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Abstrakt:
Název: Šikana z pohledu učitelů a žáků ve vybrané základní škole

Abstrakt: V práci jsou zachyceny názory a postřehy na problematiku šikany z pohledu
učitelů a žáků druhého stupně ve vybrané základní škole v Praze 6. Teoretická část
obsahuje vymezení dílčích pojmů. Nedílnou součástí práce je popis organizace, tedy
konkrétní základní školy v Praze 6. Výzkumnému šetření je věnována podstatná část
diplomové práce. K šetření bylo využito dotazníkové metody, pozorování a rozhovorů.
Výsledky výzkumu ukazují na pozitivní klima ve škole, které se snaží vytvářet celý
učitelský sbor. Agresivní projevy nejsou ve škole přehlíženy a řeší je každý učitel.
Základní škola dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Prev-centrum, které pro
jednotlivé ročníky připravuje preventivní programy.
Šikana se ve škole vyskytuje, avšak v daleko menší míře než prezentují média a než je
obvyklé na některých základních školách.
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Abstract:

Title: Bullying from the viewpoint of teachers and students at the selected elementary
school.

Abstract: This paper presents views and observations on the subject of bullying from the
viewpoint of teachers and students of the second level of a selected elementary school in
Prague 6. The theoretical section contains definition of basic terms. Organisation of the
selected school in Prague 6 is described. Research forms a major part of the Thesis.
Surveys were carried out by means of questionnaires, observations and interviews.
Results show a positive climate at the school created by teachers. Agressive behaviour is
not overlooked and is dealt with by each teacher individually. The elementary school
cooperates with a citizens group Prev-centrum which prepares preventive programs for
individual classes. Bullying does take place at the school but at a much lower level than
presented by media and what is common at some other elementary schools.

Keywords: bullying, aggression, bullying prevention, preventive programms, solution of
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1 ÚVOD
Pojem šikana můžeme v dnešní době slyšet nejen v souvislosti se školskými
zařízeními. Stále častěji se setkáváme s příběhy, které vypovídají o šikaně na pracovištích
mezi dospělými, o agresi páchané na seniorech a postižených lidech, o kyberšikaně mezi
dětmi. Šikana tudíž není záležitostí pouze určité věkové kategorie, určitého zařízení, či
organizace. Šikana jako sociálně-patologický jev se vyskytuje v celé naší společnosti, a
proto je dle mého názoru stále aktuálním problémem, který by neměl být přehlížen.
Skutečnost, že jsem měla možnost se setkat s šikanou v roli učitelky, mne
motivovala k výběru konkrétního tématu. Ze zkušenosti vím, že učitelé a žáci mohou mít
na šikanu různé pohledy, které jsou předmětem mého výzkumného šetření. Za cíl si kladu
zjistit, jak se na šikanu dívají učitelé a žáci, co si žáci představí pod pojmem šikana, co je
šikana a co legrace, a jak vnímají problematiku šikany na jejich základní škole. Jako
cílovou skupinu jsem si vybrala druhý stupeň základní školy, tedy žáky od šestých do
devátých tříd. Druhý stupeň jsem si vybrala proto, že díky mé aprobaci učím právě žáky
této věkové kategorie, ale především se domnívám, že žáci v tomto věku jsou nejvíce
ohroženi různými patologickými jevy.
Práci jsem rozdělila do čtyř kapitol.
V první části se zabývám teorií. Vymezuji pojem šikana a uvádím definice pojmu
od různých autorů. Nezbytnou součástí teorie je klasifikace typů šikany, typy agresorů,
příčiny šikanování, praktické rady pro rodiče a pedagogy, které jsou z mého pohledu
velmi důležité, a možnosti prevence.
V další kapitole popisuji vybranou základní školu v Praze 6, na které působím od
září roku 2010. Zaměřuji se na celkový profil školy, preventivní plány, které si škola
sama vypracovává, programy, které jsou škole nabízeny a kterých se účastní.
Podstatnou část diplomové práce představuje třetí kapitola, která obsahuje
výzkumné šetření kvalitativního charakteru. V této kapitole se zabývám vyhodnocení a
shrnutí dotazníků, rozhovorů a pozorování, kterému jsem věnovala celý školní rok
2010/2011. Následuje závěr s reflexí.

7

2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 DEFINICE ŠIKANY
Pojem šikana se v naší zemi objevil před rokem 1989, kdy významný pražský
psychiatr Petr Příhoda upozornil na vztahy mezi vojáky ,,nováčky“ a ,,mazáky“ v
socialistické armádě. Praktiky, které prováděli vojáci na nově příchozích, se uplatňují i
dnes v některých školských zařízeních.
Jelikož se o danou problematiku zajímají nejen odborníci, ale i rodiče,
pedagogové a studenti středních a vysokých škol, existuje na dané téma mnoho odborné
literatury a beletrie. Vymezení pojmu šikany není jednoduché a vždy jednoznačné. Z
velkého množství literatury rovněž vyplývá, že existují definice šikany, které se
vzájemně doplňují nebo se liší. V této části práce je proto uvedeno několik definic.
Podle Michala Koláře je šikana nemocné tedy patologické chování. ,,Jeden nebo
více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a
používá k tomu agresi a manipulaci.“ (Kolář, 2011, s.27). Kolář zdůrazňuje, že
významným rysem šikanování je nepoměr sil, kdy agresor je ve výhodě např. fyzické a
oběť se nemůže bránit. Obecnější vymezení pojmu šikana popisuje Jan Průcha. ,,Fyzické,
psychické či kombinované ponižování až týrání žáků obvykle jinými žáky, vzácněji
dospělými.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009 s.297). Zdeněk Martínek se s definicí
šikany shoduje s Michalem Kolářem. Stejně jako Kolář zdůrazňuje podmínku šikany.
Hlavním charakteristickým znakem šikany je fyzická nebo psychická převaha agresora
nad obětí. Dalším důležitým faktem je, že je oběti útok agresora nepříjemný. Připouští, že
se může jednat o šikanu krátkodobou i dlouhodobou.
Kateřina Vágnerová zmiňuje, že se nemusí vždy nutně jednat o jednotlivce nýbrž
o celé skupiny. ,,Šikana je úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližování slabšímu
jedinci (skupině) silnějším jedincem (skupinou).“ (Vágnerová, 2009, s.11).
Spurný Joža tvrdí, že šikana je projevem patologických interpersonálních vztahů,
které na psychiku oběti působí dlouhodobě negativně. Oběť má tak tendenci k úniku, a to
i trvalému v podobě pokusů o sebevraždu.
8

Stanislav Bendl řadí šikanu mezi patologické formy mezilidského soužití. Šikanu
charakterizuje jako ,,agresivní jednání, pomocí kterého si šikanista způsobováním
fyzických nebo psychických útrap zjednává či udržuje převahu nad svou obětí.“ (Bendl,
2003, s.26).
Pavel Říčan ve své knize Agresivita a šikana mezi dětmi charakterizuje šikanu
podrobně. ,,Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti
ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně.
Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo
ubránilo. Jako šikanování mohou být také označeny opakované posměšky nebo ošklivé
poznámky o rodině. Jako šikanování však obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo
hádku přibližně fyzicky vybavených soupeřů.“ (Říčan, 1995, str. 26). Dále shrnuje
definice takto: ,,Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit.“
(Říčan, Janošová, 2010, s.10).
Evelyn M. Fieldová (2009) upozorňuje na šikanu jakožto na psychické, citové,
společenské a fyzické zneužívání, rovněž uvádí charakteristický znak šikany, a to
bezmocnost oběti a podotýká, že agresor nemusí mít vždy v úmyslu ublížit. S tímto
názorem se poněkud rozchází s definicemi předchozích autorů. Osobně se domnívám, že
agresor má za cíl ublížit.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vymezuje pojem podobně jako předchozí
autoři. Šikanování je považováno za nebezpečné chování, kterým agresor ohrožuje
jedince, zastrašuje, ubližuje jedinci, ale i skupině. Jednání je cílené, často opakované a
oběť se nemůže bránit. Zahrnuje fyzickou a slovní agresi, ale i nepřímou šikanu. Kromě
toho, upozorňuje i na nový druh šikany tzv. kyberšikanu, kdy se jedná o zesměšňování,
urážení, nadávání prostřednictvím SMS zpráv, emailů, zveřejňování urážlivých materiálů
na internetových stránkách. Metodický pokyn zdůrazňuje důležitost prevence a nutnost
vytvářet pozitivní klima ve třídě.
Všechny uvedené definice vychází z faktu, že šikana je patologické chování, kdy
agresor úmyslně psychicky nebo fyzicky ubližuje oběti. Agresor je v převaze a oběť se
nemůže bránit. Jednání agresora je většinou oběti nepříjemné. Avšak v případě, že trpí
žák nějakou mentální poruchou, nemusí nutně jednání agresora cítit jako nepříjemné. To
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jsou základní podmínky, které by měly být splněny, abychom mohli chování označit za
šikanu.
Šikanu považuji za vážný patologický jev, který se vyskytuje prakticky ve všech
školách a školských zařízeních. Ze zkušenosti vím, že šikanující je v převaze oproti své
oběti. Nemusí to být nutně převaha fyzická, může se jednat i o psychické zvýhodnění
agresora. I přesto, že se o šikaně mluví stále častěji v různých souvislostech, pro rodiče
jsou napsány manuály, pro žáky organizovány preventivní programy a různé aktivity,
které podporují dobré klima ve třídě, učitelé se mohou účastnit kurzů a seminářů, které
jsou zaměřeny na danou problematiku, v každé škole je metodik prevence, jsou učitelé a
rodiče v řešení problému šikany bezradní a žáci stále častěji používají pojem šikana i v
případech, kdy se o šikanu skutečně nejedná. Mohla by se nabízet otázka, proč tomu tak
je.
Šikana je některými autory označována za zhoubný nádor, za epidemii, která se
šíří po školách. Proto jsou vypracovány preventivní programy a plány, které by měly
školám pomoci výskyt šikany na školách zmírnit, předcházet tomuto patologickému
chování a poradit, jak šikanu řešit. Učitelé by si tedy měli všímat prvotních signálů, které
jim žák dává. Někdy jsou však tyto signály podceňovány, ba dokonce přehlíženy a oběti
se nedostane pomoci a zastání, o kterou tajně prosí. Důležitou roli hrají rodiče, kteří si
mohou všimnout toho, že je s jejich dítětem něco v nepořádku, nebo se jim dítě přímo
svěří. Dle mého názoru je nutným krokem k úspěchu při řešení šikany vnímání chování
žáků a aktivita ze strany učitele a rodiče.
Nejen učitelé, ale i rodiče jsou často vystaveni rozhodnutí, co šikana je a co je
ještě legrace. Hranice mezi legrací a šikanou může být různá. To, co pro někoho je
legrace, druhému může vážně ublížit. Při legraci se baví oba účastníci a poměr sil je
vyvážený, kdežto při šikaně se baví pouze agresor a oběť trpí. Žáci často používají pojem
šikana i v situacích, které rozhodně neodpovídají patologickému chování. Je tedy nutné
žákům opakovat nebo názorně ukázat příklady, kdy se o šikanu skutečně jedná a kdy ne.
Šikana z mého pohledu je závažný problém celé společnosti a je důležité nebýt
lhostejní vůči svému okolí a všímat si i maličkostí, které se kolem nás dějí. Pak je možné
šikanu potlačovat v počátečních stádií a nedat šanci, aby propukla v nekontrolovatelné
ničení lidské důstojnosti.
10

2.1.1 AGRESIVITA
Pojmy agrese a agresivita jsou často veřejností zaměňovány, z tohoto důvodu tyto
pojmy definuji. Agresivita je jeden z charakteristických znaků člověka, ale i jiných
organismů. Za agresivitu se považuje útočnost nebo postoj, ale také schopnost organismu
vzdorovat obtížím. Agresivita je často spojována s násilnými projevy jedince. S
agresivitou se setkáváme v běžném životě. V přijatelné míře může mít pozitivní dopad na
naši osobnost.

2.1.2 AGRESE
Agrese je výpad, útočné jednání vůči objektu nebo osobě se záměrem ublížit.
Agrese je projevem agresivity. Agresivními se podle některých odborníků nerodíme, ale
stáváme na základě našich zkušeností a vnějších podnětů. Například Donnerstein a
Wilson (1979) prokázali, že se častěji člověk stává agresivnějším v hlučném prostředí.
Velký vliv na projev agresivního chování jedince má rovněž výchovné působení, které
mírní a usměrňuje jeho projevy.

2.1.3 MANIPULACE
Manipulace je způsob ovládání lidí k dosažení vlastního cíle. Manipulátor spoléhá
na naivitu, strach, neprůbojnost, nevědomost konkrétní osoby, prostřednictvím které
dosáhne svého skrytého cíle.

2.1.4 KLASIFIKACE ŠIKANY
Rozdělení šikany je různé, přikláním se k rozdělení podle Michala Koláře pro
jeho srozumitelnost a přehlednost.
Šikanování můžeme rozdělit na šikanu fyzickou a verbální, přímou a nepřímou,
aktivní a pasivní. Jelikož se dále mohou mezi s sebou kombinovat, máme tedy osm druhů
šikanování. (Kolář, 2001, S.32).
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TABULKA: DRUHY ŠIKANOVÁNÍ
DRUHY ŠIKANOVÁNÍ

PŘÍKLADY PROJEVŮ

Fyzické přímé aktivní

Útočník oběť fyzicky napadá, mlátí ji, kope do ní.

Fyzické přímé pasivní

Útočník pošle kamarády, aby oběť napadli nebo jí
zničili věci.

Fyzické nepřímé aktivní

Agresor nedovolí oběti sednou si do lavice.
Fyzicky jí v tom zabrání.

Fyzické nepřímé pasivní

Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze
třídy na záchod. Zakáže jí to.

Verbální aktivní přímé

Agresor oběti nadává, zesměšňuje ji a uráží ji.

Verbální aktivní nepřímé

Agresor rozšiřuje pomluvy prostřednictvím např.
básniček, psaníček, deníku, kreseb.

Verbální pasivní přímé

Agresor s obětí nekomunikuje, neodpovídá jí na
pozdravy a otázky.

Verbální pasivní nepřímé

Oběť je nespravedlivě odsouzena agresorem a
spolužáci se jí nezastanou.

2.1.5 TYPY INICIÁTORŮ
Někdy se mohou lidé domnívat, že šikanují pouze chlapci a tělesně zdatní jedinci.
Jelikož agresor, který šikanuje psychicky, nepotřebuje fyzickou sílu, můžeme tento mýtus
vyvrátit. Jak tedy vypadá iniciátor šikanování? Jak šikanuje?
První typ je hrubý, primitivní jedinec se sklony k násilí a k páchání trestné
činnosti. Neuznává autority, odtud také pramení časté kázeňské problémy. V rodině často
panuje agresivita a brutalita. Ta se projevuje navenek tak, že agresor šikanuje tvrdě,
nelítostně, vyžaduje, aby ho oběť poslouchala na slovo.
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Druhý typ agresora na nás působí zdánlivě slušným a kultivovaným dojmem. Má
dobré výsledky ve škole a dobře vychází s učiteli. Má sklony k narcismu a k úzkosti.
Někdy se u něj mohou projevit sadistické tendence. Násilí je často skryté nebo rafinované
beze svědků. Může se obklopit několika jedinci, kteří však plní jeho příkazy. Jednání je
chladnokrevné a kruté, nejspíš pramení z jeho rodinného zázemí, kde panuje důsledná
výchova často bez lásky.
,,Srandista “ tak by se dal jedním slovem charakterizovat třetí typ iniciátora
šikany. Je zábavný, optimistický, v kolektivu oblíbený, vyžaduje zvýšenou pozornost. Tu
si zajišťuje zesměšňováním druhých různými zlomyslnostmi a škodolibostmi. Šikanuje
pro pobavení sebe i publika. Projevy agresora tohoto typu jsou nejspíš způsobeny
deprivací. Agresor duševně strádá. Předpokládá se, že rodiče zaujímají ironizující
postoje, sarkasmus a mají výrazný smysl pro ,,černý humor “ .

2.1.6 TYPY OBĚTÍ
Charakteristika oběti není tak jednoznačná. Každá skupina si dříve nebo později
najde svoji oběť. Obětí se tedy může stát kdokoli. Uvedu několik charakteristických
znaků ,, typické “ oběti šikany na našich školách. Jsou to nejslabší jedinci, kteří neumí
skrývat strach. Jejich zranitelnost a bojácnost může potenciálního agresora svádět k tomu,
aby se právě tento jedinec stal jeho obětí. Ve stresových situacích jednají nejistě,
propadají panice a neumějí se bránit. Často jsou k sobě velmi sebekritičtí, mají malé
sebevědomí a trpí ztrátou sebedůvěry. Oběť může být i tělesně zdatná, ale po psychické
stránce je bezbranná, což agresor vycítí a zaútočí.
Existuje několik handicapů, které mohou zvyšovat riziko, že se dotyčná osoba
stane obětí šikany. Mezi tělesné handicapy se řadí malá fyzická síla, obezita, slabost po
nemoci, neobratnost a zvláštnost ve vzhledu. Hyperaktivita, specifické poruchy učení,
opožděný duševní vývoj jsou jedním z rizikových charakteristik. Obětí šikany se mohou
stát i žáci, kteří se odlišují od skupiny. Oběti mohou být různorodé, záleží na skupině, ve
které se pohybují. Rasová odlišnost může být rovněž příčinou k šikanování. Premianti
třídy a žáci s dobrým prospěchem se mohou stát terčem nadávek a posměšků. V
neposlední řadě je obětí ten, kdo mohl konflikt vyvolat. Agresorovo tvrzení, že ho oběť
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vyprovokovala není vždy pravdivé. Proto je důležité násilí zastavit a nenechat se zmást
agresorovou výmluvou.

2.1.7 PĚT STÁDIÍ ŠIKANY
Šikana se dá rozdělit do pěti stádií. Každé stádium má svá specifika a vyžaduje si
také odlišný přístup v řešení, proto by je učitelé měli znát.
První stádium se vyskytuje zcela běžně na všech školách. Obětí se většinou
stávají méně oblíbení žáci tzv. outsideři. Tito žáci mohou zažít psychické formy šikany,
kdy se s nimi spolužáci nebaví, pomlouvají je a neuznávají je. Často se stávají terčem
posměšků. První stupeň šikany bývá také někdy označován jako ostrakismus. Dříve se
tento pojem používal v souvislosti s vyčleněním člověka ze společnosti nebo vyloučením
jedince z určité činnosti.
Fyzická agrese se začíná projevovat ve druhém stádiu. Agresor si na oběti vylévá
svůj vztek, stres, napětí nebo si dokazuje svoji moc nad obětí a vychutnává si tak
nadvládu nad slabším jedincem. Velmi důležitou roli zde hrají vztahy ve skupině,
nekonfliktní povahy a smysl pro spravedlnost druhých spolužáků, kteří se oběti zastanou
a postaví se proti agresorovi.
Třetí stádium bývá rozhodující. V případě, že se nevytvoří silná skupina žáků,
kteří se oběti zastanou, vznikne skupinka agresorů, kteří spolupracují a systematicky
oběti šikanují.
Většina souhlasí s chováním agresorů a přijímá jejich ,,zákony“, nikdo se oběti
nezastane, šikanovat začnou i slušní žáci. Těmito slovy by se dal popsat čtvrtý stupeň
šikany.
Poslední stádium šikany bývá také někdy označováno jako ,,totalita neboli
dokonalá šikana“ (Kolář, 2001, S.40). Normy agresorů jsou respektovány a přijaty
většinou, násilí je chápáno za normální. Třída je rozdělena na dvě skupiny. Agresoři
vykořisťují své oběti, které jsou natolik zoufalé, že jsou ochotny udělat cokoli. Oběti mají
potíže ve škole, často do ní nechodí a mají vysokou absenci, v některých případech se
zhroutí, což většinou vede ke zjištění šikany v dané skupině. Tento stupeň šikany se na
našich školách spíše neobjevuje. Je záležitostí věznic nebo ústavů pro mládež.
14

Agresivní chování nemůžeme vždy striktně rozdělit do pěti stupňů. Nicméně toto
rozdělení může být názorné pro představu, co se ve skupině může dít a čeho jsou žáci
schopni.

2.1.8 PŘÍČINY ŠIKANOVÁNÍ
,,Silnější a zdatnější jedinec se schopností se přizpůsobit má větší šanci na
přežití.“ Tento názor platí i v dnešní době, a to nejen v přírodě, kde je výsledkem celá
škála rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Průbojnější a schopnější lidé se mohou
uplatnit v celé řadě zaměstnání, aniž by museli nutně někoho zmlátit a psychicky
terorizovat. Nabízí se tak otázka, proč právě psychicky nebo fyzicky zdatný jedinec
šikanuje svou slabou a často bezmocnou oběť.
,,Co vede člověka, aby zapomněl na své morální hodnoty, které mu vštěpovali
rodiče? Jsou agresoři nemocní lidé? Kde se bere v lidech chuť ubližovat? “
Agresivitu máme vrozenou a každý z nás je schopen v určitých situacích jednat
agresivně a hrubě. Narodíme se jako bytosti, které jsou sebestředné. Až intenzivním
výchovným působením se z nás stává jedinec s morálními a duchovními hodnotami. Ne
každý se však v průběhu života umí zbavit sobeckosti a sebestřednosti. Právě tyto dva
znaky mohou být spouštěčem agresivních projevů. Člověk sebestředný a sobecký vlastně
není sám se sebou spokojen. Svoji nespokojenost a strach si kompenzuje na druhých
,,slabších“. Chce zkusit, jak chutná moc, baví ho se na někoho dívat, jak se trápí.
Manipuluje s druhým, aby dosáhl vlastního cíle. Agresivní a manipulativní chování se
však často stupňuje právě kvůli vlastní nespokojenosti. Významnou roli zde hraje již
zmiňované výchovné působení. Děti, které mají dostatek možnosti se duchovně a
morálně ,,nasytit“, nemají pak sklony k šikanování a často se ho ani nezúčastní.
K tomu, aby došlo k samotné šikaně, je zapotřebí několika podmínek. Ve třídě
musí být potencionální agresor, který si vyhlédne nejslabšího jedince. Oběť je slabá,
vystrašená a dává najevo svou neschopnost se bránit. Ve třídě neexistuje morálně zdatná
skupina žáků, která by se za oběť postavila. Učitelé si nevšimnou situace ve třídě a
mohou tak nevědomě agresora podporovat, aniž by měli tušení, co se vlastně děje.
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2.2 ŠIKANA A RODIČE
,,Proč se mi mé dítě nesvěřilo? Jak je možné, že jsme si ničeho nevšimli? To
nemůže být pravda, mému dítěti by se nikdy nic takového nestalo.“ Takto mohou
reagovat rodiče na informaci, že právě jejich dítě se stalo obětí šikany.
Dítě má často strach svěřit se rodičům, že je mu ubližováno. Bojí se, že rodiče do
celého případu zasáhnou nešetrně, a tak celou situaci ještě zhorší. Mohou se také za
problém stydět, nechtějí žalovat, mohou mít obavy, že by jim nikdo nevěřil a v
neposlední řadě mají strach z reakce agresora.
Rodiče by si proto měli všímat leckdy nenápadných signálů, které jim jejich dítě
dává. Zpočátku se může jednat o zničené školní pomůcky, později může docházet k
vyhýbání se školní docházce, nechutenství k jídlu, dítě může předstírat nemoc, až do
nemoci samo upadne. Pak se jedná o nemoci psychosomatické, které jsou spojovány s
bolestí hlavy, břicha, žaludku, s pocitem na zvracení apod.
Pro rodiče existuje celá řada publikací, ve kterých naleznou, co šikana znamená,
jak se projevuje a praktické rady, co dělat, když je jejich dítě šikanováno. Je zřejmé, že
přesný návod na to, jak se zachovat, je-li naše dítě šikanováno, není, ale rozhodně by tyto
informace mohly rodičům usnadnit obtížnou situaci.
Stává se, že rodiče postupují nestandardně a celý problém se neřeší. Rodiče neví,
na koho se mají obrátit, a mají pocit, že škola není schopna efektivně zakročit. Tohoto
dojmu mohou nabýt při jednání se školou, která se často snaží celou situaci řešit v
tichosti, aby se informace o šikaně v jejich škole nedostala na veřejnost a dobrá pověst
školy tak nebyla poškozena. Tak celý problém zůstane neřešen a viník nepotrestán.
Je důležité, aby dítě vědělo, že za ním rodič stojí, že mu věří a pomůže mu.
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2.3 ŠIKANA A UČITELÉ
,,Co je šikana a co legrace? “ I učitelé si mohou leckdy položit tuto otázku. I pro
ně je řešení šikany náročné a to jak emočně, tak časově. Často jsou na učitele kladeny v
tomto směru vysoké nároky a očekávání ze strany rodičů, žáků, ale i vedení školy. Proto
v řešení šikany hraje pedagog významnou roli. Mělo by být v zájmu každého učitele, aby
si všímal vztahů mezi žáky ve třídě a následně s nimi pracoval na utváření dobrého
klimatu. Učitelé mají dostatek informací, jak by měli postupovat při řešení šikany. Postup
by měl být zachován, avšak učitel si ho může přizpůsobit konkrétní situaci.
Učitelé by si měli všímat přímých, ale i nepřímých signálů. Existují případy, kdy
rodiče informují učitele o šikaně ve třídě. Pak je důležité celou situaci řádně a rychle
prošetřit. Učitel by měl rozpoznat, v jakém stádiu se šikana ve třídě vyskytuje, a podle
toho také dále postupovat. Obecně se nedoporučuje, aby učitel zasahoval sám bez
odborné pomoci v pokročilejší fázi šikany. Při neodborném zásahu může celou situaci
zhoršit a oběti se nedostane potřebná pomoc.
Postup při řešení počátečních stádií by mohl být následující. Agresor by neměl
mít pocit, že se kolem něj něco děje a učitel tak může využít momentu překvapení. Aby
bylo řešení úspěšné a učitel se dozvěděl co nejvíce pravdivých informací, je nezbytné
zvolit si správné informátory, tedy žáky, kteří nejsou do případu zataženi a snaží se držet
třídu morálně pohromadě. Velmi opatrně by měl jednat pedagog s obětí, která by mohla
informace spolužáků potvrdit. V počátečních fázích se oběť často nebojí sdělit, jak a kým
je jí ubližováno. Důležitým a náročným krokem je rozhovor s agresorem. Agresora se
snaží učitel překvapit, proto by celá předchozí akce měla proběhnout v utajení, aby
agresor neměl čas na promyšlení výmluv a lží, a nemohl tak pedagoga zmást. Když dojde
k příznáníní agresora, měla by následovat konfrontace s rodiči. Důležitým bodem je
oznámit před celou třídou potrestání agresora. Oběti by se mělo dostat ujištění, že učitel
bude celou situaci i nadále sledovat a podnikat patřičné kroky, aby se šikana
neopakovala. Tak jednoduché to samozřejmě není, ale není mým cílem popisovat
všechny možné postupy. Nedílnou součástí výchovného působení ve školách by měla být
kvalitní a efektivní prevence patologických jevů.
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2.4 PREVENCE ŠIKANY
Prevenci šikany na základních školách mají na starosti metodikové prevence, kteří
sepisují preventivní plány, dohlíží na jejich dodržování, objednávají preventivní
programy a pravidelně se účastní programů pro metodiky prevence a dalšího vzdělávání.
Prevenci můžeme rozdělit na tři druhy. Prevence primární, sekundární a terciární.
Prevence primární se snaží předcházet šikaně. Intenzivně a efektivně se zaměřuje
na práci se třídou, na dobré vztahy ve třídě, na omezení skupinkování, posiluje u dětí
respekt a toleranci k druhým. Prevenci primární můžeme dále rozdělit na prevenci
specifickou a nespecifickou. Prevence nespecifická rozvíjí žákovy sociální dovednosti a
podporuje mezilidské vztahy ve třídě. Prevence specifická se zaměřuje přímo na
problematiku šikany. Snaží se vysvětlit žákům, co to je šikana, jak se jí bránit apod.
Prevencí primární by se měli učitelé zabývat na všech základních školách.
Sekundární prevence se zaměřuje na skupiny a třídy, kde se již šikana v
počátečním stádiu vyskytla. Odborníci, kteří se sekundární prevencí zabývají, pracují se
skupinou za pomocí různých aktivit a psychoterapeutických postupů a snaží se skupinu
stmelit, nastavit pravidla tak, aby se šikana v daném kolektivu již nevyskytla.
Pro terciární prevenci je typická práce s jednotlivcem. Případ je vyšetřován
policií, na léčbě se mohou podílet psychiatrické léčebny. S agresorem pracuje terciární
prevence v rámci nápravných opatření. U oběti se jedná především o psychiatrickou
pomoc. Terciární prevence se tedy zaměřuje na pokročilá stádia šikany.
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2.5 POPIS ORGANIZACE
Základní škola sídlící v Praze 6 je škola s rozšířenou výukou cizích jazyků s
třetím až devátým ročníkem. V současné době navštěvuje školu 475 žáků, kteří jsou
přijímáni na základě přijímacích zkoušek. Škola má statut fakultní školy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy.
Stavba areálu započala v 50. letech minulého století. K užívání je budova určena
od 2. září 1957, a to jako jedenáctiletá škola. Školu navštěvovalo 832 žáků a vyučovalo
zde 37 pedagogů. Ke škole patřila školní jídelna a družina. Následující tři roky stoupl
počet žáků na 1000 a bylo zavedeno tzv. střídavé vyučování. Výuka probíhala dopoledne
a odpoledne. Počátkem 60. let byla škola již devítiletá. Ve školním roce 1968/69 se stala
školou s rozšířenou výukou cizích jazyků.
V současné době je škola po celkové rekonstrukci a sčítá 30 učeben, deset z nich
je vybaveno jako odborné pracovny a dvě jsou tělocvičny. Mezi odborné učebny patří
především jazykové, chemicko - fyzikální učebna a učebna výtvarné výchovy . Pro výuku
ICT je vybavena počítačová učebna s 20 počítači, která je propojená s knihovnou, v níž
je vyžíváno dalších 5 počítačů a slouží i jako studovna. Veškeré odborné učebny jsou
vybaveny multimediální technikou a většina z nich i interaktivní tabulí. Škola dále vyžívá
velký sportovní areál s umělým povrchem. V přízemí školy se nachází keramická dílna.
Součástí školy jsou školní družina, která má vlastní prostory, a moderně vybavená
jídelna. Pedagogičtí pracovníci mají v každém kabinetě počítač s neomezeným přístupem
na internet, využívají kopírek a tiskáren.
Velký důraz klade škola na výuku cizích jazyků. Mezi stěžejní patří anglický
jazyk, žáci se jej začínají učit od třetí třídy. Navazují na dovednosti z první a z druhé
třídy. Výuka cizích jazyků je na škole rozdělena do třech fází. Ve třetí a čtvrté třídě se
upevňují již získané vědomosti, a to prostřednictvím hry. Žáci si vytvářejí k jazyku určitý
vztah. V další fázi si žáci prohlubují znalosti, které využívají při komunikaci s vrtevníky
z jiných zemí. Od páté třídy jsou výuce anglického jazyka věnovány čtyři hodiny za
týden. V rozvrhu je zařazena i konverzační hodina s rodilou mluvčí. Od šesté třídy se žáci
začínají učit druhému jazyku, jenž si mohou sami zvolit. Mohou si vybrat německý,
francouzský, španělský a ruský jazyk.
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2.6 VÝCHOVNÝ PORADCE
Náplň práce výchovných poradců je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 130/1980
Sb., o výchovném poradenství, § (2) a metodickým listem č.j. 13 409/ 98 – 24 k
poskytování poradenských služeb.
Výchovná poradkyně působí na této základní škole 17 let, z toho 11 let se věnuje
výchovnému poradenství. Pro tuto funkci bylo nezbytné další studium. Vystudovala proto
výchovné poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlově v Praze. Pravidelně se
zúčastňuje seminářů, kurzů a setkávání výchovných poradců, které zaštiťuje Praha 6.
Tvrdí, že podobně jako dnes i v minulosti existovaly kurzy a semináře, které však měly
spíše charakter formální. Podle ní existuje i celá řada kvalitních nabídek, a proto má
možnost si vybírat. V jejim vlastním vzdělávání ji podporuje vedení školy.
Náplň její práce se pohybuje v několika rovinách:
Spolupracuje se všemi učiteli a školní psycholožkou při vytipování výukových a
výchovných problémů žáků. Řeší výchovné problémy prostřednictvím osobního
pohovoru a zprostředkovává individuální pohovor se školní psycholožkou, která je
zároveň zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně. V případě zájmu rodičů,
poskytuje kontakty na odborná pracoviště, jež mohou v některých případech lépe rozkrýt
a tedy i řešit vzniklý problém vzhledem k potřebám dítěte.
Společně s učiteli občanské výchovy se podílí na přípravě žáků k volbě povolání.
Výchovná poradkyně informuje rodiče o možnostech volby povolání při třídních
schůzkách a osobně v konzultačních hodinách.
Velmi významná je spolupráce se školní metodičkou prevence, se kterou
pravidelně konzultuje projekty vhodné do minimálního preventivního programu, podílí se
na výběru speciálních programů a adaptačních kurzů, řeší a vede v evidenci jednotlivé
případy, které souvisí s projevy sociálně patologických jevů.
Přiznává, že se šikana na jejich škole vyskytuje, avšak shoduje se s metodičkou
prevence s četností výskytu sociálně patologických jevů. Veškeré případy spojené s
šikanou se pro menší závažnost řešily vždy na půdě školy. V minulosti proto nebyla
nutná spolupráce s diagnostickým ústavem, ani s jinými institucemi. Zdůrazňuje nutnost
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prevence již v útlém věku a nepodceňuje ji na prvním stupni základních škol. Říká, že
některé případy ztroskotají na přání rodičů, aby se projevy šikany neřešily, nebo že oběť
mlčí a uzavře se do sebe. V té chvíli pociťuje jako výchovná poradkyně jistou bezmoc.
Dále přiznává, že učitelé nemají prostředky k tomu, aby zabránili tak nebezpečnému
fenoménu, jakým je kyberšikana.
Funkci výchovného poradce vykonává ráda. Tvrdí, že se prací výchovného
poradce nemůže zabývat každý. Musí to být člověk, který je především dostatečně a
zdravě empatický.
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2.7 METODIK PREVENCE
Funkce metodika prevence je zřizována podle §2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č.
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.
Školní metodička prevence působí na této škole 15 let. Po tuto dobu vykonává
funkci metodika prevence. O vykonávání této funkce byla požádána ředitelkou školy.
Přiznává, že náplň její práce je spíše organizační, i přesto, že v minulosti absolvovala
mnoho kurzů, seminářů, besed, které byly pro metodika prevence nezbytné.
Na počátku vlastního vzdělávání se zúčastnila besed, jejichž náplň byla každý rok
stejná. Teprve od roku 2001 začala Městská část Praha 6 organizovat společně s
Občanským sdružením Prev-centrum semináře a kurzy vyšší hodinové dotace určené pro
metodiky prevence. V roce 2001 - 2002 absolvovala kurz Primární prevence drogové
závislosti a sociálně patologických jevů, které pořádalo občanské sdružení Prev-centrum
v Praze 6. Od roku 2002 se nabídka kvalitních seminářů a kurzů zvýšila, a tak se
zúčastňuje každý rok seminářů, které se týkají školního násilí a klimatu ve škole.
Velmi úzce spolupracuje se všemi učiteli na škole a s výchovnou poradkyní.
Podílí se na realizaci minimálního preventivního programu. Zajišťuje preventivní aktivity
a adaptační kurzy, zároveň podává písemné závěrečné zprávy z těchto akcí vedení školy.
Rovněž získává peníze na adaptační kurzy a na další aktivity spojené s prevencí.
Spolupracuje s okresním metodikem prevence a pravidelně se zúčastňuje setkání
metodiků prevence při různých seminářích. Věnuje se soustavnému vlastnímu
vzdělávání.
Přiznává, že práci metodika prevence zpočátku nikdo nechtěl vykonávat. ,,Byla to
nevděčná práce a očekávání byla různá,“ říká. Zároveň dodává, že je práce časově
náročná a často se jí věnuje i po pracovní době. Největší potíže spojené s prací metodika
prevence spatřuje v získávání financí na jednotlivé programy.
Tvrdí, že se šikana v jejich škole vyskytuje v daleko menší míře než na některých
pražských základních školách. Šikanu ve škole řeší společně s výchovnou poradkyní,
která má v evidenci veškeré zápisy o jednotlivých případech.
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Konkrétní činnost metodičky prevence spočívá v sepisování žádosti o granty a ve
spolupráci s rodiči a různými institucemi, které zajišťují programy pro žáky. Základní
škola velmi intenzivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6,
s Prev-Centrum, s Městskou policii v Praze 6, se společností Odyssea, se společností
Acet, s Drop in, s Domem světla, s Danny agency, s KC Kaštan a se stadionem Hvězda.
Pro žáky 6. tříd jsou organizovány zážitkové kurzy ve spolupráci s občanským
sdružením Odyssea. Smyslem tohoto kurzu je pomoci žákům při přechodu z prvního na
druhý stupeň. Aktivity jsou zaměřeny na spolupráci, toleranci a poznání svých vlastních
schopností a možností.
Všechny ročníky čeká dvakrát ročně návštěva z Prev-centra. Lektorky mají pro
žáky vždy připravené aktivity, které souvisí s konkrétním tématem, téma je v každém
ročníku různé. Besed se zúčastňuje i třídní učitel, který se může do některých aktivit
zapojit.
Další pravidelné setkání organizuje pro žáky všech ročníků Městská policie. I
témata těchto besed se různí podle věku a aktuálnosti. V šestém ročníku jsou obsahem
agresivní projevy žáků a jak se proti nim bránit. Besedy, které jsou určeny pro sedmý
ročník, se zabývají drogami a jinými návykovými látkami. V osmém a devátém ročníku
učí policisté žáky trestní právo a výklad jednotlivých zákonů.
Programy, besedy a aktivity nejsou zaměřeny pouze na agresivní chování a dobré
klima ve škole. Důležitou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu školy je
protidrogová prevence.
V rámci protidrogové prevence se škola snaží o předávání důležitých informací o
drogové problematice. To je zajištěno díky zajímavým setkání s abstinujícím
narkomanem, návštěvou instituce Drop - in a dalším besedám. Žáci mají možnost zapojit
se do různých volnočasových aktivit, které je motivují ke zdravému životnímu stylu. V
posledních třech letech se škola zapojila do soutěžního projektu Prahy 6 ,,Antifetfest“,
který rovněž významně přispívá k protidrogové prevenci na škole.
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2.8 ŘEŠENÍ ŠIKANA
Řešením šikany se zabývá Metodický pokyn ministra školství č. 28 275/2000-22.
Ten navazuje na pokyn MŠMT čj. 14 514/2000-51 o řešení sociálně patologických jevů
na škole. Pokyn stanovuje základní povinnosti školám a pedagogům při výskytu šikany u
žáků. Povinností škol a školských zařízení je především předcházet všem náznakům
agresivity a šikany mezi žáky a svěřenci. Cílem pokynu je seznámit žáky, pedagogy a
rodiče s problematikou šikany, upozornit je na projevy šikany a poskytnout jim návod na
to, jak šikanu řešit. Velký důraz je tedy kladen na prevenci šikany.
Při řešení šikany záleží vždy na konkrétní situaci. Postup při řešení problému by
měl být individuální a měl by být přizpůsoben povaze žáků, kterých se konflikt týká, ale i
schopnostem učitele. Bohužel ne každý učitel je schopen šikanu řešit s nadhledem a s
dostatečnou mírou empatie. I přesto však existují cenné rady pro učitele, jakým postupům
by měli dát přednost a jakých by se měli raději vyvarovat. Tyto rady jsou sepsány a jsou
vyvěšeny na nástěnce ve sborovně. Každý učitel má tedy možnost nahlédnout a přečíst si,
jak na to.
Na konkrétní základní škole si šikanu řeší každý třídní učitel sám, popřípadě se
náznaky šikany řeší okamžitě na místně bez třídního učitele. V případě, že šikana
přetrvává dále a žák své chování nezměnil, následuje svolání výchovné komise, které se
účastní výchovná poradkyně, metodik prevence, žák, zákonný zástupce žáka a třídní
učitel. Výchovné komise se mohou účastnit i školní psycholožka, zástupce ředitele, či
ředitelka školy. Cílem výchovné komise je především žákovi domluvit, dojít společně k
nějakému řešení. V některých případech je žákovi a zákonnému zástupci sděleno
výchovné opatření. Z každého takového setkání výchovná poradkyně napíše podrobný
zápis. Případy šikany na této škole nejsou a v minulosti nebyly tak závažné, proto se řeší
a řešily vždy na půdě školy.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST - VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 CÍLE VÝZKUMU
Cílem mé práce je zjistit pohled učitelů a žáků na problematiku šikany.
Metodou dotazníků, rozhovorů a pozorování zjistím realitu v konkrétní základní
škole v Praze 6.

3.2 CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÉHO VZORKU
Výzkum je zaměřen na žáky a učitele druhého stupně vybrané základní školy v
Praze 6. Druhý stupeň jsem si vybrala záměrně, neboť se zde šikana vyskytuje častěji než
na prvním stupni. Žákům druhého stupně jsem také mohla předložit dotazníky, které by
byly pro mladší žáky náročné a na druhém stupni sama učím, tudíž jsem mohla použít i
jiné metody výzkumu.

3.3 METODIKA VÝZKUMŮ
Dotazníková metoda je hlavní metoda mého výzkumu. Pro větší vzorek
dotazovaných jsem zvolila právě tuto metodu. Dotazníky vyplnilo celkem 171 žáků a 15
učitelů.
Další použitou metodou je rozhovor s vedením školy, s výchovnou poradkyní, s
metodičkou prevence a dále pak s náhodně vybranými žáky a učiteli.
Metoda pozorování je nedílnou součástí celého výzkumu. Na škole působím od
roku 2010, tudíž jsem měla dostatek času právě tuto metodu použít. Při pozorování jsem
se zaměřila nejen na žáky ale i na učitele, a to především v době přestávek, obědů a
volných hodin.
Všechny metody jsem prováděla osobně a celý výzkum má kvalitativní charakter.
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3.3.1 STRUKTURA DOTAZNÍKU
Pro dotazníkové šetření jsem sestavila dva typy dotazníků, a to dotazník, který je
určen pro žáky a dotazník pro učitele.
Dotazník pro žáky se skládá z 12 uzavřených a z 12 otevřených otázek. Otázky
jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti.
První oblast se orientuje na spokojenost žáků ve škole a ve třídě. Otázkami
zjišťuji, zda se žák s šikanou setkal, jak často se setkává s projevy šikany a kdo řeší
šikanu na jejich základní škole.
Další otázky jsou směřovány na informovanost žáků. Zajímá mne, zda mají žáci
dostatek informací o tom, co to je šikana, jak se projevuje, co je šikana a co legrace a zda
žáci chápou, jaký je rozdíl mezi legrací a šikanou.
Poslední okruh otázek se zaměřuje na schopnosti učitele řešit šikanu a důvěru
žáků k učiteli. Žáci v otázkách zdůvodňují, zda učitelé umí nebo neumí řešit šikanu a
jestli by se svěřili učitelům, kdyby se stali obětí šikany.
Dotazník pro učitele má 8 uzavřených otázek a 16 otevřených otázek. Otázky pro
učitele jsou velmi podobné jako otázky pro žáky. Navíc se některé otázky orientují na
prevenci šikany na dané základní škole a jakým způsobem jsou učitelům podávány
informace.

3.3.2 STRUKTURA ROZHOVORU
Pro vlastní výzkum jsem si zvolila polostrukturovaný rozhovor. Otázky
směřovaly k získání informací ze třech hlavních oblastí. Oblasti byly totožné s oblastmi
dotazníkového šetření. Při rozhovoru s metodikem prevence a výchovným poradcem mne
navíc zajímaly konkrétní příklady a postupy při řešení šikany a vlastní vzdělávání.
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3.4 VÝSLEDKY VÝZKUMU
3.4.1 DOTAZNÍKY - ŽÁCI
Dotazníky byly zadávány v červnu roku 2011. Ve škole byl menší počet žáků z
důvodů školních výletů a blížících se prázdnin. I přesto dotazník vyplnilo celkem 171
žáků druhého stupně. Dotazníky jsem zadávala osobně, avšak žáci nevěděli, že se jedná o
dotazníky určené pro mé výzkumné šetření.
Výsledky 17 otázek jsou zaznamenány graficky a vyjádření je v procentech. Ke
zbývajícím 7 otevřeným otázkám je vyjádření slovní z důvodu přehlednosti.

Většina žáků ve škole je ráda ve svých třídách.
1) Jsi rád/a v této třídě?
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V osmém ročníku mám každý žák ve třídě dobrého kamaráda/ku.
2) Máš ve třídě dobrého kamaráda/kamarádku?
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V každé třídě a v každém ročníku jsou skupinky nebo party žáků.
3) Patříš ve třídě do nějaké party?
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Všichni žáci v 7., 8. a 9. ročníku se domnívají, že ví, co znamená pojem šikana.
4) Víš, co znamená pojem šikana?
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5) Co si představíš, když se řekne šikana?
Nejčastější odpovědí žáků 6. tříd bylo ubližování a mlácení mladšího žáka, braní
svačin a peněz, urážení, nadávání a vyhrožování.
Psychické a fyzické týrání jednotlivcem nebo skupinou. To si představí většina
žáků 7. ročníku. Dále pak opakované ubližování slabšímu jedinci, který se nemůže bránit.
Žáci 8. a 9. tříd odpovídali takto:,,Skupina dětí úmyslně psychicky a fyzicky
ubližuje slabšímu. “ Dále psali, že si představí omezování osobní svobody a útisk.
Na odpovědích bylo jasně patrné, že vyšší ročníky se na druhém stupni zúčastnily
každoročně besed, které se týkaly sociálně patologických jevů.
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6) Co je podle tebe legrace? Uveď konkrétní příklad.
Tato otázka způsobila problémy především v 6. ročníku. Pro některé žáky byla
nesrozumitelná.
Legrace je:,,když se pošťuchujeme ze srandy, když někomu vezmu sešit, ale po
přestávce mu ho zase vrátím, když se mlátíme ze srandy,“ takto odpovídali žáci 6. tříd.
Pouze sedm žáků uvedlo, že se jedná o legraci jen tehdy, když se baví všichni a nikomu
to nevadí.
Ve vyšších ročnících převládal názor, že legrace je třeba škádlení, pošťuchování,
ale baví se obě strany a nikomu to není nepříjemné.

7) Co je podle tebe šikana? Uveď konkrétní příklad.
Ve všech ročnících odpovídali žáci podobně jako u otázky 5. Mezi konkrétní
příklady žáci uváděli braní svačin a peněz, bezdůvodné mlácení, posmívání, schovávání
věcí, opakované násilí, dlouhodobé týrání, fyzické a psychické napadání.
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Všichni žáci osmých a devátých ročníků mají dostatek informací o šikaně. Žáci 7.
- 9. tříd uvedli, že informace získávají z besed, ale i z filmu např. Zkažená mládež.
8) Myslíš si, že máš dostatek informací o šikaně?
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Žáci se o šikaně baví nejčastěji v předmětech výchova ke zdraví (Vz) a výchova k
občanství (Vo).
9) Ve kterých předmětech se o šikaně bavíte?
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Pouze 2 % žáků šestých tříd se vyjádřilo, že neměli přednášku, besedu o šikaně.
Většina žáků uváděla i příklady: Prev-centrum, besedy s policisty, beseda s Michalem
Kolářem.
10) Měli jste nějakou besedu, přednášku o šikaně?
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Pro žáky 6. a 7. ročníku jsou preventivní programy důležité.
11) Jak moc jsou tyto programy pro tebe důležité?
60%
50%
40%

6. ročník
7. ročník

30%

8. ročník
9. ročník

20%
10%
0%
velmi

spíše ano

středně

spíše ne

ne

32

95 % žáků 7. tříd se cítí ve škole bezpečně.
12) Cítíš se na této škole bezpečně?
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40 % žáků 9. tříd tvrdí, že šikana se na jejich škole vyskytuje.
13) Vyskytuje se šikana na vaší škole?
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48 % žáků 9. tříd se občas setkává s projevy šikany.
14) Jak často se setkáváš s projevy šikany na vaší škole?
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15) Kdo řeší šikanu na vaší škole?
Žáci všech ročníků uváděli více odpovědí. Hlavní příčky obsadili třídní učitelé,
pak ostatní učitelé, výchovná poradkyně a psycholožka. V 6. ročníku pět žáků nevědělo a
čtyři žáci napsali ředitelku školy. V 9. třídě se objevilo ve dvou případech, že šikanu ve
škole neřeší nikdo.
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89 % žáků 7. tříd si myslí, že učitelé umí řešit šikanu.
Jako důvody často žáci uváděli, že učitelé mají zkušenosti s šikanou, že jsou
dospělí a mají možnost zasáhnout a mají vědomosti z vysokých škol.
Žáci 8. a 9. ročníků dále uvedli, že záleží na učiteli, ne všichni učitelé šikanu umí
řešit.
16) Myslíš si, že učitelé umí řešit šikanu?
100%
90%
80%
70%
60%

ano

50%

ne

40%

nevím

30%
20%
10%
0%
6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

35

Většina žáků 6., 7. a 8. ročníků by se svěřila učiteli/ce, kdyby se stala obětí
šikany. Svoji odpověď žáci nejčastěji odůvodňovali tím, že by jim učitelé pomohli a že
by nechtěli být šikanováni.
68 % žáků 9. ročníku by se učitelům nesvěřil. Mezi hlavní důvody žáci uváděli
neschopnost učitelů šikanu řešit, raději by se svěřili rodičům nebo by si svoji situaci řešili
sami.
17) Svěřil/a by ses učiteli/ce, kdyby si byl/a šikanován/a?
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Většina žáků druhého stupně by se svěřila rodičům.
18) Komu by ses svěřil/a?
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Ve všech ročnících se někdy řešila šikana ve třídě.
19) Řešili jste šikanu ve vaší třídě?
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20) Jak paní učitelka tento problém řešila?
Nejčastější odpovědí byl rozhovor.
V šestých třídách žáci uváděli, že proběhly třídnické hodiny, při kterých si o
šikaně povídali a poté si paní učitelka popovídala s agresorem. V sedmém ročníku se
šikana řešila před celou třídou a paní učitelka udělila výchovná opatření. V osmém
ročníku proběhl rozhovor a domluva. V deváté třídě žáci psali, že se šikana řešila
výslechem a následně byly uděleny důtky třídního učitele.

89 % žáků 7. tříd bylo spokojeno s řešením šikany v jejich třídě. Žáci odpověď
zdůvonili, že se šikana v jejich třídě již nevyskytuje.
Žáci 9. ročníků s řešením šikany příliš spokojeni nebyli, svou nespokojenost
zdůvodňovali nespravedlivostí a tím, že oběť celou situaci vyprovokovala.
21) Byl/a si spokojen/á s tím, jak se šikana řešila?
100%
90%
80%
70%
60%

ano

50%

ne

40%

nevím

30%
20%
10%
0%
6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník
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Většina žáků si myslí, že se šikana v jejich třídě již nevyskytuje.
22) Myslíš si, že se šikana i nyní vyskytuje ve vaší třídě?
120%
100%
80%
ano

60%

ne

40%
20%
0%
6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

23) Jak by měli učitelé postupovat při řešení šikany?
Mezi nejčastější odpovědi žáků šestých tříd patřily:,,vyloučením ze školy, šikana
by se měla řešit s policií a s rodiči, učitelé by měli agresora více potrestat. “ O tvrdších
trestech psali i žáci vyšších ročníků.
V sedmých třídách se navíc objevovaly rady, že šikana by se měla řešit před celou
třídou a učitel by měl vše pořádně prošetřit.
V osmých a devátých ročnících žáci psali, že učitel by si měl nejdřívě promluvit s
obětí a poté řešit problém před celou třídou. Učitel by měl dbát na diskrétnost a
ohleduplnost.

24) Máš prostor se vyjádřit k danému tématu.
Žáci by nikdy nechtěli být obětí šikany. Žáci 6. a 7. tříd si myslí, že je to zajímavé
a aktuální téma. 8. a 9. ročníky mají dostatek informací o šikaně a nebaví je besedy a
aktivity zaměřené na šikanu. Dále tvrdí, že největším problémem šikany je výchova
agresora.
39

3.4.2 DOTAZNÍKY - UČITELÉ
Na druhém stupni základní školy vyučuje 21 učitelek a 1 učitel. Z toho 2 jsou
rodilé mluvčí. Dotazníky mi odevzdalo 15 učitelek různých aprobací. Délka jejich
pedagogické praxe a působení na dané základní škole je uvedena v tabulce.
Dotazník se skládá z 24 otázek. Výsledky 14 otázek jsou zaznamenány graficky a
vyjádření je v procentech. K dalším 10 otázkám je vyjádření slovní z důvodu
přehlednosti.
TABULKA: UČITELÉ
Délka pedagogické Působení na dané
praxe

základní škole

(počet učitelek)

(počet učitelek)

0 - 5 let

3

4

5 - 10 let

2

4

10 - 15 let

2

3

15 - 20 let

1

4

20 - 25 let

2

-

25 - 30 let

1

-

30 - 35 let

4

-

3) Vyskytuje se šikana na Vaší škole?
Všechny učitelky odpověděly jednoznačně ano. Ve 4 případech bylo dodáno, že
se sice šikana na škole vyskytuje, ale v daleko menší míře než na jiných pražských
základních školách.
4) Máte dostatek informací o tom, jak šikanu řešit?
I další otázka měla ve všech případech stejnou odpověď. Učitelky mají dostatek
informací o šikaně a o tom, jak ji řešit.
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Většina učitelek získává informace o šikaně na pedagogických poradách a od
kolegyň.
5) Jakým způsobem jste informována o problematice šikany
na Vaší škole?

27%

porady, od kolegyň
semináře

73%

80 % učitelek je spokojena s tím, jak se šikana na jejich škole řeší.
6) Jste spokojena s tím, jak se šikana na této škole řeší?

20%

0%
ano
ne
částečně

80%
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7) Kdo se na této škole zabývá řešením šikany?
Nejdříve si šikanu řeší každá třídní učitelka sama. Může požádat o radu metodika
prevence nebo výchovnou poradkyni. Dalším krokem je rozhovor s výchovnou poradkyní
a metodikem prevence.

Ve školním roce 2010/2011 se setkalo s projevy šikany 47 % učitelek.
8) Kdy jste se naposledy setkala s projevy šikany?

13%

20%

před 2 měsíci
minulý rok
v tomto školním roce
20%

1 -- 2 ročně

47%
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Pouze

7

%

dotazovaných

se

s

projevy

šikany

setkává

1x

týdně.

9) Jak často se s těmito projevy setkáváte?

7%

33%
řídce
1 - 2 ročně
1x týdně

60%
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Většina učitelek by si nejdříve zjistila všechny dostupné informace a poté by vše
řešila s žáky, kterých se problém týká.
13 % učitelek by postupovalo standartně - rozhovor s obětí, rozhovor s účastníky
a svědky, rozhovor s rodiči. Snažily by se dohlížet na situaci a zlepšit komunikaci ve
třídě.
20 % dotazovaných by vše konzultovalo s výchovnou poradkyní.
Individuálně by řešilo šikanu 7 % učitelek.
10) Jak byste postupovala při řešení šikany?

13%

7%

20%

individuálně
konzultace s výchovnou
poradkyní
zjistím informace a poté řeším
se zúčastněnými
standartní postup

60%

11) Myslíte si, že se žáci cítí na této škole bezpečně?
Všechny dotazující se jednoznačně shodly, že žáci se na škole cítí bezpečně.
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Většině učitelkám se někdy svěřil žák, když se stal obětí šikany.
12) Svěřil se Vám někdy žák, že je šikanován?

33%

ano
ne

67%

93 % dotazujích šikanu řešila rozhovorem s obětí, zvlášť s agresorem a poté se
třídou.
7

%

učitelek

si

nepřímo

o

šikaně

povídalo

v

třídnické

hodině.

13) Jak jste situaci řešila?

7%

rozhovor s žáky
třídnická hodina

93%
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14) Jak probíhá prevence šikany na Vaší škole?
Na začátku 6. ročníku absolvují žáci adaptační kurz, který je zaměřen na vztahy
mezi žáky a stmelení kolektivu. Pro všechny třídy druhého stupně se dvakrát ročně
organizují besedy s lektory ze sdružení Prev-centrum. V 7. třídách proběhla ve školním
roce 2010/2011 beseda s Michalem Kolářem.
Pro učitele jsou připraveny informace v podobě letáků a školení. Všech
preventivních programů se zúčastňují třídní učitelé.

Pouze 13 % učitelek se nezúčastňuje preventivních programů. Preventivních
programů

se

totiž

zúčastňují

převážně

třídní

učitelky.

15) Zúčastňujete se s žáky nějakých preventivních
programů?

13%

ano
ne

87%
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Většina dotazovaných absolvuje preventivní programy 2x ročně.
16) Jak často se těchto programů zúčastňujete?

15%

zřídka
2x ročně

85%

17) Jakou důležitost přikládáte těmto preventivním programům?
Velký význam má podle učitelek adaptační kurz.
Preventivní programy jsou podle dotazovaných nedílnou součástí výchovného
působení na žáka. Velmi však záleží na kvalitě lektorů a celého programu.
Význam primární prevence je v 7 % nulová.

18) Myslíte si, že žáci znají pojem šikana?
Ve všech dotaznících byla uvedena stejná odpověď - ano. Žáci tedy podle učitelů
znají pojem šikana.
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Všichni učitelé se domnívají, že žáci používají pojem šikana i v případech, kdy se
o šikanu nejedná.
19) Myslíte si, že tento pojem žáci používají i v případech, kdy
se o šikanu nejedná?

33%
občas
ano
67%

,,Čím jsou žáci starší, tím jsou více skeptičtější, proto záleží na věku žáka. “ Tato
odpověď se objevila v 7 %.
20) Žáci se domnívají, že jsou učitelé v řešení šikany
bezradní.

7%

14%

ano
ne
záleží na věku žáka

79%
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20 % učitelek uvedlo, že si žáci myslí, že učitelé neumí řešit šikanu.
21) Žáci si myslí, že učitelé neumí řešit šikanu.

20%

ano
ne

80%

Žáci si většinou pod pojmem šikana představí, když silnější ubližuje slabšímu.
22) Co si žáci podle Vás představí pod pojmem šikana?

33%

ubližování slabšímu
slovní urážky
60%

opakované psychické a
fyzické ubližování

7%

49

13 % dotazovaných tvrdí, že mezi šikanou a legrací je tenká hranice.
23) Co je podle Vás šikana a co legrace?

13%

13%
legraci vnímají všichni stejně

nesmí to nikomu vadit

mezi legrací a šikanou je
tenká hranice, která se dá
těžko rozlišit
74%

24) Máte prostor se vyjádřit k danému tématu.
Šikana je stále aktuální téma. Vždy jde o komunikaci mezi všemi směry,
všímavost a důslednost. Pro učitele šikana představuje jeden z největších problémů k
řešení ve výchovné oblasti.
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3.4.3 ROZHOVORY - VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Vedení základní školy se skládá z ředitelky školy a z jednoho zástupce školy. Oba
vedoucí pracovníci mi velmi ochotně poskytli rozhovor.
Ředitelka působí na dané škole 10 let a délka její pedagogické praxe je 23 let.
Domnívá se, že žáci jsou na této škole spokojeni a cítí se zde bezpečně. Podle ní to
vyplývá z dotazníkového šetření, kterého se pravidelně zúčastňují žáci i jejich rodiče,
dále pak z rohovorů s rodiči. Dalším důvodem bezpečného prostředí ve škole je fakt, že
žáci pochází ze sociálně silných rodin a pracovníci školy se snaží komunikovat s rodiči i
v případě sebemenšího problému. Pro bezpečnost na škole se snaží z pozice vedení školy
dohlížet na výběr kvalitních programů pro žáky. Velkou důležitost přikládá k tvorbě
preventivního programu. Tvrdí, že problémy se mají řešit hned, když se vyskytnou a
neměly by se přehlížet.
,,Ano, šikana se na naší škole vyskytuje,“ odpověděla jednoznačně na moji
otázku. Zároveň dodala, že výskyt šikany je prakticky v každém školském zařízení. I
přesto, že se šikana na jejich škole vyskytuje, je spokojená s tím, jak se šikana řeší.
Učitelé jsou informovaní o tom, jak šikanu řešit na seminářích a v různých tištěných
materiálech, proto doufá, že mají dostatek informací o této problematice.
Primární prevenci pokládá za nezbytnou součást výchovného působení na žáka. S
výběrem programů pro žáky plně důvěřuje metodičce prevence, která má bohaté
zkušenosti. Některých programů se i sama zúčastnila, aby se přesvědčila o jejich kvalitě.
Ředitelka školy šikanu osobně řešila a doufá, že sami učitelé šikanu umí řešit.
Zároveň přiznává, že někteří učitelé, kteří působí na této škole delší dobu, nemají tolik
zkušeností s řešením šikany, neboť se šikana na jejich škole nevyskytuje v takové míře
jako na jiných základních školách.
Za největší úskalí při řešení šikany považuje správně rozpoznat agresora. ,,Řešení
by mělo být efektivní a nemělo by se odkládat. Při problému je nezbytné vše neprodleně
vyšetřit a vyvodit důsledky pro agresora,“ uvedla.
Na otázku, zda žáci učitelům věří, že umí řešit šikanu odpověděla: ,,Někteří ano,
asi tak 50 %.“ Na druhou stranu se domnívá, že žáci by se učitelům svěřili, kdyby byli
šikanovaní. Mezi hlavní důvody uvedla, že jim důvěřují a že by chtěli problém řešit.
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Zástupce ředitelky je ve vedení této základní školy 4 roky. Ve školství působí
celkem 21 let. Z názorů rodičů a z výsledků sebehodnocení, které žáci vyplňují dvakrát
ročně, je přesvědčen, že se žáci cítí ve škole bezpečně. Připouští, že velkou zásluhu na
bezpečí školy má právě složení žáků, kteří mají většinou silné domácí zázemí, dále pak
preventivní program a primární prevence.
Uvedl, že se šikana ve škole určitě vyskytuje. ,,Jedná se však o nenápadné
projevy, “ dodal.
Stejně jako ředitelka školy je spokojen s tím, jak se šikana řeší. Tvrdí, že
úspěchem řešení je řešit šikanu intenzivně a svižně.
,,Učitelé nemají dostatek informací o tom, jak šikanu řešit. Na naší škole se s
šikanou nesetkávají tak často, a proto postrádají dostatečné dovednosti, “ odpověděl
jednoznačně zástupce ředitelky.
Spolupráce s Prev-centrem je dlouhodobá a za pozitivní zástupce považuje
především to, že žáci získávají informace od někoho jiného než od učitelů. Domnívá se,
že preventivní programy, které Prev-centrum organizuje, fungují především z důvodu
sociálního složení tříd. Daleko větší váhu přikládá besedám a exkurzím, při kterých se
žák setká s reálným životem a s konkrétními příklady.
Přiznává, že agresivní projevy se na škole běžně řeší, závažné případy se však na
škole nevyskytují, protože se celý pedagogický sbor snaží řešit náznaky šikany hned v
počátcích. Agresivní projevy se tedy na škole řeší vždy, když se vyskytne problém.
Učitelé nemají tendenci konflikty přehlížet.
Za největší úskalí považuje komunikaci s rodiči. Říká, že: ,,Rodiče si nechtějí
připustit to, že jejich dítě by mohlo někomu ubližovat. “ Dalším častým problémem je to,
že školy a školská zařízení nemají dostatečné kompetence při řešení problémů.
Takticky se zveřejňují tresty pro agresora, proto je zástupce přesvědčen, že žáci
učitelům věří, že umí řešit šikanu a že by se jim svěřili, kdyby se stali obětí šikany.
,,Velmi dobře funguje metodička prevence a výchovná poradkyně, dále pak třídní učitelé,
kteří s žáky pravidelně komunikují a žáci jim věří a často se i svěří. “
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3.4.4 ROZHOVORY - ŽÁCI 2. STUPEŇ
Rozhovory s žáky jsem vedla vždy, když jsem řešila konkrétní problém ve třídě,
ale i na chodbách při pravidelném dozoru. Často jsem si povídala i s žáky, kteří s daným
incidentem neměli nic společného, pouze mne zajímal jejich názor nebo jsem potřebovala
získat potřebné informace. Na otázky mi odpovídali vždy ochotně a kromě potenciálních
agresorů i velmi klidně. Otázky jsem vždy přizpůsobila konkrétní situaci.
Z rozhovorů vyplynulo, že žáci šikanu vnímají jako problém a že jsou rádi, že se
šikana na jejich škole řeší. Dodávali, že ji prakticky řeší každý učitel. Myslí si, že učitelé
umí řešit šikanu. Svůj problém by však svěřili pouze těm, kterým nejvíce důvěřují.
Někteří žáci nazývali šikanou i to, co šikana není. Jednalo se především o dívky 6.
tříd. Vadilo jim, že se chlapci navzájem honí a škádlí se.
Žáci mají dostatečné informace o šikaně. Jako příklady uváděli besedy s policisty
a s Prev-centrem. U Prev-centra zmiňovali, že je aktivity často nebaví, i když jsou témata
zajímavá, tak je lektorky neumí zaujmout. Především starší žáci uváděli, že o šikaně mají
dostatek informací, že je besedy nebaví a nudí je poslouchat stále to samé.
Z některých rozhovorů bylo patrné, že se někteří žáci domnívají, že leckdy si oběť
za svůj problém může sama. Jako příklad uváděli provokaci.
Stává se, že jsou náznaky a agresivní projevy tak nenápadné, že si jich dotazování
vůbec nevšimli. Domnívám se, že skryté náznaky šikany pramení, jak již bylo napsanáno,
ze silného sociálního zázemí, které žákům poskytuje rodina.
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3.4.5 ROZHOVORY - UČITELÉ 2. STUPNĚ
Z rozhovorů s vybranými učiteli jsem získala odpovědi velmi podobné těm, které
jsem četla v dotaznících.
Na základě toho, jak se žáci ve škole chovají k učitelům a mezi sebou, učitelé
usuzují, že se žáci ve škole cítí bezpečně. Jedna dotazovaná učitelka se domnívá, že jsou
žáci rádi, že mohou navštěvovat právě tuto základní školu s dobrou tradicí.
Učitelé se snaží navazovat s žáky přátelský vztah, který má však jasně stanovená
pravidla a vytváří tak příjemné klima pro jejich vzdělávání.
,,V hodinách při výkladu látky se snažím reagovat na nekázeň shovívavě, učím
žáky hledat hranice mezi humorem a respektem k pozici dospělého a učitele, ale i
respektem k pozici spolužáka, kamaráda, osobnosti člověka jako takového, “ odpověděla
jedna z dotazovaných.
Šikana se podle učitelů na škole vyskytuje, avšak podle jejich zkušeností v daleko
menší míře než na jiných základních školách. Učitelé řeší šikanu vždy individuálně.
Snaží se danou situaci vyšetřit, získat co nejvíce informací a následně s nimi pracují.
Problémy se řeší i s výchovnou poradkyní, s metodičkou prevence a s vedením školy.
Učitelé dále uvedli, že mají dostatek informací o tom, jak se šikana má řešit. Jsou
spokojeni i s tím, jak se šikana na jejich škole řeší.
Primární prevenci považují jako nástroj výchovného působení. Oceňují především
možnost otevřeného rozhovoru při různých tématech a aktivitách.
Na otázku, zda učitelé umí řešit šikanu zněla odpověď takto:,,Neumím posoudit,
záleží na konkrétní osobě, nezobecňovala bych to. Ale celkový dojem je kladný a vím
určitě, že moje kolegyně šikanu řeší a nejsou netečné. Jestli je konkrétní způsob vhodný
vždy, neumím posoudit. “
Za největší úskalí při řešení šikany učitelé považují komunikaci s rodiči,
unáhlenost a nestranný postoj.
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3.4.6 POZOROVÁNÍ
Pozorování probíhalo po celý školní rok 2010/2011. Díky této metodě jsem si
ověřila pravdivost údajů, které mi žáci i učitelé uváděli do dotazníků. Cílem mého
pozorování bylo zjistit, v jaké míře se šikana na škole vyskytuje, jak vnímají šikanu
učitelé a jak žáci, zda učitelé šikanu řeší a jakým způsobem. Zajímala jsem se i o to, jestli
žáci učitelům důvěřují.
Šikana se na této škole vyskytuje většinou v podobě náznaků, kterých si všímají
všichni učitelé, nejenom učitelé třídní. Agresivní projevy se řeší vždy na místě. V
případě, že je třídní učitel upozorněn na daný problém rodiči, řeší ho každý individuálně
a může postup konfrontovat s výchovnou poradkyní nebo metodičkou prevence. Obě
vždy ochotně poradí a pomohou. Postup při řešení konfliktu si volí každý učitel sám,
avšak vychází z doporučených rad a ze svých zkušeností. Z pozorování vyplynulo, že
všichni učitelé agresivní projevy skutečně řeší a nepodceňují je.
Žáci si pečlivě vybírají učitele, kterým se svěří v případě jakéhokoli problému. Z
pozorování vyplývá, že jsou to především třídní učitelé, ale i učitelé, kteří mají dostatek
empatie a projevují zájem o žáka. Žáci většinou svým třídním učitelům věří, že umí řešit
šikanu.
Během školního roku absolvuje každá třída na druhém stupni dvě setkání s
lektorkami z Prev-centra. V průběhu roku jsem vypozorovala, že některé třídy nejsou
dostatečně namotivovány na tato setkání a v průběhu aktivit se nudí a nezaujme je přístup
lektorek. Bohužel již v šestém ročníku jsou besedy naplánovány krátce po adaptačním
kurzu. Aktivity jsou proto podobné a žáci tak mají pocit, že opakují a dělají to samé. U
žáků vyšších ročníků se rovněž projevuje pasivní přístup. Témata jsou často totožná s
tématy, o kterých se žáci doslýchají v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k
občanství, proto se od lektorek nedoví žádné nové podstatné informace.
Primární prevence neprobíhá na škole pouze ve spolupráci s Prev-centrem. V průběhu
roku jsou pro jednotlivé ročníky organizovány i další besedy. Žákům vyšších i nižších
ročníků druhého stupně se líbí návštěva policistů, kteří si s žáky povídají o běžných
problémech života. Jednotlivá témata jsou přizpůsobena věku žáka.
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Prevence probíhá i mimo budovu školy. Žáci devátých ročníků navštíví Dům světla a
Drop-in. Tyto návštěvy zanechají u většiny žáků hluboký dojem. Setkávají se zde s
reálným životem a působení na žáka je tak daleko intezivnější.
Velmi důležitou roli hrají z hlediska prevence i předměty výchova ke zdraví a výchova k
občanství. Ve výchově ke zdraví žáci zhlédnou několik filmů, které vychází ze
skutečných událostí. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že film Zkažená mládež na žáky
velmi zapůsobil.
Z rozhovorů a pozorování je patrné, že žáci používají pojem šikana i v případech,
kdy se o šikanu nejedná. Do dotazníků však žáci správně popsali rozdíly mezi šikanou a
legrací. Teoreticky tedy žáci chápou rozdíly mezi šikanou a legrací, ale vědomosti neumí
uplatnit v praktickém životě.
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3.5 RESUMÉ VÝZKUMU
Z výzkumu vyplynulo, že se šikana na dané základní škole vyskytuje v menší
míře. Podle učitelů a vedení školy je tento fakt způsoben především silným sociálním
zázemím, které žákům poskytuje rodina, ale také klidným a přátelským přístupem učitelů.
Žáci se cítí ve škole bezpečně a jsou spokojeni s tím, jak se šikana ve škole řeší.
Většina žáků důvěřuje učitelům, že umí řešit šikanu.
Učitelé přikládají primární prevenci velký význam. Avšak některé třídy mají
pasivní přístup především k programům Prev-centra.
Z dotazníkového šetření je zřejmé, že žáci chápou rozdíly mezi šikanou a legrací,
avšak používají pojem šikana i v případech, kdy se o šikanu skutečně nejdená. Teoretické
znalosti se tak nepropojí s běžným životem.
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4 ZÁVĚR
Díky této práci jsem měla možnost nahlédnout do problematiky stále aktuálního
problému, jakým je šikana. Ověřila jsem si, že se na dané základní škole projevy šikany
skutečně řeší a problémy tak nejsou podceňovány. Tuto skutečnost považuji za významný
krok v primární prevenci šikany na základní škole.
Žáci hodnotili klima ve škole většinou pozitivně a cítí se ve škole bezpečně. Pocit
bezpečí se snaží navodit celý pedagogický sbor a vedení školy. Žáci důvěřují učitelům a
svěřili by se jim, kdyby se stali obětí šikany.
Základní škola dlouhodobě spolupracuje se sdružením Prev-centrum, které
připravuje pro žáky programy zabývající se sociálně-patologickými jevy.
V primární prevenci však shledávám jisté nedostatky. Spolupráce s Prev-centrem
některé třídy dostatečně nezaujme. Aktivity lektorek z Prev-centra jsou leckdy podobné s
aktivitami, kterých se žáci zúčastňují na adaptačním kurzu. Témata programu jsou
totožná s tématy, o kterých si s žáky povídají učitelé výchovných předmětů. To vše vede
k pasivitě žáků při setkávání s lektorkami z Prev-centra.
Doporučovala bych systematičnost při plánování besed s Prev-centrem a
spolupráci s učiteli výchovných předmětů. Lektorky by například mohly žákům předvést
konkrétní příklady co je šikana a co je legrace, neboť tyto dva jevy žáci sice teoreticky
rozlišují, v praktickém životě je však nedokáží rozpoznat.
Řešení šikany není snadné, vždy se jedná o komunikaci mezi učitelem, žákem a
rodičem. Domnívám se, že pro učitele šikana představuje jeden z největších problémů k
řešení ve výchovné oblasti.
Věřím, že výsledky mé práce poslouží jako zpětná vazba nejen pro vedoucí
pracovníky školy, ale především pro učitele.
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Příloha č.1

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY
Třída:.................
1) Jsi rád/a v této třídě?
(známkuj jako ve škole)

chlapec x dívka

ANO
1
2

3

4

NE
5

2) Máš ve třídě dobrého kamaráda/kamarádku?

ANO

NE

3) Patříš ve vaší třídě do nějaké party?

ANO

NE

4) Víš, co znamená pojem šikana?

ANO

NE

5) Co si představíš, když se řekne šikana?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6) Co je podle tebe legrace? Uveď konkrétní příklad.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7) Co je podle tebe šikana? Uveď konkrétní příklad.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8) Myslíš si, že máš dostatek informací o šikaně?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9) Ve kterých předmětech se o šikaně bavíte?
................................................................................................................................................
10) Měli jste nějakou besedu, přednášku o šikaně?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
11) Jak moc jsou tyto programy, besedy a diskuse o šikaně pro tebe důležité?
(známkuj jako ve škole)
1
2
3
4
5
12) Cítíš se na této škole bezpečně?

ANO NE

NEVÍM

13) Vyskytuje se šikana na vaší škole?

ANO NE

NEVÍM

14) Jak často se setkáváš s projevy šikany na vaší škole?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
15) Kdo řeší šikanu na vaší škole?
................................................................................................................................................
16) Myslíš si, že učitelé umí řešit šikanu?
ANO
NE
(Svou odpověď odůvodni)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
17) Svěřil/a by ses učiteli/ce, kdyby si byl/a šikanován/a?ANO
NE
(Svou odpověď odůvodni)
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
18) Komu by ses svěřil/a?
………………………………………………………………………………………………
19) Řešili jste někdy šikanu ve vaší třídě?

ANO

NE

20) Jak paní učitelka tento problém řešila?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
21) Byl/a jsi spokojený/á s tím, jak se šikana řešila?
ANO
NE
(Svou odpověď odůvodni)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
22) Myslíš si, že se šikana i nyní vyskytuje ve vaší třídě? ANO

NE

23) Jak by měli učitelé postupovat v řešení šikany?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
24) Co by si ještě napsal/a o šikaně. Můžeš se vyjádřit k tématu.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Příloha č.2

DOTAZNÍK PRO UČITELE
Délka pedagogické praxe v letech:...................
1) Jak dlouho působíte na této škole?
................................................................................................................................................
2) Jaká je Vaše aprobace?
................................................................................................................................................
3) Vyskytuje se šikana na Vaší škole?
4) Máte dostatečné informace o tom, jak šikanu řešit?

ANO

NE

5) Jakým způsobem jste informována o problematice šikany na vaší škole?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6) Jste spokojena s tím, jak se šikana na této škole řeší? ANO

NE

7) Kdo se na této škole zabývá řešením šikany?
................................................................................................................................................
8) Kdy jste se naposledy setkala s projevy šikany?
................................................................................................................................................
9) Jak často se s těmito projevy setkáváte?
................................................................................................................................................
10) Jak byste postupovala při řešení šikany?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
11) Myslíte si, že se žáci cítí na této škole bezpečně?
................................................................................................................................................
12) Svěřil se Vám někdy žák, že je šikanován?

ANO

NE

13) Jak jste situaci řešila?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

14) Jak probíhá prevence šikany na vaší škole?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
15) Zúčastňujete se s žáky nějakých preventivních programů?
ANO

NE

16) Jak často se těchto programů zúčastňujete?
................................................................................................................................................
17) Jakou důležitost přikládáte těmto preventivním programům?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
18) Myslíte si, že žáci znají pojem šikana?

ANO

NE

19) Myslíte si, že tento pojem žáci používají i v případech, kdy se o šikanu nejedná?
ANO
NE
20) Žáci se domnívají, že jsou učitelé v řešení šikany bezradní?
ANO

NE

21) Žáci si myslí, že učitelé neumí řešit šikanu?
ANO

NE

22) Co si žáci podle Vás představí pod pojmem šikana?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
23) Co je podle Vás šikana a co legrace?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
24) Máte prostor se vyjádřit k danému tématu.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Příloha č.3
POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR - VEDENÍ ŠKOLY
Délka pedagogické praxe:
Působení na škole:
Cítí se žáci na této škole bezpečně?
Líbí se žákům na této škole?
Co pro to děláte z pozice vedení školy?
Vyskytuje se šikana na této škole?
Jste spokojeni s tím, jak se šikana na této škole řeší?
Myslíte si, že mají učitelé dostatek informací o problematice šikany?
Jakou důležitost přikládáte primární prevenci (prev - centrum)?
Řešili jste někdy osobně šikanu na této škole?
Myslíte si, že učitelé na této škole umí řešit šikanu?
Co považujete za největší úskalí při řešení šikany?
Myslíte si, že žáci věří učitelům, že umí řešit šikanu?
Myslíte si, že žáci důvěřují učitelům a svěřili by se jim, kdyby se stali obětí šikany?

Příloha č.4
POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR - UČITELÉ 2. STUPEŇ
Délka pedagogické praxe:
Působení na škole:
Cítí se žáci na této škole bezpečně?
Líbí se žákům na této škole?
Co pro to děláte z pozice učitele?
Vyskytuje se šikana na této škole?
Jakým způsobem se šikana na této škole řeší?
Jste spokojeni s tím, jak se šikana na této škole řeší?
Myslíte si, že máte dostatek informací o problematice šikany?
Jakou důležitost přikládáte primární prevenci (prev - centrum)?
Řešili jste někdy osobně šikanu na této škole?
Myslíte si, že učitelé na této škole umí řešit šikanu?
Co považujete za největší úskalí při řešení šikany?
Myslíte si, že žáci věří učitelům, že umí řešit šikanu?
Myslíte si, že žáci důvěřují učitelům a svěřili by se jim, kdyby se stali obětí šikany?

Příloha č.5
Preventivní program

Příloha č.6
Smlouva s Prev-centrem

