
 

Abstrakt 

Šikana ve školním prostředí je v dnešní době hojně diskutované téma. Ve své 

diplomové práci se autorka pokusil toto téma shrnout a následně vyhodnotit názory na šikanu 

studentů středních škol. Problematika je rozšířena o vztahovou dimenzi ve školní třídě. 

V teoretické části se autorka věnuje celkovému problému šikany, vymezení hlavních pojmů, 

definicí a zaměřuje se na šikanu ve škole. Snaží se pochopit dynamiku šikany, její vnik, stádia 

i její následky. Zaměřuje se na osobnost oběti, agresora a dalších zainteresovaných subjektů. 

Dále se věnuje vyšetřování šikany a samotné prevenci proti šikaně. 

Na teoretickou část navazuje část praktická, která je rozdělitelná do tří samostatných 

částí:  

První je zaměřena na prevenci a případné řešení šikany pomocí poznávací pedagogiky. 

Autorka absolvoval pozorování Intervenčního programu proti šikaně v jedné základní škole 

v Praze. Na základě tohoto pozorování popsal metody her, díky nimž se zlepšilo klima dané 

třídy.  

Druhá část je zaměřena na výzkum mezi studenty vybraných středních škol. Pomocí 

dotazníku se autorka snaží zjistit názor dnešních studentů na šikanu, jak k ní přistupují a jestli 

se s ní setkávají. Výzkumná sonda byla zaměřena na genderové rozlišení postojů jednotlivých 

respondentů.  

Ve třetí části výzkumu byl použit videozáznam, který byl studentům puštěn po 

dopsání první části dotazníku. Video pochází z archivu České televize, ze vzdělávacího bloku 

„Nechte mě bejt!“, díl „Šikana“, který připravil Z. Všelicha. Záznam byl studentům pouštěn 

jen do přesně stanoveného času a studenti měli za úkol dovyprávět příběh, který se v něm 

odehrával. Cílem bylo doložit, zda studenti nechávají řešení šikany na ostatních, nebo se do 

něho aktivně zapojují.  

Pomocí získaných poznatků se podařilo prokázat hypotézu, že studenti se s šikanou 

setkávají velmi často a že jejich postoje k řešení šikany, se genderově liší. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 170 respondentů, z toho 85 dívek a 85 chlapců, stejného věku, což zaručilo 

naprosté vyrovnání výsledků. 

Cílem práce je zpřehlednění této problematiky, její celkové shrnutí a následné vyhodnocení 

názorů dnešních středoškoláků. Šikana je sociálně patologickým problémem nejen v českých školách, 

ale i ve světě. Tomuto problému by měla být proto věnována přiměřená a především dlouhodobá 

pozornost. 
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