika prevence, spolupráce školy s odbornými pracovišti, s žáky i
jejich rodiči, proškolení pedagogů, stanovení pravidel a sankcí v případě jejich porušení
a v neposlední řadě zvýšení dozoru pedagogů v prostorách, kde by k šikaně mohlo
docházet (viz příloha č. 8).
12 Sankce a výchovná opatření
V případě sankcí za provinění Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
navrhuje tato výchovná opatření pro agresory (Metodický pokyn, 2005, čl. 5, odst. 1):
•

„Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a
vyloučení ze studia na střední škole.

•

Snížení známky z chování.

•

Převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny.

•

Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení
střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních
organizacích, které mají obdobnou náplň činnosti jako SVP.“

V případech, kdy došlo k hrubému násilí, doporučuje MŠMT následující
opatření (Metodický pokyn, 2005, čl. 5, odst. 2):
•

„Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení
SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka
v místně příslušném diagnostickém ústavu.

•

Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o
nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním
v diagnostickém ústavu.

•

Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.“

13 Monitorování
Monitorováním se rozumí zaznamenávání všech informací o jednotlivých
incidentech šikany, jak byly řešeny, a to krátkodobě i dlouhodobě. Monitorování je
užitečné ze dvou důvodů. Umožňuje školám sledovat a zaznamenávat pokrok a
identifikuje, zda je navržená politika, jak předcházet šikaně, efektivní.

13.1Sledování a záznam pokroku
Záznam monitorování může být prováděn pomocí záznamových archů,
navržených Fitzgeraldem (1999, s. 101). Takovéto archy by měly obsahovat informace
typu:
•

„kdo se na šikaně podílel

•

kde a kdy k incidentu došlo

•

co se stalo

•

kdo byl o šikaně informován

•

jaké kroky byly podniknuty

•

co následovalo

•

zhodnocení.“ (přeložila M. M.).
Po vyplnění tohoto záznamového archu je užitečné, aby jej učitel přečetl všem

zúčastněným. Děti si tak uvědomí závažnost činu, který je nyní zaznamenán, a pokud
rodiče budou vyžadovat jakékoli informace, mohou nahlédnout do archu.
Plán „Action Against Bullying“ (1992) zdůrazňuje, že by mělo být na škole
jasné, za jakých okolností by záznamy měly být použity, jak dlouho by se měly na škole
uchovávat a kdo by k nim měl mít přístup. Škola by měla mít jednoduché a jasné

postupy v této otázce a měla by zajistit, aby jednotlivé záznamy byly založeny na faktu,
a ne na spekulaci.
13.2Identifikace o efektivnosti politiky
Záznamy s incidenty ukazují, zda výskyt šikany ubývá či zda se mění její
povaha. Výsledky mohou být použity při evaluaci politiky a mohou poskytnout náhled
na to, jakým způsobem je potřeba praxi vycházející z politiky adaptovat či pozměnit.
Informace zaznamenané pro tento typ monitorování nepotřebují identifikovat jednotlivé
žáky. Postačí, pokud bude záznam obsahovat detaily o pohlaví a věku zúčastněných
žáků a o povaze šikanování.

Empirická část
____________________________________________________________
14 Úvod do empirické části
První výzkumy v oblasti problematiky šikanování se objevily v 70. letech 20.
století ve Skandinávii, kdy norský profesor Dan Olweus prokázal obrovské rozšíření
šikanování na školách. Olweus byl poté v letech 1983-1985 pověřen tamním
ministerstvem školství vedením celonárodní kampaně proti šikanování. Součástí byl
intervenční program „Co můžeme udělat se šikanováním“, realizovaný na 24 základních
a středních školách v Norsku. Výsledkem programu bylo snížení výskytu šikanování
v této zemi během dvou let o 50 % (Olweus, 1993). Na Olweuse následně navázali další
vědci ze států, jako je Japonsko, Anglie, Holandsko, Kanada, USA a Austrálie.
Významný projekt inspirovaný Olweusovým programem se uskutečnil
v letech 1991-1993 na 26 základních a vyšších školách v Sheffieldu ve Velké Británii.
Během prvního roku se na těchto školách snížilo šikanování o 48 % (Smith, Sharp,
1994).
Uvedené programy jsou ve světě nejznámější. Díky nim se započalo množství
dalších projektů a postupů pro léčbu šikanování na školách.

V Čechách se první rozhovory o školní šikaně vedly v médiích v roce 1985,
kdy byla šikana objevena na učilištích stavebních závodů v Praze. Poté následovalo
desetileté období veřejného nezájmu o toto téma. Důležitý průlom nastal v letech 19951999, kdy se seběhlo několik významných událostí, které pomohly k tomu, aby se o
tématiku šikanování začala česká veřejnost opět zajímat. V tomto období bylo například
realizováno několik důležitých výzkumů, které potvrdily vysokou míru výskytu šikany
na českých školách. Pracovníci Institutu pedagogicko-psychologického poradenství
České republiky (IPPP ČR) přeložili sborník metod proti šikanování. Byly publikovány
knihy zabývající se šikanováním (za nejpřínosnější považuji knihy Michala Koláře
vydané nakladatelstvím Portál). O násilích na našich školách začala psát a vysílat
média. Odborníci na tuto problematiku začali vést výcvikové semináře, které brzy
dosáhly vysoké odborné úrovně. Česká školní inspekce (ČSI) začala spolupracovat se
specialisty v prevenci šikanování na způsobech, jak odhalit a řešit šikanování. Následně
ČSI spolu s MŠMT začaly společně řešit šikanu ve škole.
Rok 2000 můžeme považovat za nejvýznamnější, co se týče této problematiky,
protože byla určena skupina při MŠMT proti šikanování, která metodicky vypracovala
pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže s platností od 1.1.2001 a
dále bylo založeno Občanské sdružení proti šikaně v čele s PaedDr. Michalem Kolářem
(nyní pod názvem OS Společenství proti šikaně).
V roce 2002 byl dokončen unikátní projekt financovaný MŠMT, kdy cílem byl
výzkum výskytu šikanování na českých základních školách za rok 2001. Výsledkem
bylo, že 41 % dětí se stalo obětí některé z forem šikany. Hlavním cílem projektu bylo
porovnání sociálního klimatu základních škol zařazených do programu Zdravá škola a
kontrolních škol, které tento program nerealizují. Dospělo se ke zjištění, že nejlepší
prevencí je primární prevence šikany, ve které je třeba na školách pokračovat. V oblasti
sekundární prevence (tedy v řešení situací, kdy už šikana vznikla) je zapotřebí dalšího
doškolování pracovníků krajských úřadů, pedagogicko-psychologických poraden,
ředitelů škol a pedagogů (Sociální klima v prostředí základních škol v ČR, 2.2.2006).

Do jaké míry mohu zachytit výskyt šikanování a jeho podoby na českých školách
(byť jen na malém vzorku) a jaký vliv má atmosféra, klima třídy i sám pedagog na
výskyt šikany ve třídě, jsem se rozhodla prozkoumat v rámci své diplomové práce.

15 Výzkumné cíle
Za cíle svého zkoumání jsem si vytyčila zjištění výskytu a podob šikany a
zmapování vztahů mezi dětmi ve dvou pražských a dvou chomutovských třídách.
Konkrétně jsem se snažila vyzkoumat, zda jsou děti v daném kolektivu rády, zda mají
ve třídě kamarády, u koho hledají pomoc, jak se k sobě navzájem chovají nebo jaké
tresty by navrhly pro šikanující.
Dále se na základě tohoto výzkumu, hlubšího prostudování problematiky
šikanování, zkušeností ze souvislých pedagogických praxí i observací v Londýně
pokusím o formulování rad a doporučení, které by mohly být využity ve školách jako
součást primární prevence šikanování.
Hlavními cíli empirické části jsou:
1. zjistit rozsah výskytu šikany a podoby šikanování ve vybraných třídách
2. porovnat výskyt a podoby šikany na školách v Praze a v Chomutově
3. zjistit, jestli existuje vztah mezi výskytem šikanování ve třídě a oblibou dětí
být v té dané třídě
4. zjistit, zda se ovlivňuje přístup pedagoga k dětem a možnost dětí požádat
učitele o pomoc v souvislosti se šikanováním.
5. formulace rad a doporučení pro primární prevenci šikanování.
16 Metodologická charakteristika výzkumného šetření
16.1Formulace předpokladů výzkumu

Po prostudování odborné literatury týkající se problému šikanování jsem si na
základě získaných poznatků v této problematice stanovila předběžné hypotézy
výzkumu. Pomocí dotazníku, observací a interview bylo mým záměrem ověřit si tyto
předpoklady:
Hypotéza č. 1:
„Více jak 40 % všech respondentů bylo někdy šikanováno.“
Tento předpoklad je založen na tvrzení MŠMT i Michala Koláře, že
šikanování se vyskytuje na všech školách a dále na výzkumu na českých školách z roku
2001, kdy bylo zjištěno, že 41 % dětí se stalo obětí šikany.
Hypotéza č. 2:
„V pražských třídách se šikana objevuje mezi dětmi ve větší míře než ve
třídách na základní škole v Chomutově“.
Tento předpoklad vychází z mé vlastní zkušenosti - z náslechů na různých
základních školách, kde jsem si všimla, že vztahy na školách mezi pražskými dětmi jsou
více narušené než u dětí ze škol chomutovských.
Hypotéza č. 3:
„Pokud je dítěti ubližováno, klesá tím jeho obliba být ve třídě.“
V tomto předpokladu vycházím z názorů širší veřejnosti, zvláště pak učitelů,
kteří zastávají názor, že dítě se ve třídě necítí dobře, pokud ho často jiní šikanují.
Hypotéza č. 4:
„Pokud je dítě šikanováno, neobrátí se o pomoc k učiteli, který neužívá prvků
demokracie ve třídě.“
K tomuto předpokladu jsem dospěla na základě své souvislé pedagogické
praxe, kdy jsem si všimla úzkosti dětí, když chtěly radu nebo pomoc od učitele, který
nedává dětem možnost volby, je striktní a jen přikazuje a ke kterému nepociťují důvěru.
16.2 Organizace výzkumu

Výzkumu se zúčastnilo 94 žáků základních škol. Pro realizaci svého výzkumu
jsem si vybrala základní školu „Brána jazyků“ v Praze a základní školu ve Školní ulici
v Chomutově. Tento výběr však nebyl náhodný. Naopak, byl založen na tom, aby se
školy shodovaly alespoň v některých znacích. Prvním kritériem byla stejná pozice školy
ve městě. V tomto případě se obě školy nacházejí v centru měst. Dále jsem se
soustředila na výběr škol se stejným počtem žáků. Proto obě školy navštěvuje přibližně
stejný počet žáků a také poměr počtu tříd se téměř shoduje. Nakonec se mi také podařilo
vybrat školy takové, jejichž provoz je zajišťován na dvou pracovištích. To znamená, že
třídy prvního stupně jsou v jiné budově než třídy stupně druhého. První stupeň školy
„Brána jazyků“ sídlí ve Vojtěšské ulici a třídy prvního až pátého ročníku chomutovské
školy jsou situovány v Beethovenově ulici. Tento faktor je velmi důležitý při zkoumání
takové problematiky, jako je právě výskyt šikany na škole.
Na druhou stranu pražská škola je výběrová už od třetí třídy, zato škola
v Chomutově je výběrová až od šestého ročníku. Toto je jeden ze znaků, ve kterém se
školy neshodují.
Po záměrném výběru škol následoval náhodný výběr tříd, ve kterých měla
probíhat část výzkumu pomocí dotazníků. Tato náhoda byla zajištěna losováním – vždy
po dvou třídách ze skupiny čtvrtých a pátých ročníků každé školy. Na základě tohoto
náhodného výběru se na ZŠ v Chomutově do výzkumu zařadila jedna třída ze čtvrtého
ročníku a jedna z ročníku pátého a ze ZŠ ve Vojtěšské byly vylosovány dvě čtvrté třídy.
Pro zachování anonymity těchto tříd jsem vybrala označení „4. třída“ a „5. třída“ pro
ročníky v chomutovské škole a „4. X“ a „4. Y“ pro třídy na ZŠ ve Vojtěšské.
Poté jsem opět na základě náhody – hod mincí – zvolila z těchto dvojic tříd
na každé škole jen třídu jednu, ve které jsem vedla bližší pozorování a interview
s učiteli. Těmito třídami se staly 5. třída z chomutovské školy a 4. Y ze školy „Brána
jazyků“. Tyto třídy jsem si také následně zvolila pro své dvě souvislé pedagogické
praxe, čtrnáctidenní v listopadu a měsíční na přelomu ledna a února, během nichž můj
výzkum částečně probíhal. Díky svému pedagogickému působení jsem měla jedinečnou
příležitost hlouběji poznat vztahy mezi dětmi, klima třídy i skupinovou dynamiku
v těchto třídách a celkově zjistit postoj škol vůči šikanování.

Velkou výhodou práce na těchto školách byla benevolence třídních učitelek i
představitelů vedení školy, kteří mi vycházeli vstříc a umožňovali mi prostor a
podmínky pro realizaci mého výzkumu během výuky.
16.3Popis výzkumného vzorku
16.3.1Charakteristika ZŠ „Brána jazyků“ v Praze
Základní škola „Brána jazyků“ je fakultní základní školou s dlouholetou
tradicí výuky jazyků. Ve 28 třídách se učí více než 700 žáků. Ve všech ročnících se
realizuje program Základní škola. Výuka probíhá podle učebního plánu pro třídy
s rozšířeným vyučováním jazyků. Škola sídlí ve dvou budovách, první stupeň v budově
ve Vojtěšské ulici a stupeň druhý v ulici Mikulandské. Ve škole vyučuje 45 pedagogů.
Nejvíce z nich patří do věkové skupiny od 41 do 50 let, na druhém místě to jsou
pedagogové do 30 let. Od třetí třídy se žáci učí němčinu, angličtinu nebo francouzštinu,
v šesté třídě přichází na řadu další z těchto jazyků. Do 3. třídy jsou přijímáni žáci po
absolvování přijímacího řízení, které testuje spíše schopnosti dětí než jejich znalosti.
Počet integrovaných dětí na škole je nulový.
Škola se účastní mnoha projektů a pořádá mnoho aktivit pro děti. Za
nejprestižnější projekt škola pokládá česko-španělsko-francouzský projekt „Evropské
cesty“ v rámci programu SOCRATES. Významné jsou i projekty zpracovávané se
školami ve Francii, Německu, Švédsku a USA v rámci výměnných zájezdů. Každá třída
vyjíždí alespoň 1x ročně do „Školy v přírodě“. Jako novinku škola zavedla zářijový
výjezd nově vytvořených 3. tříd na podporu stmelení týmu třídy. Pro žáky 8.ročníků je
organizován lyžařský výcvik. Žáci se také účastní řady olympiád a soutěží, ve kterých
se v rámci Prahy i celé republiky umisťují na předních místech. Ve francouzské
olympiádě se žáci umísťují většinou na prvním, nejhůře však na druhém až třetím místě
v celé České republice.
Škola má dlouhou tradici ve vychovávání žáků k estetickému cítění. Každý
rok první den nového školního roku se pravidelně koná slavnostní instalace sochy za
přítomnosti všech žáků školy i samotného umělce.

Žáci této školy pořádají různé dobročinné akce a jiné aktivity. V prosinci se
pravidelně konají Mikulášské trhy, z jejichž výnosu škola sponzoruje indické děvčátko a
také dvě zvířata z pražské zoo. Tento rok se částka z trhů a z výnosů dětských
výtvarných děl poslala také na pomoc územím postiženým tsunami.
Na škole funguje také školní družina, která je určena dětem prvního až
čtvrtého (výjimečně i pátého) ročníku. Družinu navštěvuje kolem 250 dětí, pro které je
otevřeno 9 oddělení družiny (tj. přibližně 28 dětí na jedno oddělení). Družina se podílí
na konání všech celoškolských akcí (Mikulášské trhy, ples, den otevřených dveří, zápis,
den dětí apod.) a organizuje zájmové kroužky (výtvarný, pěvecký, hudebně dramatický,
kroužky ručních prací, sportovních her, novinářský, historicko-turistický, počítačový
atd.).
Kromě českých žáků navštěvují školu také děti cizí státní příslušnosti. Jedná se
o následující státy: Nizozemí, Litva, Švédsko, Francie, Slovensko, Ukrajina a Rusko.
První stupeň sídlí ve starobylé budově z 19. století. Prostory budovy jsou čisté
a vkusně upravené a působí vysokým estetickým dojmem. Výzdoba chodeb má
dekorativní (práce žáků), informativní a motivační charakter (akce školy, fotografie ze
zahraničních zájezdů apod.). Pro pohybovou relaxaci o přestávkách slouží několik
koutků na chodbách (stolní tenis, herna, kuželky).
Vybavení tříd je standardní, jejich celková estetická úroveň se odvíjí od
rozdílného přístupu a invence učitelů i žáků. V některých třídách jsou police s knihami a
časopisy pro doplňkovou četbu, kterou mohou děti využívat i o přestávkách. Výuka
jednotlivých předmětů probíhá převážně v kmenových třídách. Výjimku tvoří přesuny
kvůli výuce jazyků. Jazykové učebny jsou vyzdobené motivačním materiálem,
pomůckami a pracemi žáků v daném cizím jazyce.
Žákům je v určených dnech umožněn přístup do didaktické pracovny se
studijním koutem, kde se kromě literárních titulů a encyklopedií nachází také
společenské hry a cizojazyčná literatura.
Na povinnou výuku nenavazují nepovinné předměty, žáci však mají možnost
zapojit se do zájmových kroužků pořádaných školní družinou a do programů
didaktického centra (návštěvy divadel, zoologické zahrady atd.).
Žáci používají k řešení svých problémů schránku důvěry. Informace získávají
školním rozhlasem, z nástěnek i od třídních učitelů.

Škola informuje rodiče prostřednictvím žákovských knížek, nástěnek,
webových stránek školy či informačního bulletinu. Dále také osobním sdělováním na
třídních schůzkách a v konzultačních hodinách. Ve škole pracuje „Sdružení rodičů a
přátel dětí při ZŠ Brána jazyků“, kde se společně zvažují možnosti, jak pomoci škole.
Vzhledem k dlouhé tradici výuky jazyků tvoří zhruba třetinu všech rodičů bývalí žáci,
jejichž děti nyní školu navštěvují. Z tohoto důvodu škola poukazuje na dobré vztahy a
dobrou komunikaci mezi rodiči a školou.
Žáci prvního stupně vydávají měsíčník „Vojtíšek“, na druhém stupni to je
občasník „Listy lípy“.
Na škole působí dvě výchovné poradkyně (každá pro jiný stupeň) a dva
koordinátoři prevence sociálně patologických jevů. V rámci prevence škodlivých jevů
v mezilidských vztazích funguje na škole kroužek etické výchovy pro děti různého
věku. Kroužek se zaměřuje na důležitá témata morálky, etiky, tradic a aktuálních
společenských situací a jevů.
Při observacích na této škole jsem si všimla, že učitelé ve většině případech
podporují samostatnou i skupinovou práci, využívají mezipředmětové souvislosti a
aktivně zapojují žáky do procesu vyučování. Někdy ovšem učitelé uplatňovali
stereotypní učební metody a frontální způsob výuky, které dostatečně nepodporovaly
rozvoj komunikativních dovedností žáků ani jejich vnitřní motivaci.
Mezi dětmi a učiteli této školy je vytvořen převážně přátelský vztah, který
pozitivně ovlivňuje klima školy, které tak prospívá k všeobecnému rozvoji osobnosti
žáků.
16.3.2Charakteristika ZŠ Školní v Chomutově

Základní škola v Chomutově je v rámci druhého stupně školou s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných předmětů (dále jen RVMPP). Sídlí na dvou
adresách. Budova pro první stupeň se nachází v Beethovenově ulici a budova stupně
druhého v ulici Školní. Školu navštěvuje zhruba 600 žáků, kteří jsou rozděleni do 23
tříd. Počet tříd na prvním stupni je 13, z toho jedna třída je dyslektická a jedna
vyrovnávací. Do této školy dochází děti z Chomutova i žáci, kteří dojíždí z celkem 15

okolních obcí. Kromě českých dětí dochází do školy také žáci ukrajinského a
vietnamského státního občanství. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu
Základní škola. Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů se realizuje
vždy v jedné třídě všech ročníků druhého stupně a děti jsou do šestého ročníku tohoto
zaměření přijati na základě přijímacích zkoušek. V rámci integrace bylo do běžných tříd
zařazeno 8 žáků (řečové postižení, vývojové poruchy učení a chování, kombinované
postižení). Na škole vyučuje necelých 40 pedagogů. Největší zastoupení má věková
skupina pedagogů od 40 do 50 let. Na druhém místě to jsou pedagogové od 30 do 40 let.
Vedení školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se hojně
účastní především učitelé prvního stupně. Toto vzdělávání bylo zaměřeno především na
tvorbu školního a vzdělávacího programu, na prevenci šikanování, na prohloubení
znalostí s PC, na projektové plánování atd. Zajímavostí je výuka čtení a psaní v první
třídě podle genetické metody.
Na základě „Koncepce rozvoje školy a přípravy školního vzdělávacího programu“
probíhají na obou stupních celoškolní projektové dny a také na samotném prvním stupni
se realizují několikahodinové projektové dny. Tématy projektů jsou například tolerance,
pomoc ostatním, třídění odpadu, Den podle Ámose, Vánoční dílny, Spíme ve škole atd.
Cílem těchto projektů je týmová spolupráce, získání poznatků a dovedností pro běžný
život apod. Například díky účasti v celostátním projektu Paragraf 11/55 si mohli žáci
zvýšit povědomí o nutnosti dodržovat zákony. Dalším zajímavostí jsou tzv. PEER
programy, v rámci nichž žáci devátých tříd mohli učit jeden den děti na prvním stupni a
žáci šestých tříd měli možnost připravit několik společenských akcí pro děti prvních tříd
v rámci dětského dne.
Žáci si mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů jako je konverzace
v německém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, informatika, technické činnosti
nebo seminář ze společensko-vědních předmětů.
Škola pořádá pro děti různé olympiády a soutěže. Velmi dobrých výsledků
dosahují žáci v soutěžích z matematiky a fyziky, ale také v anglickém a českém jazyce a
ve sportovních soutěžích. Dále nabízí pro žáky kolem 30 kroužků (výtvarný, hra na
kytaru, dyslektický, ruční práce, ekologický, taneční, přírodovědný, sportovní,
gymnastický, tvorba školního časopisu, ruský jazyk atd.). Třídy se v rámci mimoškolní

a zájmové činnosti účastní mnoha akcí, představení, výstav, koncertů, exkurzí, výletů
atd. Jako součást enviromentální výchovy probíhá na škole sběr papíru, hliníku a
plastových víček. Žáci vydávají školní časopis nazvaný „Školáček“.
Kromě Školy v přírodě vyjíždějí žáci také na lyžařský, cyklistický a vodácký kurz
a na poznávací zájezdy do Anglie.
Na škole začal minulý rok pracovat žákovský senát. Členy senátu jsou žáci od
pátého ročníku, vždy 2 žáci z každé třídy. Děti tak prostřednictvím senátu mají možnost
přednášet své návrhy, co ve škole zlepšit a mohou se vyjádřit, co se jim na škole líbí či
nelíbí, s čím jsou spokojeni a tak dále.
Na škole probíhají třídnické hodiny, ale podle ředitelky většina třídních učitelů
během nich řeší pouze prospěch, chování a zameškané hodiny žáků, místo aby tito
učitelé pracovali na zlepšování vztahů ve skupině.
Na škole působí jeden výchovný poradce a jeden protidrogový preventista, s jehož
pomocí byl realizován minimální protidrogový program. Dále škola spolupracuje se
speciální pedagožkou.
V loňském roce proběhly na škole dva průzkumy. První se týkal výskytu šikany na
druhém stupni. Dotazník sestavili studenti ČVUT v rámci studijního úkolu předmětu
sociologie. Druhým průzkumem byla evaluace školy dětmi, učiteli a rodiči pomocí
dotazníku z nakladatelství RAABE.
Prostory budovy prvního stupně jsou dostačující, ne však tak prostorné jako na
ZŠ „Brána jazyků“. Jsou však vkusně upravené a čisté. Na zdech na chodbách jsou
vyvěšeny výtvarné práce žáků, které působí dekorativním dojmem. Protože jsou chodby
prvního stupně úzké, nemohou je děti využívat pro hru či relaxaci o přestávkách.
Vybavení tříd je výborné. Učitelé mají k dispozici mnoho vizuálních pomůcek,
které mohou využívat v hodinách jednotlivých předmětů. Estetická úroveň tříd prvního
stupně je také velmi vysoká. Učitelé a děti se spolupodílejí na výzdobě a úpravě třídy.
Výuka jednotlivých předmětů probíhá převážně v kmenových třídách. Výjimku tvoří
přesuny kvůli výuce jazyků a hudební výchovy. Jazykové učebny zaostávají ve výzdobě
a vybavení za jazykovými učebnami v ZŠ „Brána jazyků“.

Žáci získávají informace školním rozhlasem, od třídních učitelů a díky
webovým stránkám školy. Na těchto stránkách si mohou děti kromě jiného přečíst
školní časopis či stáhnout flash hry. Rodiče jsou informováni prostřednictvím
žákovských knížek, webových stránek školy nebo přímo učiteli (na třídních schůzkách a
v konzultačních hodinách). Škola spolupracuje s rodiči například v rámci různých
projektů.
Během náslechů a praxe na prvním stupni této školy jsem v mnoha případech
zaznamenala frontální způsob výuky a přísnou disciplínu. Skupinová práce se
objevovala v minimální míře. Přesto si učitelé byli vědomi nových metod práce s dětmi,
které občas do výuky zařadili. Postoj učitele k žákům byl často odměřený. Učitelé
dávali dětem najevo svoji nadřazenost.

16.3.3Charakteristika tříd y 4. Y na ZŠ „Brána jazyků“
Třída se nachází v nejvyšším patře školy v ulici Vojtěšská. Je to prostorná
místnost s lavicemi rozmístěnými tradičně do třech řad. Dále se tu nachází stůl pro
učitele, zastaralá tabule, umyvadlo a nakonec malé skříňky v zadní části třídy - každá
pro jednoho žáka na uschování učebnic a jiných osobních věcí. Celkově místnost
nepůsobí estetickým dojmem. Na zdech je několik málo dětských výtvarných prací, ale
chybí tu nástěnné vizuální pomůcky, které by mohly podpořit motivaci u dětí a zájem o
nové poznatky. Třída působí chaoticky a neorganizovaně, kolem lavic i kolem
učitelského stolu je nepořádek. Děti tak nemají dostatek místa na hraní. Chybí tu
koberec pro různé aktivity dětí a počítač, který by děti mohly využívat k získávání
dalších informací apod.
Třídu navštěvuje 28 žáků. Polovina z nich se učí anglický jazyk, druhá
polovina jazyk francouzský. Několik dětí z této třídy má alespoň jednoho rodiče, který
není české národnosti. Jeden žák je z rodiny, ve které ani jeden rodič nemluví česky.
Učitelem této třídy je mladý muž pod třicet let, nedávný absolvent
Pedagogické fakulty v Praze. Své žáky učí pouze český jazyk, matematiku, hudební
výchovu a angličtinu. Na předměty jako je vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní

činnosti a tělesná výchova, chodí děti do jiných tříd, kde je učí jiní učitelé. Důvodem je
to, že v místnosti třídy 4. Y učí zmiňovaný učitel třetí ročníky anglickému jazyku. Velmi
mě překvapilo, že tento mladý učitel využívá ve většině předmětech frontální způsob
výuky a opomíná jakékoliv moderní přístupy a inovativní metody ve výuce. V hodinách
pracuje pouze s jedním druhem učebnic na každý předmět a nevyužívá žádných jiných
pomůcek, které by upoutaly pozornost dětí. Jeho práce je často neorganizovaná či
nedotažená do konce. Vztah k dětem má však tento učitel velmi vřelý a kamarádský.
Velmi rád s žáky vtipkuje. V určitých momentech však dává dětem větší volnost, než by
bylo záhodno.
Žáky 4. Y třídy jsou bystré a velmi aktivní děti, které rády soutěží a hrají hry.
S panem učitelem si velmi rozumí, mají ho rády a důvěřují mu. Považují ho spíše za
kamaráda než učitele. Zejména několik dívek vyžaduje neustále jeho pozornost. Mezi
sebou se však žáci každou chvíli perou, pošťuchují, nadávají si a pomlouvají se.
Navzájem se neposlouchají, překřikují jeden druhého, nepomáhají si a neumějí spolu
pracovat. Při hodinách se věnují jiným činnostem, neposlouchají, co učitel říká, povídají
si nebo se jen tak pohybují volně po třídě, na což učitel většinou nereaguje. Ve třídě tak
panuje neustálý ruch, nikoli však pracovní.
Protože ve škole nezvoní, zapne učitel CD přehrávač na konci každé hodiny,
takže děti vědí, že mají přestávku. Jakmile ho vypne, žáci se musí dostavit na další
hodinu. Učitel vybírá žáky (kteří se snaží, něco se jim podařilo apod.), kteří mohou
přinést svoji oblíbenou hudbu na CD a která pak o těchto přestávkách hraje. Bohužel
učitel využívá tuto techniku jen příležitostně. Při vyučovacích hodinách jsem
nezaznamenala aktivity, které by podporovaly spolupráci mezi dětmi. Všem dětem jsou
navíc zadávány stejné úkoly, přestože se ve třídě vyskytuje několik nadaných jedinců,
ale také mnoho pomalejších dětí, které potřebují větší trpělivost ze strany učitele a delší
časový úsek na vypracování úkolů. Žáci mají pevný zasedací pořádek, stejný na
všechny předměty, vyučované jejich třídním učitelem. V předních lavicích sedí žáci,
kteří často vyrušují a potřebují neustálý dohled. Překvapilo mě však, že učitel posadil do
zadních lavic ty žáky, kteří nemají zájem o to, co se při vyučování děje, nedávají pozor,
pod lavicí si hrají hry nebo čtou časopisy. Aktivní žáci sedí přibližně uprostřed těchto
řad.

Ačkoli mají děti stanoven pevný rozvrh hodin, často se předměty přetahují do
jiných vyučovacích hodin, kdy učitel potřebuje dokončit probíranou látku daného
předmětu. Jednou týdně se děti učí čtyři vyučovací hodiny, jednou týdně mají šest
předmětů a zbylé dny jsou ve škole po dobu pěti vyučovacích hodin. Cizí jazyk mají
třikrát v týdnu. Za nedostačující jsem považovala jednu hodinu výtvarné výchovy týdně
a chybějící předměty, jako jsou dramatická výchova nebo informatika.
Celkově ve třídě panuje uvolněná atmosféra, nikdy nechybí legrace ani
učitelův nadhled.
16.3.4Charakteristika 5. třídy na ZŠ Školní
Tato náhodně vybraná pátá třída se nachází v nejvyšším patře budovy školy
v ulici Beethovenova. Je to velmi malá místnost s lavicemi rozmístěnými tradičně do
třech řad, učitelským stolem, tabulí a umyvadlem. Stěny třídy jsou vyzdobeny dětskými
pracemi a nástěnnými tabulemi s pravidly a poučkami z různých předmětů. U
učitelského stolu jsou v rohu elektrofonické varhany, na které učitelka hraje při
hodinách hudební výchovy. Celkově je místnost velmi čistá a upravená.
Nevýhodou takto malé místnosti je to, že děti nemají dostatek prostoru na
hraní a není tu místo ani pro koberec. I v této třídě postrádám počítač.
Třídní učitelka je paní věkově mezi padesáti a šedesáti roky, která má ve třídě
zavedena svá pravidla, kterými se děti musí řídit. Její výuka je charakteristická
frontálním způsobem výuky a zastaralými metodami. Snaží se však využívat nástěnné
tabule jako vizuální pomůcky při memorování. Velmi často děti okřikuje, a to i
v případech, když se děti v lavici jen pohnou. Žáci tak nesmí bez vyvolání, které musí
předcházet hlášení, ani promluvit. Učitel této třídy neprojevuje k dětem žádnou
náklonnost, nejsou u něj patrné přátelské vztahy k žákům. Dává jasně najevo, že jako
učitel má ve třídě hlavní slovo.
Třídu navštěvuje 24 žáků. Asi polovina z nich se při hodinách vedených třídní
paní učitelkou téměř neprojevuje, je poněkud neaktivní až netečná. I když tito žáci
působí dojmem, že dávají pozor a poslouchají učitelčin výklad, na otázky nejsou
schopni odpovědět, protože často ani netuší, jaká otázka byla položena. Druhou
skupinou jsou děti, které „neposedí“, „vrtí se“ na židlích, pořád se otáčejí a snaží se

navázat kontakt s ostatními žáky. Ani tyto děti nedávají při vyučování pozor. V této třídě
jsem nezaznamenala žáka, který by vynikal nad ostatními. Celkově žáci svou paní
učitelku poslouchají, ale jakmile to jen jde, snaží se dostat z jejího pohledu.
Celý den jsou žáci tohoto pátého ročníku ve své třídě, kromě jazyků, na které
chodí do jiných učeben. Polovina z dětí se učí anglický jazyk, druhá polovina jazyk
německý. Zasedací pořádek je na všech vyučovacích hodinách stejný. Děti, které častěji
vyrušují sedí jak v předních lavicích, tak také v zadních řadách. Během vyučování děti
sedí pouze ve svých lavicích, nepřemisťují se, neprotahují se. O přestávkách nemají
možnost proběhnout se na chodbě ani si zahrát hru. Na každý předmět je vymezen čas
45 minut, který učitelka dodržuje, nikdy nepřetahuje do jiných vyučovacích hodin.
Začátek každé hodiny je charakteristický pozdravem. Učitelka striktně vyžaduje, aby
děti pozdravily tak, že se postaví a utiší se. To ovšem někdy trvá až deset minut, protože
si žáci musí dodatečně připravit pomůcky na hodinu, uklidit si kolem lavic, postavit se
rovně a úplně se ztišit. Občas jsou do výuky zařazeny prvky kooperace, ale děti jsou
rozděleny pokaždé do stejných skupin podle toho, kdo u koho sedí nejblíže, aby - podle
názoru učitelky - nedocházelo zbytečně k velkým přesunům a ruchu s tím spojeným.
Atmosféra je během výuky neuvolněná, kromě učitelčina křiku a neustálého
napomínání převládá ve třídě pasivita ze strany dětí. Přístup učitele je nemotivující.
17 Použité explorační metody a techniky
Na základě prostudování odborné literatury týkající se šikanování i
pedagogického výzkumu a vzhledem k vytyčeným cílům jsem se rozhodla pro
kvantitativně i kvalitativně orientovaný výzkum. Díky prvně jmenovanému jsem
obdržela údaje, které jsem mohla vyjádřit v číslech, poměrech a procentech a které mi
tak umožnily zevšeobecnění a potvrzení či vyvrácení mých hypotéz. Naopak
kvalitativní výzkum mi umožnil hlubší proniknutí do života skupiny, měla jsem
možnost poznat různé způsoby práce s dětmi i skupinovou dynamiku třídy apod., což mi
poskytlo podnětné nápady pro formulaci rad a doporučení v rámci primární prevence
šikanování.

Jako výzkumný nástroj kvantitativně orientovaného výzkumu jsem použila
dotazník. U kvalitativně orientovaného výzkumu jsem zvolila metodu pozorování a
interview.
17.1Dotazník
Vybraný „Depistážní dotazník šikanování II“ (viz příloha č. 3) vypracoval
PaedDr. Michal Kolář, přední český odborník na problematiku šikanování. Tuto metodu
jsem si vybrala z toho důvodu, že mi umožnila získat velké množství informací
v krátkém čase. Také jsem ocenila různé typy otázek v dotazníku (otevřené,
polouzavřené i uzavřené otázky), které neustále přitahují respondentovu pozornost a
vyvádí jej tedy ze stereotypu. Dále jsem díky anonymnosti dotazníku předpokládala, že
respondenti budou odpovídat pravdivěji (vzhledem k ožehavosti tématu) než u
neanonymního dotazníku. Byla jsem si však vědoma, že v některých případech mohou
respondenti naopak odpovídat povrchně, protože mohou považovat dotazník za
nedůležitý, nebo právě díky anonymnosti dotazníku mohou psát nepravdivé údaje. Proto
jsem v každé třídě před rozdáním tohoto dotazníku dětem vysvětlila, jak jsou jejich
pravdivé odpovědi v dotazníku důležité pro vyhodnocení a následnou pomoc. Také jsem
přednesla krátký úvod o tom, co to je šikanování, jak se projevuje atd. (viz příloha č. 3).
Dotazník jsem rozdala ve všech čtyřech třídách v průběhu měsíce února, což je
po ukončení prvního pololetí. Předpokládala jsem, že toto je vhodná doba na odpovědi
dětí, neboť za uplynulý půlrok se mohly vztahy mezi nimi dostatečně prohloubit a
upevnit, mohly se setkat s ubližováním na škole osobně či jej mohly zaregistrovat u
spolužáků apod.
17.2Pozorování
Pozorování jsem realizovala během svých souvislých pedagogických praxí ve
třídě 4. Y v Praze a v 5. třídě v Chomutově a také v rámci observací na základní škole
v Londýně. Tuto metodu jsem však použila pouze na vytvoření si celkového obrazu o
zkoumaném prostředí, pro vlastní obohacení se novými metodami práce s dětmi na

školách a také pro získání inspirace k následnému formulování rad a doporučení v rámci
primární prevence šikanování.
Pozorovala jsem děti i učitele. U dětí jsem se soustředila na jejich vztahy mezi
sebou, jaké skupinky se ve třídách tvoří, jak mezi sebou děti komunikují apod. U učitele
jsem vnímala jeho přístup k dětem, ochotu nechat děti o věcech třídy rozhodnout samy,
způsob, jakým motivuje a povzbuzuje své žáky, jak se snaží pracovat se skupinovou
dynamikou, jaké sankce v případě porušení pravidel volí apod.
S dovolením třídních učitelů a žáků jsem také v rámci pozorování pořídila
několik fotografií.
17. 3 Interview
Jako doplňující metodu jsem pro svůj výzkum zvolila tzv. etnografické
interview (Gavora, 2000). Tuto metodu jsem také použila v době svých pedagogických
praxí na ZŠ v Chomutově a v Praze a v rámci observací na škole v Londýně.
Dotazovala jsem se třídních učitelů a ředitelů škol o způsobech boje proti šikanování na
jejich školách, případně programech k tomu určených. Konkrétně jsem se zajímala, jak
učitelé pracují s dynamikou skupiny, jak řeší problémy s chováním, jak podporují
kamarádské vztahy mezi dětmi, co dělají pro zlepšení atmosféry ve třídě apod.
Upřednostnila jsem nestrukturované interview, abych zaručila úplnou volnost
odpovědí u informantů. Otázky jsem kladla zejména otevřené, aby se informanti sami
rozhovořili. Interview s řediteli škol jsem vedla v jejich kanceláři. Jako vhodný prostor
pro hlavní interview s jednotlivými učiteli jsem si vybrala jejich prázdnou třídu ještě
před začátkem výuky. Docílila jsem tak toho, že nás nikdo nevyrušoval a že respondenti
nebyli zaneprázdněni dozorem nad dětmi či jinými aktivitami. Avšak na českých
školách jsme se k otázkám ještě několikrát vrátili, například o přestávkách ve třídě, na
chodbě nebo ve sborovně, abych si některé informace ujasnila a prohloubila si tak
přesný pohled na věc.
18 Popis získaných údajů

Výzkumu pomocí dotazníkové metody se celkem zúčastnilo 94 respondentů,
z toho 42 chlapců a 52 děvčat (viz graf č. 1). Na základní škole „Brána jazyků“ v Praze
bylo rozdáno 47 dotazníků, kdy návratnost byla 100%. V této škole se do výzkumu
zapojila třída 4. X s 23 žáky, 9 chlapci a 14 děvčaty, a třída 4. Y s 24 žáky, 14 chlapci a
10 děvčaty (viz graf č. 2). Ze základní školy v Chomutově v Beethovenově ulici se
zúčastnila 4. a 5. třída s celkovým počtem 47 žáků. I zde byla návratnost 100%. Ve 4.
třídě vyplňovalo dotazník 8 chlapců a 15 dívek, tedy celkem 23 dětí. V 5. třídě to bylo
24 žáků, z toho 11 chlapců a 13 dívek (viz graf č. 3).
Zpracovala jsem všechny otázky depistážního dotazníku (viz příloha č. 3)
kromě otázek číslo 3 a 5, protože ty nebyly předmětem mého zkoumání a ani se
nevztahovaly k cílům tohoto výzkumu či k tématu.
V následujícím přehledu získaných údajů budu uvádět odpovědi všech žáků
obou škol dohromady.
Všechny údaje z dotazníků jsou vyjádřeny v procentech a zpracované ve
formě grafů, které jsou v příloze č. 12. Zaokrouhlovala jsem většinou na celá čísla,
popř. na čísla s jedním desetinným místem. V jednotlivých grafech jsou zvlášť uvedena
procentuální vyjádření odpovědí pro pražskou základní školu „Brána jazyků“ a zvlášť
pro základní školu v Beethovenově ulici v Chomutově.
Otázka č. 1: Jsi ráda v této třídě? Oznámkuj od jedničky do pětky.
Na první otázku odpovědělo 93 respondentů, tedy 99 %. Z tohoto počtu bylo
celkem 85 kladných odpovědí, tedy 91 %, 42 na pražské škole a 43 na chomutovské
(viz graf č. 4).
Známkování se účastnilo 92 žáků, tedy 98 %. Údaje o počtech respondentů
jsou uvedeny v tabulce č. 1. V grafu č. 5 jsou údaje vyjádřeny v procentech.
Tab. č. 1
známka 1

známka

2

známka

3

známka

4

známka

Praha

10

26

9

4

0

Chomutov

20

13

5

2

3

Celkem

30

39

14

6

3

5

Otázka č. 2: Máš ve třídě dobrého kamaráda?
Na tuto otázku odpovědělo 92 respondentů, tedy 98 %. Z těchto žáků všichni
uvedli kladnou odpověď. Nenachází se zde tudíž ani jeden žák, který by kamaráda ve
třídě neměl (viz graf č. 6).
Otázka č. 4: Patříš do nějaké party?
Zde odpovědělo 99 % respondentů, konkrétně 93 dětí. Celkem do party patří
66 žáků (71 %) a naopak 27 dětí (29 %) do žádné party nepatří (viz graf č. 7).
Otázka č. 6: Byl(a) jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi
jinými spolužáky ze školy?
Odpověď jsem obdržela od 91 respondentů (97 %). Z nich 44 dětí (48 %) bylo
svědkem ubližování, zato 47 žáků se svědky ubližování nestalo (viz graf č. 8).

Otázka č. 7: Ubližoval nebo ubližuje tobě někdo ze třídy?
Odpovědělo všech 94 respondentů, tedy 100 %. Celkem 44 žákům bylo
ubližováno někým ze třídy, což je 47 % a 50 dětí (53 %) uvedlo, že šikanováno svými
spolužáky nebylo (viz graf č. 9).
Otázka č. 8: Jak ti ubližují?
Tato otázka se ptá na formy ubližování spolužáky ze třídy. Odpověď poskytlo
všech 44 žáků (100 %), kteří byli šikanováni někým ze třídy. Tabulka č. 2 znázorňuje,
v jaké míře se vyskytují uvedené formy šikany na obou školách. Procentuální
zastoupení těchto forem šikany u jednotlivých tříd je vyznačeno v grafu č. 10 a) – 10 d).
Tab. č. 2
ignorování

5%

posměch

15,5 %

pomluvy

24 %

ponižování

7%

nadávky

20 %

bití

7%

fackování

4%

kopání

11,5 %

rány pěstí
jinak

3%

provokování

2%

pošťuchování

1%

Otázka č. 9: Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno.
Tato otázka se opět vztahuje k šikanování spolužáky ze třídy. Ze 44 žáků
odpovědělo 42 respondentů (95 %). Téměř každý den bylo šikanováno celkem 7 žáků,
10 dětí uvedlo, že bylo šikanováno svými spolužáky téměř každý týden a asi jednou do
měsíce tomu bylo u 25 respondentů (viz graf č. 11).

Otázka č. 10: Kde se to děje?
Zde se ptáme, kde dochází k šikanování žáků jejich spolužáky ze třídy. Ze 44
dětí odpovědělo 42 respondentů (95 %). V tabulce č. 3 jsou uvedeny údaje, na jakých
místech školy a v jaké míře se vyskytuje šikana na zkoumaných školách. Situace v
jednotlivých třídách je uvedena v grafu č.12 a) – 12 d).
Tab. č. 3
ve třídě

31 %

na chodbě

15 %

v šatně

7%

na WC

13 %

v jídelně

8%

v družině

6%

cestou do školy nebo ze školy

15 %

v tělocvičně

1,5 %

na hřišti

3,5 %

Otázka č. 11: Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka? Kolik je těch,
kteří ti ubližují?
I tato otázka se vztahuje k ubližování spolužáky ze třídy, které se týká 44 žáků.
Na tuto otázku odpovědělo 42 žáků, tedy 95 %. Z tabulky č. 4 je patrné, kolik
respondentů z obou škol uvedlo, zda agresorem byl chlapec nebo dívka a zda se na
ubližování podílel jeden agresor, dva, tři nebo více než tři agresoři. Například 16
respondentům bylo ubližováno jedním chlapcem, naopak nikdo nebyl šikanován třemi
dívkami najednou apod.
Tab. č. 4
chlapec

dívka

jeden

16

4

dva

6

4

tři

6

0

více než 3

10

4

Otázka č. 12: Ubližuje ti někdo ze školy?
Na tuto otázku jsem získala odpověď od všech 94 žáků (100 %). Kladně
odpovědělo 34 respondentů, tedy 36 %. Naopak 60 dětí (64 %) uvedlo, že nikým ze
školy šikanováno nebylo (viz graf č. 13).
Otázka č. 13: Jak ti ubližují?
V této otázce se ptáme, jakým způsobem je těmto 34 obětem ubližováno
jinými dětmi ze školy. Na otázku odpovědělo všech 34 obětí (100 %). Tabulka č. 5
znázorňuje, v jaké míře se vyskytují uvedené formy šikany na obou školách.
Procentuální vyjádření těchto forem šikany u jednotlivých tříd je vyznačeno v grafu
č.14 a) – 14 d).
Tab. č. 5
ignorování

3%

posměch

13 %

pomluvy

15 %

ponižování

5%

nadávky

15 %

bití

11 %

fackování

2%

kopání

19 %

rány pěstí

6%

jinak

provokování

3%

pošťuchování

6%

vyhrožování

2%

Otázka č. 14: Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno.
Tato otázka se vztahuje k šikanování dětmi ze školy. Ze 34 žáků odpovědělo
30 respondentů (88 %). Téměř každý den bylo šikanováno jinými dětmi ze školy
celkem 6 dětí, 8 žáků uvedlo, že bylo šikanováno téměř každý týden a asi jednou do
měsíce tomu bylo u 16 respondentů (viz graf č. 15).
Otázka č. 15: Kde se to děje?
Zde nás zajímá, na jakých místech na škole dochází k šikanování žáků jinými
dětmi ze školy. Ze 34 dětí odpovědělo 28 respondentů (82 %). V tabulce č. 6 jsou
uvedeny údaje, na jakých místech školy a v jaké míře se vyskytuje šikana na
zkoumaných školách. Situace ve třídách jsou uvedeny v grafu č. 16 a) – 16 d).
Tab. č. 6
ve třídě

16 %

na chodbě

14 %

v šatně

14 %

na WC

16 %

v jídelně

4%

v družině

2%

cestou do školy nebo ze školy

19 %

v tělocvičně

2%

na hřišti

7%

jinde - ŠvP

6%

Otázka č. 16: Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka? Kolik je těch,
kteří ti ubližují?
Také tato otázka se vztahuje k ubližování jinými dětmi ze stejné školy, které se
týká 34 žáků. Na tuto otázku odpovědělo všech 34 žáků, tedy 100 %. Z tabulky č. 7 je
patrné, kolik respondentů z obou škol uvedlo, zda agresorem byl chlapec nebo dívka a
zda se na ubližování podílel jeden agresor, dva, tři nebo více než tři agresoři. Například
9 respondentům bylo ubližováno více jak třemi chlapci a pouze jednomu respondentovi
bylo ubližováno více jak třemi dívkami apod.
Tab. č. 7
chlapec

dívka

jeden

14

4

dva

6

5

tři

2

0

více než 3

9

1

Otázka č. 17: Řekl(a) jsi o tom někomu?
Tato otázka se týkala 78 respondentů, kteří v otázce č. 7 a 12 uvedli, že jim
bylo ubližováno. Z tohoto počtu odpovědělo 52 žáků, což je necelých 67 %. Kladně
odpovědělo 39 dětí, tedy 75 % odpovídajících. Pouze 13 žáků (25 %) napsalo, že o této
situaci nikomu neřeklo (viz graf č. 17).
Otázka č. 18: Pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)?
Z 52 žáků, kteří u otázky č. 17 napsali, že se někomu svěřili, 49 respondentů
(94 %) odpovědělo. Možnost, že dotyčný respondentovi pomohl, uvedlo 29 dětí, což
tvoří 59 % všech odpovědí. Naopak pomoci se nedostalo 20 žákům, to je necelých 41 %
(viz graf č. 18).
Otázka č. 19: Myslíš si, že je dobrý nápad, požádat o pomoc učitele?
Této otázky se mohlo účastnit všech 94 dětí. Odpovědělo však 80 z nich (85
%). Jako dobrý nápad požádat učitele o pomoc vidí 58 respondentů, tedy 72,5 %. Na
druhou stranu o pomoc učitele by nepožádalo 22 žáků (27,5 %), (viz graf č. 19).

Otázka č. 20: Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?
Z celkových 78 žáků, kteří v otázce č. 7 a 12 uvedli, že jim bylo ubližováno,
odpovědělo na 20. otázku 52 respondentů (necelých 67 %). Odpovědi byly v tomto
případě ve stejném poměru. První skupina 26 žáků napsala, že dotyčný byl potrestán a
v druhém případě dalších 26 dětí uvedlo, že k potrestání nedošlo (viz graf č. 20).
Otázka č. 21: Řekl(a) jsi o tom, že ti někdo ubližuje, rodičům?
Na tuto otázku mohly odpovědět ty děti, které v otázce č. 7 a 12 uvedly, že jim
bylo ubližováno, tedy 78 dětí. Reagovalo však 52 respondentů (téměř 67 %). Z těchto
žáků 29, tedy 56 %, uvedlo, že se svěřilo rodičům. Naopak 44 % dětí, konkrétně 23, své
problémy rodičům nesdělily (viz graf č. 21).
Otázka č. 22: Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci a jak?
Na tuto otázku mohli odpovědět všichni žáci, respondentů však bylo pouze 47,
což je 50 % všech dotazovaných žáků (viz graf č. 22 a)- 22 d)). Tabulka č. 8 ukazuje, na
koho by se o pomoc obrátilo jaké procento dětí. Například celých 45 % respondentů si
myslí, že by jim pomohli rodiče. Odpovědí „sám agresor“ měl žák na mysli (a také to
k otázce napsal), že právě agresor by mu mohl nejvíce pomoci, a to tak, že by přestal
šikanovat
Na otázku „jak?“ téměř žádný respondent neodpověděl, nebudu ji tudíž
vyhodnocovat.
Tab. č. 8
rodiče
kamarád(i)

45 %
28,5 %

učitel(é)

18 %

vychovatel v družině

2%

sourozenec

1,5 %

policie

1%

vedení školy

1%

linka bezpečí

1%

sám agresor

1%

nikdo

1%

Otázka č. 23: Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují?
Tato otázka byla určena těm žákům, kterým je ubližováno. Z celkového počtu
78 žáků, kterým je ubližováno, odpovědělo 50, tedy 64 %. Tvrzení, že jsou sami, uvedlo
5 žáků (10 %). Naopak celých 90 % respondentů napsalo, že nejsou jedinými, kterým je
ve třídě nebo ve škole ubližováno (viz graf č. 23).
Otázka č. 24: To, že ti někdo ubližuje, není správné, a jistě myslíš na to,
proč tohle trápení máš zrovna ty. Řekli ti, proč ti ubližují? Řekli ti, co je k tomu
vede, aby ti ubližovali?
Ze všech 78 dětí, které uvedly, že jim je ubližováno, odpovědělo v této otázce
47 z nich (60 %). 12 respondentům (26 %) se dostalo zdůvodnění počinů agresora nebo
agresorů. Na druhou stranu 74 % žákům nebyl sdělen důvod ubližování (viz graf č. 24).
Otázka č. 25: Zkusil(a) jsi se bránit?
Tato otázka náleží opět pro již zmíněných 78 obětí šikany. Odpovědělo 69 %,
neboli 54 respondentů, z nich celých 85 % (46 žáků) se pokusilo o vlastní obranu, zato
8 žáků se bránit nepokusilo (viz graf č. 25).
Otázka č. 26: Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje
jinému?
K této otázce jsem získala odpovědi od 55 respondentů z celkového počtu 94
dotázaných. Odpovědělo tedy téměř 59 % žáků (viz graf č. 26 a)- 26 d)). Tabulka č. 9
vypovídá o tom, kolik procent respondentů by zvolilo který trest pro šikanujícího.
Nejvíce dětí – 15 % z 55 respondentů - by zvolilo stejný trest, kterým bylo ublíženo
oběti.
Tab. č. 9
oplatit stejným trestem

15 %

poznámka

13 %

vyloučení ze školy

11 %

"důtka"

11 %

snížená známka z chování

10 %

sdělení rodičům

7%

"domácí vězení"

6%

více učení

5%

přeložení do ústavu

4%

nemluvit s ním

3,5 %

pokuta

3,5 %

tělesný trest - "facka"

2%

pomocné a úklidové práce na škole

2%

být po škole

2%

slovní vynadání

2%

žádný trest

2%

"léčení se"

1%

Otázka č. 27: Ubližuje ti někdo z jiné školy? Jak ti ubližuje? Kolik jich je?
Jak často se to děje?
Z celkového počtu dotazovaných žáků odpovědělo na otázku o ubližování
dětmi z jiné školy plných 100 %, tedy 94 respondentů. Negativní stanovisko zaujalo 82
%, číslem 77 žáků. Zbylých 17 žáků, tvořících 18 %, uvedlo, že jim bylo ubližováno
dětmi z jiné školy (viz graf č. 27).
Ze 17 dětí, kterým je ubližováno žáky z jiné školy, vyplnilo otázku o způsobu
ubližování 10 respondentů, neboli 59 % (viz graf č. 28 a) – 28 d)). V tabulce č. 10 jsou
uvedeny podoby ubližování dětmi z jiných škol od nejvíce vyskytovaných až po ty
méně časté. Jako nejčastější způsob ubližování uvedli oběti bití.
Na otázku kolik je těch z jiné školy, kteří ubližují, odpovědělo 82 %, tedy 14
respondentů ze 17. V pěti případech bylo žákům ubližováno dvěmi šikanujícími z jiné
školy, čtyři respondenti uvedli, že byli šikanováni jedním agresorem, tři žáci
odpověděli, že agresorů bylo více než tři a nakonec dva žáci byli napadeni třemi
šikanujícími.

Na poslední otázku ohledně častosti ubližování dětmi z jiné školy odpovědělo
59 %, neboli 10 respondentů ze 17. Pět žáků uvedlo, že jim je ubližováno každý týden,
u třech žáků se to děje denně, jednomu dítěti je ubližováno obden a jednomu jednou do
měsíce (viz graf č. 29).
Tab. č. 10
bití

31 %

kopání

19 %

pošťuchování

18 %

nadávky

17 %

rány pěstí

6%

vyhrožování

3%

pomluvy

3%

fackování

3%

19 Vyhodnocení získaných údajů
V této kapitole se pokusím o zhodnocení výzkumu a jeho výsledků vzhledem
k vytyčeným cílům a stanoveným hypotézám.
Prvním cílem mého výzkumu bylo zjištění rozsahu výskytu šikanování a také
jeho podob ve vybraných třídách.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že celých 63 % dotázaných žáků bylo někdy
šikanováno. Tímto se potvrzuje moje první hypotéza, že tedy více jak 40 % všech
respondentů bylo někdy šikanováno.
Ve 4. X na ZŠ „Brána jazyků“ se obětí šikany stalo 62 % dětí, ve 4. Y to bylo
75 % obětí ze všech dotázaných dětí této třídy. Na ZŠ Beethovenova se obětí šikany
stalo 77 % dětí ve 4. třídě a 36 % ve třídě páté. Tyto hodnoty jsou vskutku alarmující
(viz graf č. 30 a) – 30 c)).

Výskyt šikany v jednotlivých třídách však ukazuje, že v pátém ročníku
v Chomutově se obětí šikany stalo méně jak 40 % respondentů. V tomto případě by
domněnka potřebovala další zkoumání, kdy by se zjišťoval vliv faktorů jako je sociální
složení třídy, realizovaná preventivní opatření ve třídě apod. První stanovená hypotéza
se však vztahovala k souhrnnému výskytu šikanování ve všech třídách a výzkum
ukazuje již zmíněný 63% výskyt šikany.
Z forem šikany je ve třídě 4. X v Praze nejvíce zastoupeno kopání (28 %) a
bití (25 %). Až o třetinu méně dětí uvedlo, že jsou šikanovány skrz nadávky a pomluvy.
Nejméně časté jsou výskyty ignorování (2 %), ran pěstí či fackování (obě formy po 4
%). V pražské 4.Y jsou děti nejvíce šikanovány v podobě bití (27 %). Na druhém místě
stojí nadávky, které šikanující používají třikrát méně než bití. Dále následují pomluvy a
kopání, obě podoby se vyskytují ve 13 %. Nejméně časté je v této třídě mezi dětmi
fackování (1 %) a rány pěstí (3 %). Ve 4. třídě na ZŠ v Chomutově jsou oběti nejčastěji
šikanovány formou nadávek (22 %), pomluv (20 %) a kopání (19 %). Nejméně časté
jsou rány pěstí (2 %) a ignorování a ponižování (3 %). V chomutovské páté třídě to jsou
opět nadávky (24 %) a dále pošťuchování (19 %). Pomluv šikanující užívají třikrát
méně častěji než nadávky. Nejméně častým jevem v této třídě je vyhrožování a bití (3
%), (viz graf č. 31 a) – 31 d)).
Druhým cílem tohoto výzkumu bylo porovnání základních škol „Brána
jazyků“ a Beethovenova z hlediska výskytu a forem šikany.
Výsledky výzkumu ukazují, že na základní škole „Brána jazyků“ v Praze se ve
třídách 4. X a 4. Y vyskytuje šikana u 69 % dotázaných. Na ZŠ Beethovenova
v Chomutově ve 4. a 5. třídě je toto procento o trochu nižší, jedná se o 57 %. V tomto
bodě výzkumu se potvrzuje hypotéza č. 2, ve které jsem předpokládala, že šikana ve
vybraných pražských třídách se vyskytuje ve větší míře, než šikana mezi dotázanými ve
třídách na ZŠ Beethovenova v Chomutově.
Avšak pokud se opět podíváme na jednotlivé třídy zvlášť, zjistíme, že výzkum
zaznamenal 77% výskyt šikany ve 4. třídě v Chomutově, který se svým procentuálním
vyjádřením vyrovnává hodnotám u tříd pražských. Tato domněnka by proto také
potřebovala další zkoumání, vliv výše zmíněných faktorů (sociální složení třídy, vliv
pedagoga…) i popř. větší zkoumaný vzorek.

Za nejčastější formy šikany na základní škole „Brána jazyků“ v Praze jsou
žáky tříd 4. X a 4. Y označeny bití (26 %) a kopání (20 %). Následují nadávky, pomluvy
a posměch. Situace v chomutovských třídách je poněkud odlišná. Na základní škole
v Beethovenově ulici ve 4. a 5. třídě jsou nejčastějšími projevy šikanování nadávky (23
%) a pomluvy (18 %). V menší míře se dále vyskytuje kopání, posměch a
pošťuchování. V pražských třídách jde tedy především o fyzickou agresi a ve
zkoumaných třídách na ZŠ v Chomutově se šikanování nejvíce projevuje ve formě
slovní agrese.
Za třetí cíl jsem si uložila zjištění, zda existuje vztah mezi šikanováním žáka a
jeho oblibou být v dané třídě.
Z výsledků není jednoznačně patrné (viz graf č. 32), že by šikanovaní žáci byli
ve třídě více neradi než ti, kteří šikanovaní nejsou. Proto hypotéza č. 3 – „Pokud je dítěti
ubližováno, klesá tím jeho obliba být ve třídě.“ – kterou jsem si stanovila na začátku
výzkumu, není pravdivá.
Čtvrtým cílem výzkumu byla snaha zjistit, zda přístup pedagoga k dětem
ovlivňuje rozhodnutí žáků požádat či nepožádat jej o pomoc v případě, kdyby byli
šikanováni. Z grafu č. 33 vyplývá, že v pražské 4. Y třídě jsou kladné odpovědi na
otázku, zda je dobrý nápad požádat o pomoc učitele, pětkrát častější než záporné a v
chomutovské 5. třídě je jich dokonce 6,5krát více. Naopak ve zbylých dvou třídách – ve
třídě 4. X na ZŠ v Praze a 4. ročníku v Chomutově – je podíl mezi kladnými a
zápornými odpověďmi daleko menší, konkrétně jsou kladné odpovědi pouze 1,6krát
častější než ty záporné. Toto zjištění nekoresponduje se čtvrtou hypotézou: „Pokud je
dítě šikanováno, neobrátí se o pomoc k učiteli, který neužívá prvků demokracie ve
třídě.“
Díky pozorování ve zkoumaných třídách jsem totiž zjistila, že učitel pátého
ročníku na ZŠ v Chomutově nepoužívá demokratických prvků ve výuce, nedává dětem
možnost demokratické volby, ale naopak svým přístupem zdůrazňuje svoji dominantní
pozici ve třídě, používá příkazy a rozkazy. Techniky moderního vyučování využívá jen
v minimální míře. Žáci s učitelem konverzují jen z donucení a pouze v nutných

případech, nepovažují ho za kamaráda. Na tohoto učitele by se přitom obrátilo
s prosbou o pomoc téměř 87 % žáků této třídy.
Na druhé straně stojí učitel ročníku 4. Y na ZŠ v Praze, který nechává děti, aby
se mohly samy rozhodnout, podporuje je v přednesení svých vlastních názorů a
připomínek. Při vyučování dává dětem větší volnost než učitel v chomutovském 5.
ročníku, se zájmem přijal i nové techniky a metody ve vyučování přednesené studenty
na praxi, což zahrnovalo například rozmístění lavic do tvaru „U“ apod. Žáci považují
svého učitele za sobě rovného, nebojí se s ním diskutovat atd. K tomuto učiteli by přišlo
pro pomoc více jak 83 % jeho žáků.
Hypotéza č. 4, kterou jsem si stanovila na počátku výzkumu, je tudíž
nepravdivá.
Pátým cílem této empirické části diplomové práce je navržení rad a
doporučení, které by mohly posloužit v primární prevenci šikanování. Tímto bodem se
zabývám v následující kapitole.
20 Rady a doporučení k primární prevenci šikanování
Díky provedenému kvalitativnímu výzkumu jsem získala četné zkušenosti.
Zjistila jsem, jak jednotlivé třídy fungují, jaká v nich probíhá organizace, jaké techniky
využívají učitelé při řízení třídy, jaké prvky demokracie jsou ve třídě zastoupeny apod.
Také jsem měla možnost hlubšího vhledu do dynamiky jednotlivých skupin. Z tohoto
důvodu a také díky novým znalostem v oblasti šikanování čerpaných z odborné
literatury a díky zkušenostem z mnoha praxí na základních školách v České republice i
Anglii se v následující kapitole pokusím o navržení rad a doporučení, které by mohly
být užitečné v primární prevenci šikanování na školách.
Pokud školy připustí, že se šikanování mezi jejich žáky vyskytuje, a jsou
odhodlány tomuto problému zabránit, je nezbytné shodnout se na promyšleném postupu
prevence, který budou na své škole uplatňovat. Takový postup či program by měl mít
celoškolní charakter a na jeho tvorbě by se měli podílet všichni pedagogové školy.
Konkrétní program by měl obsahovat následující body:

•

zajištění odborné kvalifikace a vzdělávání pedagogů v oblasti šikanování

•

zmapování výskytu šikany na škole

•

vytvoření programu primární prevence

•

vytvoření programu sekundární prevence

•

spolupráce s rodiči a jejich pravidelné informování o dění ve škole
V této kapitole se budu zabývat pouze primární prevencí ve třídě či skupině,

kdy se pokusím o formulaci konkrétních rad a doporučení, jak utvářet a posilovat
zdravé a pozitivní vztahy ve skupině, ve které dosud nedošlo k šikaně (popř. kde se
vyskytuje v prvním stadiu).
Jakmile se škola rozhodne pro vytvoření programu primární prevence, měla by
jej uskutečnit na dvou úrovních – v rámci celé školy a v rámci třídy.
Primární prevence v rámci celé školy spočívá zejména ve vytváření zdravého
klimatu v celé škole a v posilování pozitivních vztahů mezi žáky, mezi pedagogy, ale
také mezi žáky a pedagogy. Dále je do primární prevence v rámci školy nutné zahrnout
ustanovení jasných norem, na kterém se budou podílet všichni společně. Tyto normy by
měly ze školy vyloučit jakékoliv náznaky šikany. Také je vhodné zahrnutí preventivních
opatření do rámcového vzdělávacího programu a celoškolních aktivit, jako jsou
společné projekty, hry apod. V neposlední řadě je důležitým prvkem pořádání
pravidelných školení a setkávání pedagogů, kdy mohou být konzultovány konkrétní
problémy a postupy.
Vytváření pozitivního klimatu a pěstování pozitivních vztahů je také
hlavní prioritou primární prevence v rámci třídy či školní skupiny. Tento úkol je kladen
na samotného učitele, který by měl na základě své kvalifikovanosti a orientaci
v problému učinit opatření, která by předcházela vzniku šikany. Tato preventivní
opatření je možné využít v předmětech, jako je dramatická výchova, vlastivěda, čtení,
tělesná výchova apod. Do jisté míry zde záleží na učitelově tvořivosti a na tom, které
jeho postupy a nápady se ve skupině osvědčí. Součástí práce se skupinou či třídou je
také výchova k demokracii. Výchova k demokracii je proces dlouhodobý, neboť jeho
zásady musí děti nejprve pochopit, přijmout za své a následně podle nich umět také

jednat. Úkolem učitele je proto uplatňovat principy demokracie ve třídě každý den, ne
pouze v rámci jednoho předmětu.
Školy, které přijaly prvky demokracie, poskytují podle Koláře (2001) nejlepší
ochranu proti vzniku šikanování. Demokratické zásady jsou uplatňovány například ve
Zdravé škole, kde byl také zaveden výzkum Michala Koláře a Miluše Havlínové, jehož
cílem bylo ověření speciálního programu proti šikanování. Z výzkumu mimo jiné
vyplývá, že je-li ve skupině systematicky rozvíjeno příznivé sociální klima, program
proti šikaně se stává efektivnější (Sociální klima v prostředí základních škol v ČR,
2006).
K zajištění pozitivního klimatu třídy a k účinnému předcházení šikanování a
ubližování mezi dětmi doporučuji vybudování třídní komunity, ze které vychází
Základní intervenční program. Jedná se o takovou komunitu, která je založena na
demokratickém způsobu výchovy, tzn. na:
•

komunikaci všech se všemi (třídní setkávání…)

•

rovnoprávnosti v rozhodování (možnost volby obsahu třídního setkání,
diskuze, společná řešení problémů a dosažení dohody… )

•

zodpovědnosti žáků za dosažení domluveného cíle (plnění pravidel, na kterých
se žáci dohodli, třídní charta proti šikanování…)

•

zodpovědnosti žáků za dění ve třídě (spoluspráva…)
Dodržováním těchto principů docílíme sblížení oficiálních školních pravidel s

normami žáků, k čemuž nedochází tam, kde probíhá šikana.
20.1Třídní setkávání
Abychom mohli začít pracovat se skupinou, jsou nutná pravidelná setkávání
třídy. Tato setkávání nám dávají prostor k tomu, abychom mohli mluvit s dětmi o
problémech, které je tíží, ale i o radostech, které žáci chtějí sdílet s ostatními. V rámci
setkání se můžeme také domluvit na vytvoření pravidel ve třídě.
Třídní setkávání by se měla konat minimálně jednou týdně po dobu jedné až
dvou vyučovacích hodin. Může to být například první hodina v pondělí či poslední

hodina v pátek apod. Samozřejmě záleží na žácích, učiteli a škole, který den a která
vyučovací hodina je pro ně nejvhodnější. Nejideálnějším místem pro setkávání je
vlastní třída s kobercem, kde se žáci i učitel mohou usadit do kruhu tak, aby na sebe
všichni viděli. Z počátku by měl setkávání zahajovat sám učitel, kdy může navrhnout
témata, která by měla být prodiskutována a kdy pomůže dětem, aby se rozhovořily.
Jakmile se tato setkávání stanou běžnou součástí týdne třídy, je možné nechat děti, aby
svá setkávání vedly samy. Učitel by však měl jejich diskuse do jisté míry usměrňovat.
Všechna setkávání by měla mít společnou strukturu či program, aby se docílilo
plynulého průběhu. Setkání lze například uspořádat takto:
1. zahájení (přivítání, seznámení s programem, popř. hra na rozehřátí či
uvolnění)
2. hra (aktivizační, na soustředění, ke zklidnění, edukativní, taktilní, modelová,
s umělým konfliktem apod.). Nedoporučuji hry soupeřivé, které děti rozdělují
na silné a slabé či úspěšné a neúspěšné apod. Naopak zařazujeme hry, které
posilují kooperaci a soudržnost.
3. téma(ta) dne (řešení nějakého problému třídy, stanovení nových pravidel
apod.). Téma je vhodné vést formou otázek, kdy se například ptáme dětí, co
mohou udělat, aby se všichni cítili ve třídě bezpečně, dále formou úkolů (např.
vymyslet pravidla třídy, název pro třídu apod.) anebo formou diskuse.
4. připomínky a dotazy. V tomto bodě programu se dává žákům prostor pro
sdělení svého názoru, dotazu, kritiky, chvály, sdělení zážitků z víkendu, pro
navržení změny, doporučení apod. Učitel může stanovit, zda děti smí pronést
svá sdělení dobrovolně nebo zda musí promluvit každý. Jako zajímavý nápad
považuji používání třídního „maskota“ (plyšový medvídek, malý míček…).
Komu se dostane do rukou, může mluvit. Ostatní samozřejmě musí
poslouchat.
Ze zkušeností ze školy v Londýně však doporučuji, je-li to vůbec možné
v podmínkách české školy, konat ještě mini diskuse nebo setkávání („mini talks“) každý
den v rámci vyučování, například na začátku první vyučovací hodiny (10 - 15 min.),

kdy se např. sdělí, kdo má narozeniny nebo svátek, vyzdvihnou se úspěchy
z mimoškolních aktivit apod. Na konci vyučování, v několika minutách poslední
vyučovací hodiny, lze naopak shrnout práci dětí během celého dne, zeptat se dětí, co
nového se naučily atd. Podobné snahy jsem zaznamenala také na ZŠ Petřiny v rámci
programu Začít spolu, kde zavedli ranní či komunitní kruhy.
20.2Žákovské smlouvy
Aby třídní setkávání mohla fungovat bez problémů, je třeba s dětmi co
nejdříve vypracovat pravidla např. v podobě tzv. žákovských smluv, kterými se budou
řídit všichni ve třídě (včetně pedagoga).
Tato pravidla by měla podporovat spolupráci, otevřenou komunikaci a
kamarádské vztahy ve třídě a měla by být dodržována všemi dětmi. Postupem času
mohou být obměňována nebo doplňována, avšak tyto změny musí nejprve odsouhlasit
většina členů skupiny.
Žákovská

smlouva

může

zahrnovat

pravidla

týkající

se

například

pravdomluvnosti, ukázněnosti, otevřenosti, aktivní účasti, včasného příchodu apod.
Záleží na žácích, zda budou jednotlivá pravidla formulovat v jednotném, nebo
množném čísle. Uvedu příklad:
1. Vždy říkám pravdu.
2. Pomáhám druhým.
3. Respektuji názor druhého.
4. K druhým se chovám přátelsky.
5. Mluvím jen tehdy, pokud jsem vyvolán. atd.
20.3Třídní charta proti šikanování
Pravidla týkající se šikanování mohou být zahrnuta mezi předcházející obecná
pravidla třídy anebo lze s dětmi vytvořit zvláštní třídní pravidla zaměřená pouze na
tento problém, tzv. třídní chartu proti šikanování. Jasným cílem této charty je vyjádření,
že šikanování nebude ve třídě trpěno.

Nejprve by každý žák měl napsat několik svých nápadů (např. Aby na mě
neřvali. Nechci, aby mi nadávali, že jsem tlustý. Abychom se všichni kamarádili…),
poté by se v rámci skupin děti domluvily na výběru pravidel, která jsou podle jejich
soudu nejlepší. Následně by mluvčí z každé skupiny vybrali například pět až deset
pravidel, která by seřadili podle důležitosti a která by byla součástí třídní charty (viz
příloha č. 9) . Následuje diskuse se všemi žáky o výběru a seřazení pravidel. Pokud
někdo výrazně nesouhlasí, je možné ještě chartu na základě domluvy upravit.
Nakonec by měla být prodiskutována a stanovena opatření či sankce v případě
porušení charty. Pro představu uvádím hierarchii sankcí ze základní školy v Londýně:
Verbální napomenutí.

Upozornění na nevhodné chování.

Vyřazení z probíhající činnosti.

Zkrácení přestávky o 5 minut.
Učitel chování žáka zaznamená (do tzv. „Behaviour Record“).

Zkrácení přestávky o 10 minut.

Zkrácení přestávky o 15 minut.

Přeřazení do jiné třídy (tzv. “Time Out”). Pokud k přeřazení dojde 3x v rozmezí 5 dnů,
sepíše se smlouva mezi žákem, učitelem a rodiči.23

Vyloučení ze školy.
Doporučuji, aby si děti samy zvolily podobu charty (celkový vzhled, formát a
barvu papíru, výběr psacích potřeb…) a podílely se také na její ilustraci. Pomůže to
k přijetí a upevnění pravidel.
20.4Žákovská samospráva
Aby se žáci mohli podílet na výuce a na výchově, je potřebné zvolit žákovskou
samosprávu, která se stane komunikačním článkem mezi třídou a pedagogem. Jejím
úkolem je scházet se a řešit důležité úkoly, například výběr peněz na společné akce
třídy, podpora ostatních žáků třídy, vybrání odměny pro toho, kdo si ji zaslouží (nebo
23

„Time Out“ je použit okamžitě, pokud se dítě dopustí vážného porušení pravidel (rasismus, šikana…).

naopak trest), podněcování a navrhování změn ve třídě, zhodnocení uplynulého týdne
apod.
Základem je vhodný výběr kandidátů, kteří budou demokraticky voleni celou
třídou. Každý žák sepíše deset nejvlivnějších a deset nejoblíbenějších žáků ve své třídě.
Učitel výsledky vyhodnotí a vybere osm kandidátů (předem však musí vyloučit ty, o
nichž ví, že jsou potenciálními agresory atd.). Z těchto osmi kandidátů děti hlasováním
vyberou pět, kteří se stávají členy spolusprávy. Ti si zvolí svého předsedu a rozdělí si
role a úkoly.
20.5Zážitkové aktivity
Ve třídě bychom si měli najít prostor pro hraní různých her, scének nebo
situací. Nejlépe se k tomuto hodí vyučovací hodina dramatické výchovy. Žáci mají
možnost díky těmto hrám a situacím ve smyslu „co kdyby“ nacvičit si, jak reagovat na
určité situace, podněty či nabídky. Jiné zážitkové hry slouží k vyjádření pocitů, k
prohloubení vnímání jeden druhého, pochopení druhých nebo ke zjištění, co si o nich
druzí myslí apod.
Uvedu několik aktivit, které jsem realizovala v několika třídách v Chomutově i
v Praze a které bych zahrnula do primární prevence šikanování.

Modelové situace
Děti utvoří dvojice. Jejich úkolem je předvést situace, které se v jejich třídě
často opakují. Vybrali jsme společně tyto případy:
•

Jedno dítě, které kouří, vnucuje pod nátlakem cigaretu svému spolužákovi za
současného vysmívání se, že pokud kouřit nebude, je srab a nepatří do party.

•

Jedno dítě stojí v přední části fronty na oběd, přijde druhé a stoupne si před
něj.
Některé dvojice si zvolili první situaci, jiné situaci druhou. Obě děti nejprve o

problému diskutovaly a rozdělily si role. Po přehrání scénky si role vyměnily. Úkolem

bylo nalézt řešení konfliktu. Každá dvojice následně přednesla svoji sehranou scénku
zbytku třídy. Ostatní žáci posuzovali, zda je takové řešení reálné a vhodné. Co jiného by
případně doporučili.
Tyto scénky se dětem velmi líbily. Vzájemně se také podporovaly a
povzbuzovaly slovy: „Zkus si to představit…“, „Neboj se…“, „Co bys mu řekla…“,
„Nenech se…“ apod.
Zrcadlo
Tato aktivita je opět pro dvojice. Je založena na vnímání jeden druhého a
harmonii v pohybech mezi sebou. Tato zážitková aktivita napomáhá rozvíjení vztahů
mezi dětmi a je tedy jedním z prvků, jak podpořit příznivé klima třídy, jež by mělo být
součástí primární prevence šikanování.
Děti si rozdělily ve dvojicích role, kdo bude zrcadlo a kdo originál. Úkolem
zrcadla bylo opakování pohybů, které předváděl originál. (viz foto v příloze č. 11).
Některé děti užívaly prudké a rychlé pohyby. Je proto nutné upozornit je, že
takto souznění nedosáhnou. Mnoho žáků považovalo tuto hru za velkou legraci. Vhodné
je tudíž ihned na začátku zdůraznit, že aktivita probíhá v naprosté tichosti, protože ani
zrcadlo nemůže vydávat žádné zvuky.
Po vyměnění rolí jsme se usadili do kroužku a hovořili o pocitech a dojmech
z této aktivity i o schopnosti předvídat pohyby spolužáka.
Sousoší přátelství
Při této aktivitě byli žáci rozděleni do skupinek po 4 až 5. Úkolem bylo
vytvoření takového sousoší, které by vyjadřovalo přátelství, kamarádství. Tato aktivita
podporuje přemýšlení a diskusi mezi žáky na téma přátelství a jeho znázornění za
přispění všech členů skupiny. Sousoší přátelství doporučuji použít kdykoliv, kdy je např.
potřeba připomenout dětem důležitost kamarádství, rovnost mezi dětmi, toleranci apod.
Opět i tato aktivita přispívá ke snaze o příznivé klima mezi dětmi ve třídě a následně se
tak stává jedním z preventivních opatření v rámci problematiky šikanování.

Poté, co sousoší byla utvořena, se děti posadily a pozorovaly vždy jednu
skupinu, která své sousoší předvedla. Takto jsme shlédli jednotlivá sousoší a opět
utvořili prostor pro diskusi. Ptala jsem se zejména na to, proč se žáci pro to dané sousoší
rozhodli, co přesně jím chtěli vyjádřit apod. Následně jsem zavedla řeč na téma
kamarádské vztahy mezi žáky této třídy, zda je důležité mít kolem sebe přátele a také
jsem žádala zdůvodnění jejich názorů (viz foto v příloze č. 11 ).
Kresba ruky
Tuto techniku jsem přejala ze základního intervenčního programu a velmi ji
doporučuji učitelovi, který chce ve své třídě podpořit dobré vzájemné vztahy a
otevřenou komunikaci mezi dětmi a zabránit tak ve vzniku či rozvoji šikanování.
Dětem jsem rozdala dva papíry. Na každý z nich si obkreslily svou ruku.
Úkolem žáků bylo na první obkreslenou ruku (kamkoliv - na dlaň, do jednotlivých
prstů, kolem ruky…) napsat sdělení pěti spolužákům (adresně), v čem by se tito
spolužáci měli změnit, aby svým chováním a jednáním přispívali k dobré atmosféře ve
třídě. Na druhou ruku měli žáci napsat, co mohou oni sami udělat pro to, aby se všichni
ve třídě cítili lépe.
Tato aktivita je prospěšná z několika důvodů. Děti se cítí uvolněněji, mohou si
promluvit o svých slabostech i o slabostech druhých. Dochází k vyříkání si nejasností a
menších problémů. Žáci mají možnost naučit se otevřené komunikaci a vzájemnému
hodnocení.
Po splnění úkolu následovala diskuse. Ptala jsem se, která ruka se jim
vyplňovala lépe a proč. Vždy se většina dětí shodla, že jednodušší byla ruka se vzkazy
pro spolužáky. Poté jsme spolu hovořili o tom, že vždy je jednodušší kritizovat druhé a
chtít po druhých, aby změnili své chování. Shodli jsme se, že mnohem těžší je však
vlastní změna. V další fázi jsme obrázky sebrali, zamíchali a rozložili na koberec.
Vyzvala jsem žáky, aby si vše bez mluvení prohlédli a přečetli. Následovala další
diskuse, děti mluvily o svých pocitech, vyjadřovaly své názory ke sdělením, zda s nimi
souhlasí, co by popř. dodali apod. Ve většině tříd děti zpravidla souhlasily, že je dobré
dozvědět se, co se kamarádům na nich nelíbí, protože nyní vědí, v čem mají zlepšit své
chování a jednání.

Na závěr jsme se domluvili, že se děti pokusí splnit to, co po nich jiní žáci
vyžadují. Pokud bych v této třídě učila dlouhodobě, podporovala bych děti ve změně
jejich chování a jednání, kterou jim navrhovali jejich spolužáci. Jednou z možných
technik je smlouva mezi žákem a učitelem (stvrzena jejich podpisy), ve které bude např.
stanoveno, jak se chovat ke spolužákům, komu pomáhat (např. s učením, vysvětlením
učební látky atd.), jak se chovat při vyučování apod. a také jaká odměna bude
následovat (viz následující kapitola). Tímto způsobem je možné žáka motivovat ke
zlepšení jeho vztahu ke spolužákům a k pomoci při vytváření příznivého prostředí ve
třídě.
20.6Systém odměn
Aby byli žáci podporováni v příkladném chování a jednání, doporučuji, aby
učitel ve třídě zavedl systém jakýchsi „odměn“. Tyto odměny vyvolají u dětí zájem,
motivaci a větší snahu chovat se tak, jak se od nich vyžaduje. Možností je opravdu
mnoho. V tomto momentě záleží na učitelově fantazii a kreativitě.
Děti mohou za své pozitivní chování získávat body, kupóny či žetony, nebo
v tabulce vybarvovat políčka u svého jména atd. Pokud dosáhnou smluveného počtu či
hodnoty, obdrží odměnu (např. pochvalu do žákovské knížky, zvláštní výsadu ve třídě,
časopis, volnou chvilku navíc, výběr hry či knihy, možnost hrát hry na počítači…).
Avšak nejlevnější způsob, kterého není nikdy dost, je chvála. Té by mělo být využíváno
až čtyřikrát více než trestu (Pasch a kol., 1998).
Rozdělování těchto odměn by mělo mít svá pevná pravidla, kterých by si měl
být každý žák vědom a kterých by se měl učitel pevně držet.
20.7Seznámení dětí s problémem šikany
Jedním

z nejdůležitějších

preventivních

opatření

je

seznámení

dětí

s problematikou šikanování. Navrhuji, aby učitel v rámci modelových her poskytl
žákům příklady či situace (např. ve formě příběhu), na kterých se děti se šikanováním
seznámí, a zavedl na toto téma diskusi ve třídě. Doporučuji, aby se učitel konkrétně
zmínil o projevech šikanování, o možnostech, jak v případě výskytu šikany jednat (i

pokud daný žák není obětí, ale jen svědkem), komu se svěřit a koho požádat o pomoc,
jak se bránit apod. Po uvedení dětí do tohoto problému by měl učitel vyvěsit ve třídě
kontakty, na koho se v případě nouze obrátit (pokud se dítě nechce svěřit učiteli) a také
informační letáky s radami, jak jednat. V rámci této práce, v příloze č. 10, uvádím
důležité kontakty na některé organizace zabývající se pomocí dětem. Dále přikládám
informační leták pro děti, vypracovaný Michalem Kolářem (viz příloha č. 5).

Závěr
____________________________________________________________
Šikana je v dnešních školách tak častým a rozšířeným jevem, že ji společnost
(i mnozí pedagogové) považuje za zcela běžnou součást školy. Tento postoj vede
k habitualizaci šikany (Bendl, 2003). Pokud se však šikana zařadí do povědomí
veřejnosti jako běžný jev, nebude ji nikdo řešit. A právě vědomí existence tohoto
problému je prvním předpokladem k řešení šikanování, nápravě vztahů ve skupině a
zavedení preventivních opatření.

Abych se dozvěděla více o problému šikanování na školách, zvolila jsem si jej
jako téma své diplomové práce.
V teoretické části jsem se soustředila na seznámení s problémem šikanování v
teoretické rovině. Konkrétně jsem se zaměřila na vymezení pojmů a objasnění významu
slova šikana, jak jej chápou odborníci věnující se této problematice. Nechybí ani
zmínka o mýtech a nesprávném výkladu tohoto jevu. Dále jsem svou pozornost
věnovala protagonistům šikany, tedy šikanujícím (agresorům), šikanovaným (obětem),
přihlížejícím, pedagogovi, v jehož blízkosti může k šikaně docházet, také škole a
v neposlední řadě rodičům a rodině. Podrobně jsem se zabývala projevy, formami i
příčinami šikanování, uvedla jsem způsoby, jak šikanu ve skupině diagnostikovat a jak
správně postupovat při jejím vyšetřování i následné nápravě a jak jí v budoucnosti
předcházet. Také

jsem uvedla příklady výchovných opatření a sankcí a způsoby

monitorování jednotlivých incidentů šikany.
V empirické části jsem popsala výzkum, který jsem realizovala na základní
škole v Praze a v Chomutově. Tento výzkum se týkal zmapování situace z hlediska
šikanování na školách a zjištění všech okolností s tím spojených, např. zda se děti
někomu s problémem svěřily, od koho očekávají pomoc, zda si myslí, že učitel by jim
mohl pomoci, jestli se zkusily bránit, zda jim šikanující sdělili své důvody k ubližování,
jaký trest by pro agresora děti zvolily apod.
Stanovila jsem si čtyři hypotézy. V první jsem vyjádřila domněnku vycházející
z celonárodního výzkumu na českých školách z roku 2001, že více jak 40% všech
respondentů bylo někdy šikanováno. Dále jsem vyjádřila předpoklad, že v pražských
třídách se šikana mezi dětmi vyskytuje ve větší míře než ve třídách na základní škole
v Chomutově. Třetí hypotéza zněla: „Pokud je dítěti ubližováno, klesá tím jeho obliba
být ve třídě.“ Jako poslední předpoklad jsem uvedla, že pokud je dítě šikanováno,
neobrátí se o pomoc k učiteli, který ve třídě neužívá prvků demokracie.
Z těchto čtyř hypotéz byly pouze první dvě výzkumem potvrzeny. Protože se
však ve dvou pražských a jedné chomutovské škole stalo oběťmi více jak 60 % žáků
každé třídy a v pátém ročníku na základní škole v Chomutově potvrdilo šikanu pouze
36 % respondentů, podrobila bych první dvě hypotézy dalšímu zkoumání za účasti
většího počtu respondentů.

V této části práce jsem si rovněž vytyčila pět cílů. Zjišťovala jsem rozsah
výskytu šikany a podoby šikanování v daných třídách, následně jsem tyto sebrané údaje
porovnávala mezi vybranými školami v Praze a v Chomutově. Také jsem zjišťovala, zda
existuje souvislost mezi výskytem šikanování ve třídě a oblibou dětí být v té dané třídě
či zda se ovlivňuje přístup pedagoga k dětem a možnost dětí požádat učitele o pomoc
v souvislosti se šikanováním. Posledním cílem této části bylo navržení rad a doporučení
v rámci primární prevence šikanování ve třídě či skupině.
První tři cíle jsem splnila na základě vyhodnocení dotazníku, který byl rozdán
94 žákům tří čtvrtých tříd a jedné třídy páté. Čtvrtého cíle jsem dosáhla z části pomocí
dotazníkové formy a z části díky pozorování ve třídách. Poslednímu cíli jsem věnovala
poslední kapitolu své práce, kdy jsem konkrétně formulovala rady a doporučení pro
primární prevenci šikanování, např. jak budovat ve třídě pozitivní vztahy mezi dětmi,
jaké prvky demokracie využívat apod. K dosažení tohoto cíle mi pomohly poznatky
z teoretické části práce, absolvování modulového kurzu o prevenci šikanování ve
školách, interview s řediteli a učiteli škol i četné praxe a observace z českých
základních škol i observace na škole v Londýně.
Mohu konstatovat, že výsledky výzkumu přinesly zajímavá zjištění.
Předkládám několik závěrů, které z bádání vyplývají.
1. Výzkum prokázal, že 63 % dotázaných žáků bylo někdy šikanováno. Tento fakt
poukazuje na nutnost vytvoření celoškolního programu proti šikanování, jehož
součástí bude zajištění odborné kvalifikace a vzdělávání pedagogů v této oblasti,
zmapování výskytu šikany na škole, zavedení programu primární i sekundární
prevence šikanování a rovněž zajištění spolupráce a otevřené komunikace
s rodiči žáků.
2. K šikanování agresoři nejvíce užívají nadávek (18 %), kopání (16,5 %), bití (16
%) a pomluv (14 %). V tomto případě je nutné vyšetření šikany, nejlépe podle
Kolářovy pětikrokové strategie (viz kapitola Strategie vyšetřování šikany), dále
následná náprava a opět sekundární prevence, aby k těmto projevům šikanování
již nedocházelo. Nejideálnější je však zavedení primární prevence již v prvních
ročnících, v rámci které by měl učitel systematicky pracovat na posilování
pozitivních vztahů mezi žáky ve skupině, na vzájemné komunikaci a celkově
tedy na vytváření příznivého klimatu třídy.

3. O pomoc by učitele nepožádalo 27,5 % dotázaných žáků. Z tohoto důvodu je
nutné, aby pedagogové vyvěsili ve třídách kontakty, na koho se v případě
pomoci mohou oběti či svědci obrátit, koho mají informovat a jak si
s problémem poradit. K tomuto kroku slouží informační leták pro děti v příloze
č. 5 a seznam několika důležitých kontaktů v příloze č. 10.
4. Většina dotázaných (45 %) si myslí, že kdyby se stali obětí šikany, nejvíce by
jim pomohli jejich rodiče. Dále 28,5 % žáků by čekalo pomoc od kamaráda. Je
proto nutné o problému šikanování informovat především rodiče, kteří mají
často mylné představy o šikaně. K tomuto účelu opět poslouží otevřená
komunikace školy (pedagoga, ředitele, výchovného poradce či psychologa)
s rodiči, popř. základní informace o tomto problému lze získat po přečtení
informačního letáku pro rodiče v příloze č. 6. Zároveň by všichni žáci na škole
měli být informováni o tom, co dělat v případě, když některý z jejich spolužáků
je šikanován. Tento požadavek by měl zajistit učitel v rámci zavedení
preventivních opatření ve třídě (např. předání informací prostřednictvím
modelových situací atd.).
Výsledky tohoto výzkumu budou základním školám na základě apelování
ředitelů v nejbližší době předloženy.
V průběhu i po dokončení tohoto výzkumu vyvstaly zajímavé otázky, kterými
by bylo záhodno se ještě zabývat. V dalším bádání bych se například věnovala otázce,
zda sociální složení třídy, učitelova osobnost a jeho přístup k dětem či již realizovaná
preventivní opatření ve skupině mají vliv na výskyt šikanování mezi žáky. Rovněž by
bylo vhodné zmapovat výskyt a formy šikany v nižších ročnících základní školy a na
základě výsledků dále pracovat se skupinovou dynamikou a v zavádění preventivních
opatření, aby bylo možné zabránit šikaně již v úplných začátcích. Cenným přínosem by
v neposlední řadě bylo zjištění informovanosti rodičů o problému šikanování, nejlépe
pomocí dotazníkové formy.
V každém případě bych pro další výzkum zabývající se šikanováním vybrala
větší vzorek respondentů, což by umožnilo větší objektivitu a jednoznačnost některých
výsledků výzkumu.

Práce na tomto tématu mě velmi obohatila. Získala jsem cenné teoretické
poznatky z prostudování odborné literatury i z účasti na modulovém kurzu o prevenci
šikanování. V rámci výzkumu jsem měla příležitost nahlédnout do skupinové dynamiky
několika tříd a účastnit se aktivit dětí i samotné výuky.
Věřím, že tyto poznatky i zkušenosti z práce na vědeckém výzkumu mi budou
přínosem v dalším vzdělávání se a že své vědomosti budu moci prohloubit v rámci
doktorského studia, kterému bych se posléze ráda věnovala.
Mimo jiné doufám, že má práce přispěje k získání vhledu do problematiky
šikanování, že bude inspirací pro ty, kteří nemají dostatek poznatků o šikaně a bude jim
tak vodítkem při řešení tohoto problému mezi žáky ve škole. Předložené rady a
doporučení týkající se primární prevence šikanování by měly být přínosné zejména pro
pedagogy, kteří by některé prvky preventivních opatření ve své třídě rádi realizovali.
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Příloha č. 1
Klasifikace typů šikany (Kolář, 2001)

Osm druhů šikanování

Příklady projevů

Fyzické aktivní přímé

Útočníci oběť věsí do smyčky, škrtí, kopou, fackují.

Fyzické aktivní nepřímé

Kápo pošle ostatní, aby oběť zbili.
Oběti jsou ničeny věci.

Fyzické pasivní přímé

Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice
(fyzické bránění oběti v dosahování jejích cílů)

Fyzické pasivní nepřímé

Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na
záchod (odmítnutí splnění požadavků).

Verbální aktivní přímé

Nadávání, urážení, zesměšňování.

Verbální aktivní nepřímé

Rozšiřování pomluv. Patří sem také tzv. symbolická agrese,
která může být vyjádřena v kresbách, básních apod.

Verbální pasivní přímé

Neodpovídání na pozdrav, otázky apod.

Verbální pasivní nepřímé

Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě
obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé.

Příloha č. 2
Depistážní dotazník šikanování I (Kolář, 2001)
Varianta A (výpověď žáka o sobě)
Převzato a upraveno Kolářem z knihy: PARRY, J., CARRINGTON, G. Čelíme
šikanování. Sborník metod. Praha: Metodický materiál Institutu PPP ČR, 1995.
1. Ubližoval ti někdo ze třídy?
2. Ubližoval ti někdo ze školy?
3. Stalo se to víckrát? Pokud ano, kolikrát?
4. Jak ti bylo ubližováno?
5. Kdy se to stalo?
6. Kde se to stalo?
7. Cítil(a) ses z toho nešťastný(á), vystrašený(á)?
8. Jsi chlapec nebo dívka?
9. Ten, kdo ti ublížil, byl chlapec, nebo dívka?

10. Řekl jsi o tom někomu? Pokud ano, komu?
Varianta B (pohled žáka na druhé)
Materiál Koláře
1. Kdo ubližuje slabším?
2. Kdo zastrašuje a ponižuje spolužáky?
3. Kdo používá násilí vůči druhým?
4. Kdo zesměšňuje spolužáky?
5. Kdo nejvíc pošťuchuje?
6. Kdo se nejvíc pere?
7. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací?
8. Kdo má strach z nějakého spolužáka?
9. Kdo je ostatními přehlížen a odmítán?
10. Kdo je fyzicky napadán a neumí se bránit?
Nejlepší je tyto otázky rozšířit o další, aby nebyly tolik nápadné. Např.:
Kdo je přátelský a kamarádský?
Kdo se zastává slabších?
Kdo dává třídu dohromady?
Kdo umí nejlépe uklidnit hádku?
Kdo je spolehlivý a zodpovědný?
Kdo je nejobětavější?
Kdo se umí ze spolužáků nejlépe prát?
Koho považuješ za nejchytřejšího?
Komu to myslí a má dobré nápady?
S kým je největší legrace?
Kdo je odvážný a nebojí se?
Kdo nejvíc žaluje?
Koho mají učitelé rádi?
apod.

Příloha č. 3
Depistážní dotazník šikanování II (Kolář, 2001)
Úvodem k dotazníku

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou
opakovaně, ubližuje druhým.
Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné,
co tě ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě.
Ale může ti znepříjemňovat život i jinak, pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí
spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.
Šikanování se děje skrytě a my se o něm můžeme dozvědět pozdě nebo vůbec
ne. Proto potřebujeme tvoji pomoc a prosíme tě, abys vyplnil(a) anonymně (tajně) tento
dotazník. Informace nám pomohou zabránit ubližování slabým a bezbranným a vytvořit
bezpečnější prostředí pro všechny.

Škola ……………………………………………………………………………………..
Datum......................Třída.....................Pohlaví (chlapec/děvče) .......................................
Instrukce: Zakroužkuj nebo podtrhni odpověď, která je pravdivá.
Nepodepisuj se!
1. Jsi rád(a) v této třídě?

Ano

Oznámkuj známkou od jedničky do pětky

1

2. Máš ve třídě dobrého kamaráda?
3. Jaké bylo tvoje poslední vysvědčení?

4. Patříš ve vaší třídě do nějaké party?

2
Ano

Ne
3

4

5
Ne

- jedničky a dvojky, případně samé jedničky
- jedna a více trojek
- jedna a více čtyřek
- jedna a více pětek
Ano
Ne

5. Jakou známku jsi dostal(a) na vysvědčení z chování? - jedničku
- dvojku
- trojku

6. Byl(a) jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky
ze školy?
Ano
Ne
7. Ubližoval nebo ubližuje tobě někdo ZE TŘÍDY?

Ano

Ne

8. Jak ti ubližují?
(Stačí, když zaškrtneš, co se ti stalo, ale můžeš to popsat i vlastními slovy.)
Ignorování – posměch – pomluvy – ponižování – nadávky – bití – fackování –
kopání – rány pěstí
- Jinak – jak? …………………………………………………………………………
9. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno:

- téměř každý den
- téměř každý týden
- asi jednou do měsíce

10. Kde se to děje? Ve třídě – na chodbě – v šatně – na WC – v jídelně – v družině –
cestou do školy nebo ze školy – v tělocvičně – na hřišti
- Pokud jinde, tak kde?…………………………………..…………………………..
11. Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka?
Kolik je těch, kteří ti ubližují?

Chlapec
1
2
3
více než 3

12. Ubližuje ti někdo ZE ŠKOLY?
Ne

Dívka
1
2
3
více než 3
Ano

13. Jak ti ubližují?
(Stačí, když zaškrtneš, co se ti stalo, ale můžeš to popsat i vlastními slovy.)
Ignorování – posměch – pomluvy – ponižování – nadávky – bití – fackování –
kopání – rány pěstí
- Jinak – jak? ..……………………………………………………………………..
14. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno:

- téměř každý den
- téměř každý týden
- asi jednou do měsíce

15. Kde se to děje? Ve třídě – na chodbě – v šatně – na WC – v jídelně – v družině –
cestou do školy nebo ze školy – v tělocvičně – na hřišti
- Pokud jinde, tak kde? ……………………………………………………………..
16. Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka?
Kolik je těch, kteří ti ubližují?

Chlapec
1
2
3
více než 3

Dívka
1
2
3
více než 3

17. Řekl(a) jsi o tom někomu?

Ano

Ne

18. Pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)?

Ano

Ne

19. Myslíš si, že je dobrý nápad, požádat o pomoc učitele?

Ano

Ne

20. Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

Ano

Ne

21. Řekl(a) jsi o tom, že ti někdo ubližuje, rodičům?

Ano

Ne

22. Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci a jak? …………………….………….
23. Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují?

Ano

Ne

24. To, že ti někdo ubližuje, není správné, a jistě myslíš na to, proč tohle trápení máš
zrovna ty. Řekli ti, proč ti ubližují?
Ano
Ne
25. Zkusil(a) jsi se bránit?

Ano

Ne

26. Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje jinému? ………………..
27. Ubližuje ti někdo Z JINÉ ŠKOLY?
Jak ti ubližují?
Kolik jich je?
Jak často se to děje?
Příloha č. 4

Ano

Ne

Rysy chování, spolupráce, vztahů a celkové atmosféry charakterizující
počáteční i pokročilé stadium šikany při odhadu závažnosti onemocnění skupiny
(Kolář, 2001, s. 111)

Jak se oběti chovají a jak
odpovídají?

Jak svědkové spolupracují?

Počáteční stadium

Pokročilé stadium

Poměrně otevřeně mluví o
tom, co se jim stalo a kdo je
šikanoval.

Je patrná ustrašenost,
nechtějí prozradit, kdo jim
ublížil. Někdy zdůvodňují své
zranění bizarním způsobem.

Vyjadřují nesouhlas se
šikanováním a bez většího
strachu vypovídají.

Odmítají vypovídat, tvrdí, že
nic neviděli a neslyšeli.
Občas přiznávají, že nesmějí
nic říct, protože by měli
peklo. Případné výpovědi
působí podezřele.

Jak se svědkové vztahují k
podezřelým agresorům?

Násilí nepopírají a vyjadřují
vůči němu své výhrady.

Násilí bagatelizují nebo ho
popírají.

Jak se konkrétním násilím
vyjadřují ostatní členové
skupiny?

Projevují soucit s obětí a
porozumění neférovosti
ubližování silných slabým.

Oběť je kritizována a
znevažována. Často je
obviněna, že si to vlastně
způsobila sama.

Jak se členové skupiny
vztahují k trpící nebo
zraněné oběti?

Agresoři nejsou vnímáni
Oceňují, chválí a brání
jednoznačně pozitivně, ale
agresory, případně pro ně
diferencovaně, jejich okolí se
hledají polehčující okolnosti.
to nebojí vyjádřit.

Jaká je atmosféra ve
skupině?

Malá soudržnost,
nespolupráce, omezená,
"pokulhávající" svoboda
projevu a názoru. Atmosféra
je však ještě "živá".

Těžká atmosféra strachu,
napětí a nesvobody. "Špatně
se tu dýchá."

Příloha č. 5
Informační leták pro děti (Kolář, 2001, s. 227)
Spojení „intrikuje proti tobě“ jsem na základě zkušenosti ve školách nahradila
spojením „jedná s tebou nečestně“, kterému děti více rozumí (pozn. autora).
Nepřehlédni, trápíš-li se kvůli šikaně

Pomohu ti!
Jmenuji se: ………………………………………………………………………………..
Najdeš mě: ………………………………………………………………………………..
Návštěvní hodiny mám: ………………………………………………………..…………
Telefon: …………………………………………………………………………………...
Vím, že je to moc těžké.

Cítíš se sám, je ti smutno, máš strach a nevíš, co dělat.
Přečti si proto následující řádky.
Co je to šikanování?
Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně
ubližuje druhým.
Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě
ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale
může ti znepříjemňovat život i jinak – pomlouvá tě, jedná s tebou nečestně, navádí
spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.
Proč jsi šikanován?
Není to proto, že jsi špatný, nebo proto, že si to nějak zasloužíš. Chyba není v tobě, ale
v špatných vztazích mezi žáky vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost a
násilí.
Pamatuj si, že nikdo ti nemá právo ubližovat!
Jak se můžeš bránit?
Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl:
„Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude
lepší.“
Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které
situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:
•

Obrať se na mě jako na výchovného poradce/preventistu šikanování.
Mohu ti skutečně pomoci, budu ti věřit a neprozradím tě.

•

Svěř se svým rodičům.

•

V případě, že nenajdeš odvahu říct to mě ani svým rodičům, zavolej na
pražskou Linku bezpečí, telefon 0800 155 555. Bezplatně můžeš
telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní
kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, kdo se takto trápí.

Příloha č. 6
Informační leták pro rodiče (Kolář, 2001, s. 231)
Aktualizovala jsem poštovní adresu a webové stránky sdružení (pozn. autora).

Jak ochránit své dítě před šikanou
Co je to šikanování?
Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou
opakovaně ubližuje druhým.
V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „testíků“ (strkání,
nadávání, schovávání věcí…), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a
pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje

fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí) nebo kruté psychické násilí, někdy
oboje dohromady.
Následky šikanování
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Utrpení dětí je
nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou nést po celý svůj život.
Jak dítě zachránit?
Rodičům doporučujeme využít některou z alternativ podle toho, jak je konkrétní škola
připravena šikanování řešit. Předpokladem, abyste to zvládli, je seznámit se s literaturou
o tomto problému (viz bod Co číst).
V případě nejistoty se můžete obrátit na odborné pracoviště (viz bod Koho kontaktovat).
Koho kontaktovat
Obrátit se můžete především na pedagogicko-psychologickou poradnu, která má školu
na starosti. Podle příslušného obvodu ji najdete v telefonním seznamu.
Od roku 2000 začala postupně rozvíjet činnost poradna občanského sdružení
Společenství proti šikaně, která je zaměřena speciálně na pomoc obětem šikanování a
jejich rodičům. Podrobnější informace lze získat na kontaktní adrese Zelený pruh
1294/50, 147 08 Praha 4, nebo na internetové adrese: http://www.sikana.org/
Co číst
KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997, 2000.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

Příloha č. 7
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (pouze vybraná část pokynu)
Čl. I
Úvodní ustanovení
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”pokyn”)
vyplývá z ”Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na období 1998 – 2000” a ukotvuje realizaci Minimálních preventivních
programů na školách a ve školských zařízeních. Mezi sociálně patologické jevy u dětí a
mládeže pro potřeby tohoto pokynu zařazujeme širokou škálu výchovných problémů,
výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen ”prevence”) v
působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech
oblastech prevence:
•

drogových závislostí, alkoholismu a kouření,

•

kriminality a delikvence,

•

virtuálních drog (počítače, televize a video),

•

patologického hráčství (gambling),

•

záškoláctví,

•

šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování,

•

xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu.
Čl. II
Minimální preventivní program
Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

představuje Minimální preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem
v realizaci preventivních aktivit v základních školách, středních školách a speciálních
školách1, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče2. Jeho realizace je
pro každou školu a každé uvedené školské zařízení závazná a podléhá kontrole České
školní inspekce.
Mezi hlavní aktivity škol a uvedených školských zařízení v rámci
Minimálního preventivního programu patří:
•

odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších
pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních
technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží (interaktivní techniky,
nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností,
techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky apod.)
a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických
jevů,

•

systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
aj. oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze
uplatnit,

•

uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a
mládeže zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,

•

vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,

•

spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu
a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže,

•

průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském
zařízení z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých
forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých,

•

diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených
na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,

•

poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného
poradce

žákům

a

jejich

rodičům

a

zajišťování

poradenských

služeb

specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele.
Minimální preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován.
Sledována je celková účinnost minimálního preventivního programu (do jaké míry bylo
dosaženo stanovených cílů) i jeho průběh (jak program postupoval). Měřena je také
efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivního programu
realizovány.
Čl. III
Instituce v systému prevence
Do systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy patří
jednotlivé instituce a organizace veřejné správy a další subjekty. Jde především o:
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho vybrané přímo řízené
organizace,

•

odbory školství, mládeže a tělovýchovy na krajských úřadech (s platností od
1.1.2001),

•

základní, střední a speciální školy,

•

školní družiny, školní kluby, domovy mládeže,

•

střediska pro volný čas dětí a mládeže,

•

pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče,

•

školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří:

odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský
koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.
Činnost institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
je provázána s činností institucí v působnosti dalších resortů, které prevenci realizují
nebo na její realizaci participují. Zásadní význam pro prevenci mají i nevládní
organizace, které vhodnou formou doplňují činnost institucí veřejné správy a dalších
subjektů.

Čl.VI
Závěrečná ustanovení
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001.
Ke dni 31. 12. 2000 se zrušuje Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k
prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních ze dne 13.
května 1996, čj.: 16227/96-22.
Mgr. Eduard Zeman, v.r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 29. srpna 2000

Příloha č. 8
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (pouze vybraná část pokynu)
Čl. 3
Školy a školská zařízení v prevenci šikanování
(1) Je nutné, aby se s podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany jako
antisociálního chování jedinců i skupin žáků seznámili všichni žáci, učitelé,
vychovatelé, výchovní poradci, ředitelé škol a školní inspektoři. Žáci i pedagogové
by měli vědět, že tyto formy chování nejsou neškodnou legrací a zábavou, měli by
být seznámeni zejména s negativními důsledky šikany, a to jak pro její oběti, tak pro
její pachatele. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat

počáteční projevy šikanování.
(2) Každý pedagogický pracovník na všech úrovních a typech škol ve výchovně
vzdělávacím procesu vede důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování
norem

mezilidských

vztahů

založených

na

demokratických

principech,

respektujících identitu a individualitu žáka a rozvíjí zejména:
- pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka,
- respekt k individualitě každého jedince,
- etické jednání (humanita, tolerance),
- jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.
Všichni pedagogičtí pracovníci by měli využívat možností osobní, společenské a
morální výchovy v prevenci šikanování a prohlubovat si své znalosti a dovednosti
v tomto oboru. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím
předmětem nebo skupinou předmětů. To se týká zejména situací, kdy se žák učí
přijímat všeobecné hodnoty společnosti, identifikovat se s nimi a jednat v jejich duchu
v každodenním životě.
(3) Pedagogická centra a další subjekty poskytující další vzdělávání pedagogickým
pracovníkům zajistí v tomto oboru podle úrovní a typu škol a podle akreditovaných
programů toto vzdělávání výchovných poradců, školních metodiků prevence i
dalších učitelů.
(4) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti
prevence šikanování a agresivity. Vychází se přitom z komplexního pojetí
preventivní strategie, která je ve smyslu metodického pokynu ministra k prevenci
sociálně patologických jevů součástí minimálního preventivního programu školy. V
rámci účinné prevence šikanování je při přípravě a realizaci celoškolské
(celoústavní) strategie důležité zejména:
•

Zajistit účast školního metodika prevence a případně i dalších učitelů
v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Školní metodik prevence
bude zodpovídat za informovanost všech pedagogických pracovníků školy nebo
školského zařízení o dané problematice. Bude se aktivně podílet na řešení případů
šikanování a napomáhat svým kolegům zvládnout základní postup a strategii při

řešení konkrétních situací. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky mimo
jiné též s informací MŠMT ČR č.j. 14 144/98-22 „Spolupráce škol a předškolních
zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a
kriminality na dětech a mládeži páchané“.
• Navodit úzkou spolupráci mezi žáky (svěřenci), rodiči a pedagogy a jasně vymezit
možnosti oznamovat i zárodky šikanování (při zachování důvěrnosti takovýchto
sdělení).
• Ve školním (ústavním) řádu jasně stanovit pravidla chování včetně sankcí za jejich
porušení.
• Zajistit v souladu s pracovním řádem zvýšený a kvalitní dohled pedagogů o
přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna, a
to hlavně v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo
docházet.
• Seznámit pedagogy se systémem školy pro oznamování a vyšetřování šikanování,
vést pečlivou evidenci všech případů agresivního chování a šikanování mezi
spolužáky (školní metodik prevence, výchovný poradce).
• Aktivně zapojit do prevence šikanování i nepedagogické pracovníky.
• Zvyšovat informovanost pedagogů v této oblasti, doplňovat školní knihovnu o
literaturu z oblasti problematiky agresivního chování a šikanování, organizovat
semináře s odborníky zabývajícími se danou problematikou, začleňovat témata
šikany do dalšího vzdělávání učitelů apod.
• Informovat pedagogy, žáky (svěřence) i rodiče o tom, co dělat v případě, když se
dozvědí
o šikanování (např. umístit na přístupné místo kontakty a telefonní čísla na instituce,
které se problematikou šikanování zabývají, viz příloha č. 2 a 3).
•

Spolupracovat s odbornými službami resortu školství (pedagogicko-psychologickou
poradnou, střediskem výchovné péče a s dalšími odbornými pracovišti
poradenských a preventivních služeb v regionu, poskytujícími odbornou konzultaci
a psychoterapeutickou péči, s metodiky preventivních aktivit a s dalšími odborníky
v regionu).

Čl. 8
Závěrečné ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.
Mgr. Eduard Zeman, v.r.
ministr
V Praze dne 8. prosince 2000

Příloha č. 9
Příklad třídní charty proti šikanování (Kolář, 2001, s. 184)
Charta třídy proti šikanování
Motto: Šikanování a jakékoliv ubližování nebude v naší třídě trpěno. Všichni máme
právo na bezpečí. Společně jsme proto domluvili pravidla, která budou chránit každého
z nás. Svým podpisem potvrzujeme, že se smlouvou souhlasíme a v případě jejího
porušení poneseme následky.
1. Nikdy nepraštím děvče.
2. Nevytahuji se na slabší.

3. Budu-li chtít udělat někomu nějaký žert, nejdřív si představím, jak by bylo mně,
kdybych byl na jeho místě.
4. Budu uznávat druhé bez ohledu na jejich odlišnosti.
5. Spolužákům, které někdo napadne, pomohu. Když to nezvládnu sám, řeknu to
učiteli.
6. Když se pedagog dozví, že nám někdo ubližuje, nedopustí, aby se to opakovalo.
7. Spolužákům, kteří stojí mimo skupinu, pomohu začlenit se mezi nás.

Příloha č. 10
Zajímavé odkazy a důležité kontakty
Společenství proti šikaně (dříve pod názvem: Občanské sdružení proti šikaně) je
občanské sdružení, ve kterém pracují odborníci na problematiku šikanování. Členy jsou
též rodiče dětí, které byly poškozeny šikanováním. Cílem sdružení je pomoc obětem
šikany a prevence tohoto patologického jevu.
- adresa: Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
- internetová adresa: http://www.sikana.org

Bílý kruh bezpečí je sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti a jejich blízkým.
Poskytuje bezplatnou a odbornou pomoc obětem, prevencí sociálně patologických jevů
a organizuje kurzy na téma problematiky šikanování.
- adresa: Duškova 20, 150 00 Praha 5
- telefon: 257 317 100
- další poradny: v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Pardubicích
Nadace Naše dítě je nezisková organizace, která se zabývá ochranou a pomocí dětem
v obtížných a krizových situacích. Nadace se věnuje tvorbě a podpoře projektů
zaměřených na prevenci negativních společenských jevů mezi dětmi a mládeží a na
ochranu dětí a mládeže v ČR.
Linky důvěry a bezpečí slouží jako první pomoc pro děti. Nemohou řešit konkrétní
případ šikany, mohou však například pomoci k tomu, aby se šikana řešit začala. Děti
mohou na linky volat anonymně a sdělit jim tak svůj problém.
Telefonní linky pomoci:


v Praze:

Růžová linka – 272 736 263 (po-pá: 8-20)
Linka Vzkaz domů – 800 111 113 (zdarma, 24 hodin denně)
Linka důvěry DKC – 241 484 149 (24 hodin denně)
Linka pomoci Alternativy dívky – 241 727 763 (24 hodin denně)
Linka bezpečí – 800 155 555 (zdarma, 24 hodin denně)
Linka pro rodiče – 283 852 222 (po: 13-16, st: 16-19)


v Brně:

Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti – 541 235 511 (24 hodin denně)
Modrá linka – 549 241 010 (denně: 9-21)


v Olomouci:

Linka důvěry – 585 414 600 (24 hodin denně)


v Plzni:

Linka dětské pomoci – 377 260 221 (po-pá: 7-20)


v Náchodě:

Linka pro tebe – 491 428 188
Internetové linky pomoci:


v Praze:

Linka bezpečí – lb@linkabezpeci.cz , www.linkabezpeci.cz
Linka důvěry DKC – problem@ditekrize.cz , www.ditekrize.cz


v Brně:

Modrá linka – help@modralinka.cz – www.modralinka.cz
Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti – spondea@sky.cz
www.sky.cz/spondea

Příloha č. 11
Fotografie z tříd
Foto 1 – Motivační prvek (ZŠ v Londýně)
(Kdo dnes položil dobrou otázku?, Kdo dnes přemýšlel?)
Foto 2 – Třídní pravidla (ZŠ v Londýně)
1. Nesměj se jiným.
2. Neubližuj ostatním.
3. Buď rozumný.
4. Poslouchej učitele.

5. Vždy se snaž ze všech sil. (přeložila M. M.)
Foto 3 – Zážitková aktivita „Zrcadlo“
Foto 4 – Zážitková aktivita „Zrcadlo“
Foto 5 – Zážitková aktivita „Důvěřuj!“
Foto 6 – Zážitková aktivita „Sousoší přátelství“
Foto 7 – Zážitková aktivita „Sousoší přátelství“
Foto 8 – Zážitková aktivita „Sousoší přátelství“
Foto 9 – Diskuse s dětmi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Příloha č. 12
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Ot. č. 9 - Jak často ti bylo ubližováno?
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Ot. č. 14 - Jak často ti bylo ubližováno?
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Ot. č. 15 - Kde se to děje?
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Ot. č. 15 - Kde se to děje?
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Ot. č. 18 - Pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)?
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80%

73%

72%
70%

Respondenti

60%
50%
Ano

40%

Ne

28%

30%

27%

20%
10%
0%

Praha

Chomutov

Graf. č. 20
Ot. č. 20 - Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?
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Ot. č. 22 - Kdo si myslíš, že by ti mohl nejvíce pomoci?
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Ot. č. 22 - Kdo si myslíš, že by ti mohl nejvíce pomoci?
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Ot. č. 23 - Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují?
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Ot. č. 25 - Zkusil(a) jsi se bránit?
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Ot. č. 26 - Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje
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Ot. č. 26 - Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje
jinému?
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Ot. č. 26 - Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje
jinému?
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Ot. č. 27 - Jak ti ubližují?
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Ot. č. 27 - Jak často se to děje?
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Procentuální vyjádření obětí šikany na ZŠ v Praze
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Formy šikany ve 4. X v Praze
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Vztah mezi šikanováním a oblibou žáka být ve třídě
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