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Abstrakt 

 

Tématem této bakalářské práce je šikana a možnost její primární prevence na druhém stupni 

základních škol.  

V první, teoretické části jsou popsány projevy šikany, její stádia, vývoj. Teoretická část se 

také zabývá legislativou, tedy školským zákonem, metodickým pokynem MŠMT, školním 

řádem. Dále se práce zabývá prevencí a možnostmi, jak provádět primární prevenci šikany na 

druhém stupni základních škol. 

Druhá, praktická část této práce se zabývá získáváním informací o tom, jaké mají žáci  

a učitelé informace o šikaně, jaké mají informace učitelé o primární prevenci šikany a také,  

jak učitelé s žáky primární prevenci provádí. To vše je zjišťováno pomocí dotazníkového 

šetření, které je následně vyhodnoceno a jeho výsledky můžete nalézt právě v druhé části této 

práce. 
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Abstract 

 

The theme of this bachelor thesis is the bullying and its primary prevention in the second level 

of elementary schools. In the first, theoretical part we describe the signs of bullying, its stages 

and evolution. 

The theoretical part also focuses on the legislative issues, meaning schooling law, methodical 

directives of the MSMT, and the schooling ranks. The thesis also focuses on prevention and 

possibilities of how to conduct primary prevention of bullying in the second level of 

elementary schools. 

The second, practical part of this thesis focuses on the gathering of data about the sort of 

information both students and teachers have about bullying, the sort of information teachers 

have about the primary prevention of bullying, and also how teachers conduct this primary 

prevention with their students. All this information is gathered through surveys conducted 

using  questionnaires which are subsequently analyzed and the results can be found in the 

second part of this thesis. 
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ÚVOD  

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala primární prevenci šikany na 

základních školách, konkrétně na druhém stupni. Šikana a šikanování je často diskutovaným 

tématem. Mnoho z nás se se šikanou jistě setkalo, možná ji zažilo na vlastní kůži. 

Snad v každé publikaci o šikanování se dozvíme, co to vlastně šikana je, jak se vyvíjí, 

jaká jsou její stádia. Dále můžeme jednoduše dohledat informace o tom, jak se máme chovat 

při zjištění šikany. Jak ji řešit, jak se chovat k agresorům, k oběti, svědkům. Je ale o dost těžší 

dohledat informace o tom, jak se chovat a vést dětský kolektiv tak, aby k šikanování vůbec 

nedošlo. Jinak řečeno, dozvíme se mnohé o sekundární prevenci, daleko méně však  

o prevenci primární. A právě proto jsem si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. 

Předpokladem pro dělání primární prevence je informovanost o daném tématu. 

Myslím si, že informace o šikaně má v dnešní době alespoň v malém měřítku každý učitel 

základní školy. Dle mého názoru buď nedostatečné nebo nevyužité. V praxi to poté vypadá 

dle mého názoru tak, že se prevence šikany řeší pouze až když dojde k jejímu provalení, tedy 

pouze prevence sekundární. Na tu nejdůležitější, nejzákladnější – primární se nejvíce 

zapomíná. Kolář (1997, s. 15) ve své publikaci uvádí: „Při rozmluvách s pedagogy jsem 

konfrontován se skutečností, že lidé, kteří jsou se šikanou v bezprostředním kontaktu, o ní 

vědí žalostně málo. Pedagogové jsou ponecháni na holičkách a pro boj se šikanováním nejsou 

teoreticky ani prakticky vyzbrojeni“. V další, již o dost novější publikaci uvádí, že  

„v současnosti je armáda pedagogů a odborníků prvního kontaktu z větší části na holičkách. 

Specialistů, kteří umí řešit pokročilé a neobvyklé případy šikany, je velice málo. Expertů, 

kteří své praktické zkušenosti přetavili do vzdělávání, je ještě méně.“ (Kolář, 2011, s. 26). 

Informovanost v řadách pedagogů tedy je, ale ne dostatečná. Abych tuto svou myšlenku 

mohla ověřit, musím právě tyto informace nějak shromáždit. 

Mým hlavním cílem je zjistit, jaká je v řadách učitelů a dětí druhého stupně 

informovanost o šikaně a její primární prevenci.  

Aby se učitelé na školách mohli zabývat primární prevencí a prevencí vůbec, musí mít 

o daném tématu nejen dostatek informací, měli by mít také možnost se dále v té dané oblasti 

vzdělávat. Mým dalším cílem je tedy zjistit, jak a zda-li se učitelé v oblasti šikany a primární 

prevence dále vzdělávají, kde shánějí potřebné informace. 

Ve své práci se nejdříve zaměřím na teoretickou část. V ní se budu snažit vymezit 

pojmy šikany, její vývoj, stádia. Dále se v této části budu zabývat legislativou a samozřejmě 

prevencí. 
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V druhé části se budu zabývat zjišťováním informací o tom, zda učitelé a žáci druhého 

stupně znají pojem šikana, jestli ho umí popsat, jestli ví, o jaké chování se jedná. Dále také, 

zda učitelé druhého stupně znají pojem primární prevence šikany, jak tuto prevenci s žáky 

dělají a jak často se jí zabývají. Jak již bylo řečeno, pokud se chceme zabývat primární 

prevencí, musíme mít o daném tématu nejen dostatek informací, ale i možnosti dalšího 

vzdělávání či doplňování informací. Proto další otázkou je, kde učitelé potřebné informace 

získávají. 

Základní literaturou pro mou práci budou publikace od Dr. Michala Koláře, 

psychoterapeuta a etopeda, který se problematikou šikanování zabývá řadu let. Mimo jiné 

také spolupracuje s MŠMT na koncepci prevence školního šikanování a je předsedou 

občanského sdružení Společenství proti šikaně. Jeho publikace Bolest šikanování, Skrytý svět 

šikanování na školách či Nová cesta k léčbě šikany budou mým hlavním opěrným bodem. 

Dále publikace prof. P. Říčana a mnoho dalších. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. ŠIKANA 

1.1. Vymezení pojmu šikana 

Šikana je v dnešní době velice známé téma, o kterém se často hovoří a které se často 

řeší. Šikanování může potkat každého z nás, a to ať už ve školách, v zaměstnání, v rodině či v 

nějaké další instituci. Abychom se šikanováním mohli zabývat více do hloubky, musíme si 

nejdříve objasnit, o jaké chování se vlastně jedná.  

Obecně můžeme říci, že šikana je jakékoli chování, jehož cílem je ublížit, ponížit či 

zastrašit jedince či skupinu jedinců. Takové chování druhým není příjemné a neumí nebo 

nemůžou se mu bránit. Pojďme se alespoň okrajově podívat, s jakou formou šikany se 

můžeme setkat. 

Šikanu v zaměstnání označujeme jako mobbing a bossing. Pojem mobbing má základ 

v angličtině, kdy mob znamená hromadně napadnout, dotírat. Můžeme se také setkat 

s označením teror na pracovišti či psycho teror. Jedná se o takové chování, které má za cíl 

znepříjemnit život na pracovišti. Charakteristická je zákeřnost, rafinovanost a zejména 

skrytost. Někdy do mobbingu bývá zařazováno i sexuální obtěžování na pracovišti.  

Bossing můžeme nazvat takzvanou podskupinou mobbingu. Je specifický tím, že šikany se 

dopouští nadřízený pracovník. Jde o psychickou šikanu v zaměstnání, kdy nadřízený svého 

podřízeného zesměšňuje před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci. 

Další formou šikany je kyberšikana. Můžeme se také setkat s označením kybernetická 

šikana či šikana počítačová. Jak toto označení napovídá, jedná se o šikanu, která využívá 

elektronických prostředků jako jsou mobilní telefony, počítače a internet. Nejčastější projevy 

kybernetické šikany je zasílání obtěžujících, útočných či výhružných zpráv, e-mailů a SMS. 

Může se také jednat o vytváření internetových stránek, blogů, které nejsou založeny na pravdě 

a jedince poškozují. Specifická pro tuto šikanu je anonymita, kdy až „40% obětí se nedozví, 

kdo je šikanoval“ (Vágnerová, 2009, s.). Dalšími specifiky jsou odosobnění, šíře publika, 

nemožnost útěku, absence fyzického násilí. Dále také proměna oběti či agresora což znamená, 

že v kybernetické šikaně nemusí být agresorem fyzicky silný jedinec. S kybernetickou 

šikanou se může setkat každý z nás, může se vyskytovat i na školách. Michal Kolář ve své 

publikaci uvádí tuto definici: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně psychicky 

týrá a zraňuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu novou informační a komunikační 

technologii – zejména internet a mobil.“ (Michal Kolář, 2011, s. 84). 
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1.2. Šikana ve školním prostředí 

Další, pro nás nejdůležitější formou šikany je šikana ve školním prostředí.  

„Název šikana je převzat z francouzského slova chicane, které znamená zlomyslné 

obtěžování, týrání, sužování a pronásledování.“ (Říčan, 1995, s.25). Jedná se o jednu z 

nejhorších forem sociálně patologických jevů, která ovlivňuje celou osobnost člověka, dítěte. 

Jelikož při šikaně dochází ke ztrátě pocitu bezpečí, ovlivňuje harmonický vývoj osobnosti  

a efektivitu výuky. 

Existuje mnoho definic šikany, ale asi nejlepší a zároveň nejformálnější definicí pojmu 

šikany je ta z pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 24 246/2008-6, který 

se mimo jiné zabývá mírou nebezpečí výskytu šikany na školách. Konkrétně tento pokyn 

definuje pojem šikany takto: „Šikanování je 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. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 

vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, 

pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků 

třídní nebo jinou skupinou spolužáků“ (2009, s.1). 

Bendl (2003, s. 26) za šikanu považuje takové chování, kdy cílem je ublížit, ohrozit 

nebo zastrašit druhého člověka, popř. skupinu lidí. „Jedná se o fyzické nebo psychické, 

popř. kombinované ponižování až týrání „slabších“ jedinců „silnějšími“.“ Mezi základní typy 

šikany patří slovní agrese (urážky, pomluvy), fyzická agrese (bití, týrání), příkazy, krádeže, 

ničení věcí. 

 Další významnou definicí, která je u nás velice známá, stejně tak jako její autor,  

a z které vychází řada dalších definic, je ta od Dr. Michala Koláře. Ten popisuje šikanu mimo 

jiné jako chování, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá, zotročuje 

spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. (Kolář, 2005, s.27). 

„Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Obyčejně 

mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání, ve velmi závažných případech 

označujeme za šikanu i jednání jednorázové, s hrozbou opakování“, popisuje ve své publikaci 

Prof. Pavel Říčan. (Říčan, 2010, s. 21). 

Dále můžeme najít řadu dalších definic a charakteristik, které se od sebe zajisté budou 

trochu lišit, ale v podstatě obsahují vždy podobné rysy. Těmi jsou zejména úmyslnost, agrese, 

manipulace, opakování takového chování. Dalším důležitým rysem je nerovnováha sil,  
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dopad na konkrétní osobu či osoby a zejména nemožnost obrany. Aktéři takového chování 

také téměř vždy usilují o skrytí jejich činů.   

 

1.3. Šikanování x škádlení 

Pochopitelně každé chování, které je úmyslné či opakované, nemusí být ihned 

šikanou. Měli bychom si dát pozor na rozdíly mezi šikanováním a tzv. škádlením. U škádlení 

jde na rozdíl od šikany o rovnocenné, přátelské chování. Nejde zde o to druhého shodit, 

zesměšnit. Záměrem tohoto chování je vzájemná legrace, radost – u šikany je naopak 

záměrem ubližovat či ponižovat druhého, druhé. Předpokladem škádlení je oboustranná 

radost. „Když je patrné, že ten druhý to jako legraci nebere, že je zraněný, pak iniciátor 

škádlení pociťuje lítost, omluví se a v činnosti dál nepokračuje“ (Kolář, 2011,s. 64). 

Nejdůležitějším rozdílem mezi škádlením a šikanováním je zcela určitě možnost 

obrany, která je u šikany buď malá, nebo dokonce žádná. Pokud mají obě strany možnost 

vyjádřit se, vzájemně se respektují, vnímají pocity druhého, jedná se pouze o škádlení.  

V opačném případě může jít o šikanu. Jedinec by tedy měl mít možnost bránit se a pokud je 

mu chování nepříjemné, zastavit ho. Pokud se dítě může bránit, škádlení druhému opětovat, 

pokud nemá pocit ponížení, stresu a studu či bolesti, je takové chování podle mne v pořádku. 

Jak píše ve své publikaci Pavel Říčan (2010, s.23) je škádlení „běžnou zábavou mezi žáky  

a zároveň důležitá škola sociální komunikace, vzájemného poznávání a sbližování.“ Měli 

bychom si dát ale na takové jednání pozor, jelikož mezi škádlením a šikanováním může být 

velice tenká hranice. To, co může být pro jednoho nevinným škádlením a legrací, u druhého 

může vyvolávat negativní pocity, ponižovat ho, urážet. Škádlení se tak může zcela nenápadně 

přeměnit v chování, které označujeme jako šikanu. Agresoři se poté při řešení šikany mohou 

často vymlouvat na to, že šlo právě o nevinné škádlení. Pro ilustraci přikládám tabulku 

s rozdíly mezi šikanováním a škádlením, kterou ve své publikaci Nová cesta k léčbě šikany 

uvedl M. Kolář. 
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Tab. 1. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením, (Kolář, 2011, s. 65). 

 Škádlení Šikanování 

Definice Škádlení patří 

k rovnocenným, 

kamarádským nebo 

partnerským vztahům. 

Chápáno je jako projev 

přátelství. Za škádlení se 

považuje žertování 

(popichování, zlobení) za 

účelem dobré nálady a není 

v něm vítěz ani poražený. 

Šikanování patří do násilných a 

závislostních vztahů. Za 

šikanování se považuje, když 

jeden nebo více žáků úmyslně a 

opakovaně ubližuje druhým. 

Znamená to, že dítěti někdo, 

komu se nemůže ubránit, dělá, 

co je mu nepříjemné, co ho 

ponižuje nebo to prostě bolí. 

1. Záměr Vzájemná legrace, radost a 

dobrá nálada. 

Ublížit, zranit a ponížit. 

2. Motiv Náklonnost, sblížení, 

seznamování, zájem o 

druhé. 

Rozpouštění napětí ve třídě 

a navozování uvolněné a 

pohodové atmosféry. 

Zodolňování, zmužnění. 

Základní tandem – moc a 

krutost. 

Další motivy: překonávání 

samoty, zabíjení nudy, 

žárlivost, předcházení 

vlastnímu týrání, vykonání 

něčeho velkého… 

3. Postoj Respekt k druhému a 

sebeúcta. 

Devalvace, znevážení druhého. 

4. Citlivost Vcítění se do druhých- Tvrdost a nelítostnost. 

5. 

Zranitelnost 

Dítě není zvýšeně 

zranitelné a přecitlivělé. 

Bezbrannost, oběť se neumí, 

nemůže či nechce bránit. 

6. Hranice Obě strany mají možnost 

obhájit své osobní 

teritorium. Vzájemné 

vnímání a respektování 

verbálních limitů. Při 

divočejším škádlení žádný 

nepoužije své plné síly 

nebo silnější mírní své 

akce. 

Prolamování hranic, 

„znásilňování“ druhého. 

Silnější strana nebere ohled na 

slabšího. Oběť dává najevo, že 

je jí to nepříjemné, útočníci 

pokračují dál. 

 

Někdy sadomasochistiká 

interakce. 

7. Právo a 

svoboda 

Rovnoprávnost účastníků. 

Dítě se může bránit a 

škádlení opětovat, případně 

ho může zastavit a 

vystoupit z něho. 

Bezpráví. Pokud se dítě brání, 

nebo dokonce „legraci“ oplatí, 

je tvrdě ztrestáno! 

8.Důstojnost Zachování důstojnosti. Dítě 

nemá pocit ponížení. Necítí 

se trapně a uboze. 

Ponížení lidské důstojnosti. 

Dítě je zesměšňováno a 

ponižováno. 

9. Emoční 

stav 

Radost, vzrušení ze hry, 

lehké naštvání. I 

nepříjemné! Ale ne 

bezmoc. 

Bezmoc! Strach, stud, bolest. 

Nepříjemné a bolestivé 

prožívání útoku. 

10. Dopad Podpora sebehodnoty, 

pozitivní nálada. 

Pochybnosti o sobě, nedostatek 

důvěry, úzkost, deprese. Dítě 

má strach ze školy. 
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1.4. Projevy a formy šikany ve škole 

Projevů šikany můžeme najít celou řadu. Mohou se lišit způsobem jednání, intenzitou 

či počtem jedinců, kteří se jí účastní. K odlišení různých typů se používá různých kritérií. 

Jedním z nich může být například rozlišování šikany podle typu agrese (formy útoku), který 

může být buď verbální nebo fyzický. Další forma může být smíšená, tedy spojení verbální  

a fyzické šikany. Do této formy můžeme zařadit také kybernetickou šikanu,  

která je specifickou formou psychické šikany. 

 

Tab. 2. Rozlišování šikany podle typu agrese 

verbální (psychická) fyzická smíšená kyberšikana 

posmívání, nadávky, 

rozšiřování lží o 

oběti, zesměšňování, 

ignorace, úkolování, 

vydírání, sledování 

strkání, mlácení, 

tahání, hrubé násilí, 

pohlavkování, 

kopání, šlapání po 

oběti, plivání 

 

spojení verbální 

(psychické) a fyzické 

šikany 

specifická forma 

psychické šikany 

 

K těmto projevům můžeme dále připojit formy přímé a nepřímé, aktivní a pasivní. 

Kombinací těchto tří skupin nám vznikne osm druhů šikanování. (Vágnerová, 2009, s. 152). 

Následující tabulka uvádí odpovídající příklady. 

 

Tab. 3. – Druhy a formy šikanování 

Fyzické aktivní přímé Kopání, škrcení, bití,…  

Fyzické aktivní nepřímé Agresor vysílá „spojky“, aby oběť zbili, ničili jí 

věci,…   

Fyzické pasivní přímé Agresor fyzicky brání oběti v dosahování jejích cílů. 

Fyzické pasivné nepřímé Odmítání splnit oprávněné požadavky oběti (např. 

pustit ji ze třídy na záchod,… ). 

Verbální aktivní přímé Nadávky, urážky, ponižování, zesměšňování,…  

Verbální aktivní nepřímé Pomluvy, posměšné kresby,…  

Verbální pasivní přímé Nereagování na pozdravy oběti, ignorace 

Verbální pasivní nepřímé Nezastání se oběti, pokud je nespravedlivě obviněna 

 

 

Dle Koláře (2011, s. 78) můžeme dále rozlišovat šikanu podle věku a typu školy. V tomto 

případě můžeme rozlišovat šikanu mezi dětmi předškolního věku, žáky prvního a druhého 

stupně základní školy, gymnazisty, učni, vysokoškolskými studenty.  



14 

Dalším kritériem pro odlišení různých projevů šikany může být viditelnost. Podle 

tohoto kritéria můžeme rozlišovat šikanování zjevné a skryté. Skryté šikanování se projevuje 

sociální izolací oběti a jejím vyloučením ze skupiny vrstevníků. Zjevné šikanování má 

podobu fyzického násilí, psychického ponižování a vydírání, destruktivních aktivit 

zaměřených na majetek oběti (Bendl, 2003, s.27). 

Mezi další projevy šikany můžeme zařadit např. nucení k určitému chování, 

odcizování osobních věcí, omezování svobody pohybu, požadování peněž či přinucení k 

fyzickému násilí. 

PaedDr. Stanislav Bendl ve své publikaci (2003, s. 28) popisuje také tzv. ekonomickou 

šikanu. Jedná se problém mezi žáky, související se sociálně-ekonomickou situací rodin. 

Problémem jsou značné rozdíly mezi dětmi, které se projevují např. tím, že si žáci závidí to, 

co jeden má a druhý ne. Klasickým příkladem, se kterým se můžeme dnes setkat snad v každé 

skupině dětí jsou mobilní telefony a značkové oblečení. Mnoho žáků ve školách, kteří nemají 

tyto vymoženosti, často naráží na posměch spolužáků a vrstevníků, kteří jimi opovrhují. 

 Dalším kritériem pro rozlišení různých typů šikanování může být pohlaví jedinců. 

Rozdíly mezi dívčí a chlapeckou šikanou mohou být značně odlišné. U dívek se vyskytuje 

mnohem více násilí psychického, verbálního. Tedy posmívání, nadávání, rozšiřování lží  

a pomluv o oběti, vydírání, zesměšňování či ignorace. Šikana mezi dívkami bývá často daleko 

rafinovanější než ta chlapecká. Většinou jsou dívky schopny uvést i „pádný“ důvod, proč se 

šikany dopouští. Chlapci při šikaně využívají zejména slabosti druhého, kterou velice snadno 

vycítí. Při svém násilí na druhých využívají hlavně fyzickou sílu. Můžeme se tak setkat  

s nevinně vypadajícím strkáním, taháním, přes kopání, pálení až po šlapání po oběti  

k hrubému násilí. 

 

Tab. 4. Shrnutí  

Dle typu agrese fyzická, verbální (psychická), smíšená; kybernetická šikana jako 

specifická forma psychické šikany 

Dle věku a typu 

školy 

předškolní věk, první stupeň ZŠ, druhý stupeň ŽŠ, gymnázium, učiliště, 

VŠ 

Dle pohlaví 

(genderu) 

chlapecká, dívčí 

Dle viditelnosti zjevná, skrytá 

 

 Znalost různých projevů a variant šikany je důležitá zejména pro možnost odhalení 

signálů, které může prostředí, oběť či účastník vysílat svému okolí. Při dešifrování těchto 

signálů se můžeme zaměřit na nápravu, která by v jiném případě nastala až později či dokonce 

vůbec. 
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1.5. Vývoj a stádia šikany ve škole 

Pojďme se dále zaměřit na to, jak se vůbec šikana může vyvíjet a posléze, jaká může 

mít stádia. Jeden takový popis můžeme najít v publikaci prof. Pavla Říčana (2010, s.13-16). 

Ten zde popisuje možný vývoj šikany ve školním prostředí, při tzv. třídní šikaně, na kterou se 

nyní zaměříme i my. Třídní šikanou rozumíme šikanu, která se odehrává ve školním prostředí 

přímo ve školní třídě. Může mít velice negativní následky, jelikož nejen těžce ubližuje oběti, 

ale kazí vztahy v celé skupině školní třídy, poškozuje etický i psychický vývoj většiny nebo 

dokonce všech dětí v této skupině. Nejvíce se určitě podepíše na osobnosti postiženého  

a na osobnosti agresorů, zcela jistě ale zanechá stopy i u těch, kteří tomuto chování pouze 

přihlížejí, tedy svědkům. A to jak svědkům, kteří s chováním nesouhlasí, tak i s těmi,  

pro které je toto utrpení vítanou zábavou.  

„A jak se tedy může taková šikana vyvíjet ?“  Pokud se sejdou žáci v nové třídě, navazují 

nové kontakty, je dost pravděpodobné, že se zde potkají žáci s různou povahou, někteří se 

sklonem k agresivitě, druzí k pasivitě. Jedinci, kteří mají více předpokladů k tomu být 

agresivní, se sklonem šikanovat druhé, mohou být potenciálním agresorem. Pokud se 

současně objeví ve skupině i dítě, které je z hlediska šikany rizikové, může jít naopak  

o potenciální oběť agresora. Ideálním případem je, pokud se ve třídním kolektivu nachází 

jedinec či skupinka dětí dobře vychovaných, kteří jsou pro nevyhraněný zbytek třídy 

autoritou. Tento jedinec nebo skupinka nám mohou pomoci tvořit a udržovat dobrou, družnou 

atmosféru ve třídě, kde se šikaně špatně daří. Pokud ovšem ve třídě takový jedinec chybí, 

může být tento třídní kolektiv ohrožen. Pokud ke všemu v práci pedagogů chybí potřebné 

vzdělání v této věci, může docházet až ke katastrofickým scénářům. 

Šikana se vyvíjí většinou pozvolna, začíná slovním nebo fyzickým pošťuchováním neboli 

škádlením, o kterém jsme již hovořili. Jde o oblíbenou zábavu dětí, o nevinnou legraci  

a zároveň užitečný trénink komunikace. Jde o způsob vzájemného poznávání a navazování 

vztahů. Toto škádlení se ovšem může překlenout a vyhrotit v chování, které se již druhému, 

tedy oběti, nelíbí. Pokud se při tomto škádlení nějaký jedinec projeví jako typická oběť, tzn. 

místo přiměřené obrany volí raději únik, a pokud si toho potencionální agresor všimne, může 

se na tohoto jedince zaměřit a ten se může velice lehce stát obětí, outsiderem třídy.  

Během několika týdnů rozezná agresor v jedinci snadnou kořist a většinou si i získá jednoho 

nebo více spojenců. Poté se již šikanování může ubírat různým směrem, vyvíjet se v různých 

stádiích. 

 

 



16 

Dle Koláře (2005, s. 35 - 47) rozlišujeme pět stádií vývoje šikany: 

 

První stupeň -  zrod ostrakismu 

Téměř v každé skupině lidí, zejména pak dětí, můžeme najít určité rozdělení podle 

oblíbenosti. Jedni jsou více oblíbení, jiní méně. Ti, kteří jsou v tomto žebříčku až úplně na 

konci, můžeme označovat jako „outsidery“. Tito jedinci na okraji skupiny mohou být často 

„ostrakizování“, vyčleňováni ze skupiny. Můžeme se setkat s tím, že si skupina takového 

jedince nevšímá, ignoruje ho. Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, při kterých se 

však tito jedinci necítí v kolektivu dobře. Patří sem různé urážky, pomlouvání, posmívání, 

různé přezdívky, které se jedinci nelíbí. Toto chování je zárodkem pro další šikanování, 

obsahuje riziko dalšího negativního chování, a i proto bychom ho neměli podceňovat. 

 

Druhý stupeň – fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

Psychické šikanování a ostrakizování v tomto druhém stupni přerůstá v drobné fyzické ústrky 

(např. podražení židle, strkání,…). Psychické útoky se mohou dále stupňovat (např. tvrdší 

urážení, agresivní posmívání,…). Objevuje se většinou při větším nárůstu napětí ve skupině, 

kdy nadměrnou zátěž či konflikty s okolím odnášejí okrajoví členové skupiny, kteří slouží 

jako „ventil“. Ostatní si na nich tzv. vybijí svou zlost, svůj vztek. Toto napětí může být 

vyvoláno nadměrným tlakem na výkon nebo naopak nudou ve škole. Dále také v případě, že 

se ve skupině žáků objeví více agresivních, násilně orientovaných jedinců. 

 

Třetí stupeň – vytvoření šikanujícího jádra 

Není-li agresivnímu chování dostatečně včas zabráněno, postupně se stupňuje. Ve skupině se 

vytvoří „úderné jádro“, tedy skupina agresorů, kteří systematicky a plánovitě šikanují ostatní.  

Toto jádro si našlo svou oběť či oběti a promyšleně a systematicky ji šikanuje. Ze začátku 

jsou šikanováni outsideři, kteří byli dříve ostrakizováni, později může být šikanován 

prakticky kdokoli. Šikanování se stává ve skupině normou. Agresivní chování v tomto třetím 

stupni se může vyznačovat mlácením, škrcením, pálením atd. Žáci, kteří s tímto chováním 

nesouhlasí mohou považovat oznámení těchto věcí za „bonzování“, což zhoršuje rozpoznání  

a dále řešení šikany. Jedná se o klíčový moment při vývoji šikany ve skupině, kdy se 

rozhoduje, zda se počáteční stádium přehoupne do stadia pokročilého. Pokud se tak stane, 

šikanování se už pouze zhoršuje. 
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Čtvrtý stupeň – většina přijímá normy agresorů 

Pokud agresivní chování jedinců není ošetřeno, to znamená, pokud není odmítnuto, toto 

chování se za čas stane samo od sebe nepsanou normou. Šikana se tak může stát tolerovaným 

a přijímaným chováním pro všechny členy skupiny. Pravidlům, nepsaným zákonům třídy, se 

téměř nikdo nedokáže postavit. I mírní a ukáznění žáci se začínají chovat krutě – aktivně se 

účastní týrání spolužáka, aby ochránili sami sebe, jelikož ve skupině platí, že kdo nešikanuje, 

je sám šikanován. Rozkrýt tuto fázi šikany není jednoduché, jelikož celá třída drží pospolu. 

Vyšetřování a následné řešení šikanování v této fázi vyžaduje odbornou pomoc a není vhodné 

se do tohoto šetření pouštět bez odborných znalostí problému. 

 

Pátý stupeň – totalita neboli dokonalá šikana 

Jednání ve skupině přijali všichni členové třídy. Oběti ztrácí poslední možnosti k obraně, 

agresoři naopak ztrácí poslední zbytky zábran. Násilí je obecně přijímanou normou. Žáci jsou 

rozděleni na dvě podskupiny, které prof. Kolář označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Nezřídka 

je vztah mezi nimi více či méně vystižen originálními termíny. Agresoři sami sebe označují 

za nadlidi, krále, kingy, mazáky. Své oběti poté za podlidi, poddané, bažanty. Otrokáři 

využívají všeho, co je využitelné – od materiálních věcí jako jsou peníze a osobní věci, po 

rozumové schopnosti, školní znalosti. Brutální násilí se začíná považovat za normální. Otroci 

nemají žádná práva, otrokáři naopak smějí všechno. Otroci sami a dobrovolně dělají takřka 

cokoli.  

Tento nejvyšší stupeň můžeme vidět spíše u šikany ve vězení, ve vojenském prostředí. 

V mírnější podobě se však někdy vyskytuje i na školách. Stává se to v případě, kdy iniciátor 

šikanování a vůdce agresorů je sociometrickou hvězdou třídy. Je žákem s výborným 

prospěchem, má kultivované chování k dospělým a pomáhá pedagogům ochotně plnit jejich 

úkoly. Vedení dospělých mu plně důvěřuje, podporuje ho. Jakékoli skryté volání o pomoc 

z řad méně sympatických, výukově slabých žáků, je přehlíženo. 

 

Znalost těchto stádií a celkově vývoj šikany je důležitý pro každého, kdo přichází do 

kontaktu s dětmi a mládeží. Jelikož chování se může velice lehko přehoupnout z nevinného 

škádlení v nebezpečnou šikanu, měli bychom tento vývoj znát, všímat si chování dětí, jejich 

okolí a případně signálů, které nám mohou předávat.  
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2. LEGISLATIVA 

Pokud se chceme zabývat prevencí šikany a šikanou vůbec, měli bychom vědět, kdo 

nese zodpovědnost za toto chování, jaké jsou možné řešení a sankce. 

Odpověď můžeme najít v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále také v Metodickém pokynu ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení Č.j. 24 246/2008-6 či ve školním řádě každé základní školy. 

 

2.1. Školský zákon 

V § 29 školského zákona č. 561/2005 Sb. je odpovědnost definována takto: „Školy  

a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, 

žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů.“ (§ 29 zákona č.561/04 Sb.).  

 V metodickém pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení Č.j. 24 246/2008-6 můžeme najít mimo jiné i tyto informace: „Škola či školské 

zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích  

a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 

předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí 

pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit  

a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.“  

„Pedagogičtí pracovníci stejně jako ředitel školy nesou odpovědnost za chování žáků během 

výuky, ale i o přestávkách. Jinak řečeno mají odpovědnost po celou dobu, kdy je žák svěřen 

jejich dočasnému dozoru.“ (minimalizace šikany, Kolektiv, 2008, s. 23.). 

Dochází-li tedy k šikanování dětí v průběhu vyučování či v době, kdy jsou děti ve 

školském zařízení, nese plnou odpovědnost za vzniklou újmu školské zařízení. Nejen z tohoto 

důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet. Nikdy by neměl také 

chování podceňovat a už vůbec ne přehlížet. 
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2.2. Školní řád 

Povinností každé základní školy u nás na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. je 

mimo jiné vytvářet školní řád. Tento řád může definovat například práva a povinnosti žáka a 

zákonných zástupců. Může určovat délku vyučovacích hodin, jejích začátek a konec, délku 

přestávek. Dále může určovat sankce za absence ve vyučování a v neposlední řadě může 

obsahovat také informace o šikaně a možných sankcích při jejím zjištění. Informace ve 

školním řádu by mohly vypadat například takto: „Žák ve vlastním zájmu chrání zdraví své  

i svých spolužáků. Žáci se chovají ve škole i mimo ni tak, aby neohrožovali zdraví svoje ani 

zdraví svých spolužáků. Šikana je hrubým přestupkem proti řádu školy. Je-li takové chování 

prokázáno, mohou být uděleny tyto sankce,…“ 

 

2.3. Trestní zákon 

V metodickém pokynu MŠMT se dále můžeme dočíst i o sankcích z hlediska trestního 

zákona, na které se v této kapitole více zaměříme zejména z toho důvodu, že by pedagog, 

případně i žáci měli vědět, jaké jsou důsledky jejich chování.  

Ačkoli právní definici šikany v našem právním řádu nenajdeme, je šikana za trestný čin 

považována, pokud je splněno několik podmínek (viz níže). Choděra (In: Kolář, 2005, s. 213) 

pojem šikana v právní praxi nejčastěji používá jako synonymum pro úmyslné jednání, které je 

namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost. Nejčastěji bývá 

šikana postihována dle ustanovení trestního zákona, a to takto: 

 

- trestný čin omezování osobní svobody – Tohoto činu se dopouští každý, kdo jinému 

bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Při šikaně může jít např. o zavírání oběti 

do určitých prostor, nucení setrvat na jednom místě. 

- trestný čin vydírání – O tento čin se jedná, pokud je oběť pod výhružkou násilí nucena 

k nějaké činnosti. 

- Trestný čin nebezpečného vyhrožování - Tohoto činu se dopouští ten, kdo druhému 

vyhrožuje např. usmrcením, těžkou újmou na zdraví či jiným násilím, které může 

vyvolat důvodnou obavu. 

- trestný čin loupeže – Tento čin je trestným v případě, že jedinec násilně odebírá věci 

druhému / druhým.  

- trestný čin ublížení na zdraví – V případě šikany, která se projeví na zdravotním stavu 

poškozeného, v případě újmy na zdraví. 

- trestní čin poškození cizí věci - Pokud jedinec úmyslně poškozuje věci oběti.  
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- trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání – Sexuální formy šikanování, např. 

obtěžování, osahávání apod. 

 

Z trestního hlediska lze šikanu postihnout, jsou-li splněny dvě podmínky trestní 

odpovědnosti, tj. zda je naplněna stránka materiální a formální. (Choděra In: Kolář, 1997, 

s.118). Splnění podmínek materiálních znamená, že se pachatel dopustil takového jednání, 

které splňuje znaky konkrétního trestního činu tak, jak jsou definovány v trestním zákoně. 

Formální stránka spočívá v úmyslu pachatele dopustit se takového jednání, dále obsahuje 

míru společenské nebezpečnosti, která musí dosahovat intenzity uvedené v zákoně. Dále je 

z hlediska materiálních podmínek důležité, aby bylo jednání zařaditelné do tzv. skutkové 

podstaty některého trestného činu, což znamená, že trestný čin, který byl spáchán, musí být 

definován v zákoně. Pokud toto není možné, nemůže se jednat o trestný čin.  

K tomu, aby byl pachatel šikany právně odpovědný, musí dosáhnout určitého věku. 

Osoby starší 15 let se považují za mladistvé, dospělost nastává dovršením 18 roku věku. 

Zbaven trestní odpovědnosti může být pouze jedinec s duševní poruchou, která způsobila,  

že pachatel v době konání trestné činnosti nemohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání.  

Osoby mladší 15 let právně odpovědné nejsou. To samozřejmě ale neznamená, že nemohou 

být potrestány jinak nebo že nemohou být potrestání jejich rodiče, zákonní zástupci (Kolář, 

1997, s. 216). V případě potrestání jedince mladšího 15 let se nejedná o sankce ve smyslu 

trestního práva, ale například umístění do ústavní výchovy – diagnostický ústav, výchovný 

ústav. 

My se budeme více zabývat tím, aby tyto přestupky nemusely být řešeny, aby 

v nejideálnějším případě ani vůbec nenastaly. 
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3. PREVENCE ŠIKANY VE ŠKOLE 

Prevence, z latinského slova praevenire – předcházet. Prevence tedy znamená 

předcházení, ochrana před něčím. Můžeme se setkat s prevencí nemocí, zločinů, sociálních 

konfliktů, násilí. Nás bude nejvíce zajímat prevence šikany na školách. Prevenci můžeme 

rozdělit na primární, sekundární a terciární. 

Primární prevence šikany se uplatňuje tam, kde k šikaně ještě nedošlo. Pod pojmem 

primární prevence šikany můžeme tedy vidět jakousi obranu proti šikaně. Jde v ní zejména  

o informovanost dětí, rodičů a veřejnosti o šikaně, preventivních aktivitách. Zabývá se 

preventivními programy a aktivitami ve školách a školských zařízeních, ve kterých jde 

například o pěstování zdravého sebevědomí dětí. Nejefektivnější a nejlepší ochranou proti 

šikanování je budování přátelských vztahů mezi žáky celé školy. Toho můžeme docílit 

celoškolním setkáním,  různými hrami apod.  

„Nejlepší ochranou proti šikanování je budování otevřených, kamarádských  

a bezpečných vztahů mezi členy školního společenství, školní komunity.“ (Bendl, 2003). 

V rámci primární prevence bychom měli v žácích posilovat samostatnosti, pěstovat zdravé 

sebevědomí. Dále také vytvářet pocit bezpečí, tmelit třídní, ale i celoškolní přátelský kolektiv. 

 Primární prevence je podle mého ta nejdůležitější. Jak píše ve své publikaci Pavel Říčan 

(1995, s. 71), stejně jako u většiny nemocí, i o šikaně platí, že je mnohem snadnější, účinnější 

a levnější zlu předcházet, než je později – možná už příliš pozdě – odstraňovat nebo proti 

němu bojovat. 

Sekundární prevenci využijeme tam, kde už k šikanování došlo a je potřeba zasáhnout, 

aby se takové chování zastavilo a dále se už neopakovalo. Do této prevence zařazujeme 

diagnostikování, šetření a pedagogické opatření k nápravě, komunikaci s agresory, oběťmi, 

rodiči.Výchovné práce s celým „postiženým“ kolektivem. 

 Terciální prevence šikanování není v současné době zavedena. Do budoucna by se o ní 

však mělo uvažovat a pracovat na ní. „Tato prevence by školám umožňovala využívat 

speciální pracoviště, kde by se celodenně pracovalo nejvíce s agresory.“ (Bendl, 2003, s. 78). 

 

3.1. Jak šikaně na školách předcházet 

 Primární prevence je nejdůležitější a nejspíše i nejjednodušší formou, jak můžeme 

zabránit násilí a šikaně mezi dětmi a mládeží jak na školách, tak v jejich volném čase. Do 

primární prevence můžeme zařazovat různé aktivity, přednášky, besedy, hry, setkání apod. 

K účinné prevenci a k efektivnosti je zapotřebí určitých podmínek. Jednou z nejdůležitějších 

podmínek, bez které se neobejde žádná prevence, je ochota pedagogů, ředitelů škol a dalších 
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pedagogických pracovníků, popř. rodičů zapojit se do činností. Hlavní podmínkou ale je 

zejména přiznat si fakt, že se i v naší škole může objevit šikana. Často si totiž učitelé,  

a hlavně ředitelé škol tuto okolnost nechtějí připustit. A to zvláště z toho důvodu, aby co 

nejlépe reprezentovali svou školu. O této problematice pojednává Stanislav Bendl, když 

hovoří o faktu, že v dnešní době, kdy probíhá mezi školami boj o žáka lze jen těžko 

předpokládat, že škola otevřeně přizná, že má problém se šikanou. „Jaký rodič by totiž zapsal 

své dítě do školy, která rozhlašuje, že je u ní šikana ?“ (Bendl, 2003, s.67). Situace na školách 

je tak velice jednoduchá. Šikana se nepřiznává, takže vlastně neexistuje, a pokud neexistuje, 

nemusí se řešit. Školy si zachovají dobrou pověst a skoro by se zdálo, že šikana na našich 

školách není. Žádná ze škol totiž existenci šikany nechce přiznat. A přitom případů je tolik. 

(viz Kolář). 

 Jednou z nejdůležitějších podmínek efektivnosti předcházení či řešení šikany je 

tedy ochota učitelů zabývat se tímto tématem. Pokud chceme šikaně předcházet, musíme jí 

nejdříve rozumět a znát. Neexistuje žádný přesný návod, jak šikaně předcházet ani jak ji řešit, 

jelikož každý případ se od toho dalšího liší, stejně jako se liší každý z nás, každá 

potencionální oběť či agresor. Každý potřebuje trošku jiný přístup, jiné řešení. Učitelé, stejně 

jako vedení školy, by tedy měli šikaně rozumět, případně navštívit vzdělávací kurzy na toto 

téma, aby si doplnili potřebné vědomosti a dovednosti.  

 Další důležitou podmínkou dobrého průběhu prevence před šikanou je autorita 

učitele. Čím větší budou mít učitelé u dětí autoritu, tím lépe se bude primární prevence 

provádět a zejména bude účinnější. Pokud se budeme snažit zabránit šikaně a nebudeme pro 

děti autoritou, může se stát, že nebudeme úspěšní. Pokud totiž nemají žáci k učiteli úctu  

a pokud ho nerespektují, můžeme asi jen těžko předpokládat, že budou respektovat 

navrhované změny v jejich chování ve třídě. Také proto k dalším předpokladům k úspěšné 

primární prevenci proti šikaně patří autorita učitele. A to jak autorita formální, kterou máme 

jakožto učitel, tak autoritu neformální, přirozenou. Tuto skutečnost výstižně popisuje Pavel 

Říčan: „Dokud si učitel musí nechat líbit od asociálních dětí otevřené urážky a nejednou musí 

být rád, že nedostane facku, lze těžko mluvit o tom, jak má chránit slušné děti před rváči, 

oběti před agresory“ (1995, s.76). Jednou z možností, jak podporovat autoritu učitele je dobré 

poznání žáků, kterého můžeme docílit tak, že se učitelé nebudou tak často u svých žáků 

střídat. Tím docílíme toho, že učitel, zejména třídní, žáky lépe pozná, porozumí jim. Stanislav 

Bendl by autoritu učitelům zařídil takto: „Nejvíce autoritě učitelů prospěje, když dětem 

poskytnou pocit bezpečí ve škole, když se zastanou slabších žáků a rázně zakročí proti 

veškerým projevům šikanování. Možná nebudou u některých žáků oblíbení, ale rozhodně 
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budou mít autoritu“ (2003, s.80). Autorita učitele je ovšem složitá a často si sami učitelé 

škodí. Škodí jim zejména to, že učitelský sbor ne vždycky spolupracuje. Můžeme se tedy 

setkat s tím, že ne každý učitel chce šikaně předcházet, případně ji řešit. Další možnou 

variantou je, že učitelé začínající šikanu přehlíží, či ji dokonce sami podněcují, aniž by si toho 

byli vědomi. To se může dít například tak, že outsidera či potenciální oběť třídy ironizujeme, 

máme nevhodné poznámky k chování či prospěchu onoho žáka, a právě tím můžeme stejné 

chování jako je to naše u žáků podněcovat. Dalším případem je učitel, který si zaměňuje 

pojmy autorita a obliba. Někteří učitelé tak mohou žákům ustupovat, jen aby byli v jejich 

kolektivu oblíbení. A pokud ustupují silnějším žákům na úkor těch slabších, v kolektivu se 

velice jednoduše může rozšířit šikanování. Poté určitě nemůžeme mluvit o prevenci, ba právě 

o úplně opačném chování. V tomto případě by měl zasáhnout ředitel školy, který by měl 

chování svých učitelů sledovat a tím zabránit potencionálním chybám. 

 Neméně důležitá je ve vztahu učitel žák důvěra, která je potřebná zejména při 

odhalování šikany, než při její prevenci. Pokud žák učiteli důvěřuje, je mnohem větší 

pravděpodobnost, že se mu svěří se svým problémem nebo že požádá o pomoc, pokud to bude 

potřebovat. Proto by učitelé měli svým žákům dávat najevo, že za nimi kdykoli mohou přijít 

se svým problémem, pohovořit s nimi či se svěřit.  

 Jednou z dalších možností, jak předcházet šikaně je zajistit, aby se děti ve škole 

nenudily, aby neměly čas ani pomyslet na problémové či nevhodné chování. To můžeme 

zajistit především zajímavým učebním obsahem. Pokud bude učení a celkově celá škola pro 

žáky zajímavá, budou si více všímat učební náplně a můžeme předpokládat, že dojde 

k omezení negativních jevů mezi žáky, tedy i případné šikany. Důležité tedy je, aby výuka 

byla zajímavá, pestrá a poutavá. Jelikož dnešní doba jde velice rychle kupředu, už i malé děti 

znají nejrůznější technologie, většinou s nimi umí i pracovat. Učitelé tedy musí počítat s tím, 

že jejich žáci využívají ve svém volném čase nejrůznější technologie, které jim nabízejí mimo 

jiné i vzdělávací pořady, mohou se skrz technologie informovat, většinu věcí, které je zajímají 

si dokáží sami dohledat. Proto by výuka měla být atraktivní, poutavá, s použitím vhodných 

didaktických pomůcek. Jen těžko může u žáků uspět učitel, který učí nezajímavě a sděluje 

žákům nepřesné či zastaralé informace. Učitel může pro oživení své výuky zavádět 

nejrůznější formy výkladu. Nemusí dětem pouze předávat informace, žáci si je mohou sami 

vyhledávat, předávat mezi sebou. Učitel také může zařadit problémovou formu výuky, kdy 

problém je motivací, kdy se žáci snaží problém společně vyřešit. Žáci se tak ve výuce stávají 

aktivními činiteli, kdy se zapojí všichni, učí se spolupracovat, řešit problémy a společně 

dosáhnout cíle. V dnešní době mají učitelé možnost dozvědět se v publikacích či na internetu 
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o různých metodách, postupech aktivizující výuky, mají možnost se zúčastnit nejrůznějších 

kurzů, a tak si doplnit případné informace o různých metodách výuky. Jediným problémem 

při zavádění alternativních přístupů do vyučování je náročnost pro učitele. A to jak z hlediska 

časové přípravy, organizace tak i klasifikace. 

 Pokud shrneme všechny výše uvedené podmínky pro efektivnost primární 

prevence, dostaneme několik rad či doporučení, které ovšem pro tu danou efektivnost musíme 

spojit do jednoho uceleného celku. Těchto podmínek může být nespočet, pro každý kolektiv 

se může lišit dle toho, jaký přístup žáci vyžadují. Vždy by ale přístup měl být systémový, 

komplexní. Učitelé by se neměli upínat jen na několik opatření, ale vnímat prevenci jako 

všestranné působení na žáky. Učitelé mohou využívat různých opatření typu přísný školní řád, 

posilování sebevědomí dětí, pomoc v krizích, kombinace odměn a trestů. Pokud na sebe ale 

tato opatření nebudou navazovat a pokud nebudou spojována v jeden celek, nemůžeme 

očekávat velkou efektivitu. Jak popisuje ve své publikaci Stanislav Bendl: „Jediný způsob, jak 

vytvořit model ukázněné, nenásilnické školy, je postupovat systémově, resp. komplexně 

zapojit  do tohoto procesu každého, kdo má se školou co do činění“ (2003, s. 81).  

 

3.2. Konkrétní metody primární prevence šikany ve škole 

 Pokud se zaměříme na konkrétní metody primární prevence na školách, resp. na 

druhém stupni základních škol, měli bychom se nejdříve podívat na školní řád, o kterém již 

byla řeč v kapitole o legislativě. „Školní řád by měl mimo jiné obsahovat obecné zásady 

solidarity, ohleduplnosti a ochrany slabých. Dále výslovný zákaz fyzického násilí, šikany. 

Pojem šikana nemusí být v tomto případě zmíněn. Se školním řádem, včetně sankcí za jeho 

porušení, jsou seznámeni děti i jejich rodiče“ (Říčan, 2010, s. 112).   

 V publikaci Prevence a řešení šikany ve škole popisuje Stanislav Bendl několik 

metod, kterými můžeme předcházet šikaně. Jde například o metody pěstování odolnosti vůči 

projevům šikanování, trénink asertivity, odplavování stresu a agresivity, pěstování empatie  

a také různá cvičení (2003, s. 103).  V metodě pěstování odolnosti vůči projevům šikanování 

nejde o nic jiného, než vybavit žáky určitou odolností. Žákům je poskytnuta možnost 

vyzkoušet si zvládání konfliktů a sporů. Mnoho žáků ve školách je zakřiknutých, uzavřených 

do sebe. Takoví žáci se většinou neumí prosadit a mnohdy se díky své zakřiknutosti mohou 

stávat terčem posměchu. Protože se nedovedou bránit, mohou se začít školy, školního 

prostředí a zejména spolužáků bát. Aby pro ně nebyla škola místem hrůzy, můžeme je zkusit 

naučit zvládat stresové situace, kdy musí řešit konflikty mezi vrstevníky.  
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Jedním takovým cvičením může být tzv. výchova k násilí, která podle Říčana představuje 

jeden z hlavních způsobů prevence šikany. 

 

3.2.1. Výchova k násilí 

 Říčanova myšlenka výchovy k násilí spočívá v tom, aby děti byly vychovávány 

tak, „aby se dovedly prát, aby se nebály ránu přijmout ani ji dát“ (Říčan, 1995, s.91).  

Tato možnost prevence je velice diskutabilní, může mít řadu zastánců, ale také odpůrců. 

Společnost vnímá násilí jako něco špatného, proto bychom i děti měli vychovávat v ideálu 

nenásilí. Učíme děti od brzkého mládí odpouštět, důvěřovat druhým. Říčan také popisuje 

zkreslený pohled společnosti na ideál hrdinství když konstatuje: „dobře chápeme hrdinský 

čin, smrt v aktivním boji proti zlu nebo jizvy utržené v takovém boji. Hrdinství spočívající 

v tom, že člověk riskuje nebo snáší utrpení, tedy nenásilní hrdinství, je nám poměrně cizí.“ 

(1995, s. 90). Takové hrdinství může mít ovšem velice dobrý vliv v kolektivu, kde hrozí 

šikana. Nenásilné hrdinství ve vztahu k šikaně by spočívalo v zastání se slabších, postavení se 

na stranu potenciální oběti. Podle Říčana najdeme v bibli a poté i v historii mnoho činů, při 

kterých se používalo násilí. Proto bychom dle něj měli nechat dětem možnost volby. „My 

všichni jsme pod ochranou policie, jejíž práce je bez násilí nemyslitelná, a kdyby se náš stát 

zřekl jakéhokoli násilí při ochraně svých hranic, velmi rychle by nás zaplavily loupeživé 

hordy z různých zemí. Pokud nejsme ochotni nést následky takového chování, nemůžeme 

násilí paušálně odsuzovat.“ Podle Říčana (1995, s.90) tedy „nemáme právo žádat od svých 

dětí, aby se zřekly práva na sebeobranu, tím méně povinnost přispět na pomoc oběti agrese.“ 

Autor dále popisuje fakt, že za naší nenásilností není ani tak mravnost, jako spíše pohodlnost 

a zejména strach. „Biologické přežití a nedotčenost vlastního těla se staly nejvyšší hodnotou. 

Přání, aby naše děti neutrpěly tělesnou újmu, stavíme na přednější místo než přání, aby z nich 

vyrostli čestní a stateční lidé, kteří hasí i to, co je nepálí. Vadí nám jizva na těle – měli 

bychom vědět i o jizvě na duši (charakteru), která zůstane tomu, kdo utekl tehdy, kdy měl stát 

po boku kamaráda v tísni.“ (Říčan, 1995, s. 91). Říčan tedy doporučuje takový výcvik, aby 

každé zdravé dítě dosáhlo alespoň minimální úrovně v síle, nebojácnosti a otužilosti, a to i pro 

zvýšení sebevědomí. Nejedná se tak o nic jiného než o demokratizaci násilí. Každý z nás asi 

zažil situaci, kdy agresor přepadl a oloupil někoho na ulici aniž by mu v tom kdokoli zabránil. 

To nemusí být zaviněno pouze lhostejností či strachem, ale bezradností, neobratností  

a zejména nezkušeností s fyzickým střetem. I proto Říčan chce děti vychovávat tak, aby se 

nebály ránu přijmout ani ji dát. Výchova k násilí musí být ovšem doplňována o pěstování 

soucitu a o výchovu k sebeovládání. U dětí bychom měli zvyšovat tělesnou zdatnost  
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a odolnost. Zvyšování odolnosti má kladný význam při prevenci šikany zejména proto, že se 

společně s odolností zvyšuje také sebevědomí žáka. Je ovšem velice důležité při této metodě 

či spíše výchově od raného věku v dětech probouzet soucit, učit je toleranci a ohleduplnosti 

k druhým. Říčan je přesvědčen, že „rostoucí brutalita a trénovanost malých agresorů dříve 

nebo později přiměje jak ministry, tak učitele, aby právě slušné děti lépe vybavili pro drsnou 

skutečnost naší doby“ (Říčan, 1995, s. 93). 

 

3.2.2. Dozorování 

 Další alternativa primární prevence je dozorování. Jedná se zejména o dozor před 

zahájením vyučování, tedy na chodbách a v šatnách, na dozor o přestávkách, v jídelně či na 

nějaké akci školy, např. při besedách, koncertech apod. Dozorování nám slouží zejména k 

tomu, abychom měli přehled o pohybu žáků ve škole, o jejich chování. Dozorem motivujeme 

žáky k dodržování školního řádu, budíme u nich respekt k dodržování norem a základních 

pravidel společenského chování. Dozor také umožňuje učiteli okamžitou reakci na chování 

žáků, kdy může problém řešit ihned, jak ho spatří. Žáci tak dostávají zpětnou vazbu svého 

chování. Učitel má také možnost své žáky lépe poznat, protože je spatří v jiné roli, než jen při 

výuce. Žáci také mají lepší možnost se svému učiteli s něčím svěřit pokud ho potkají na 

chodbě, než kdyby museli za ním do kabinetu, kam se ne všichni odváží. K šikanování ve 

školách dochází nejčastěji v místech, kde jsou žáci nerušeni, kde nad nimi není dozor. 

Nejčastěji jde o taková místa jako jsou toalety, chodby nebo šatny. Pokud si učitelé na 

školách tato místa vytipují a budou zde držet dozor, mohou tomuto chování předcházet. 

Problémem dozoru je jeho podceňování a dále přetíženost učitelů. Dozorovat na chodbách pro 

učitele totiž znamená strávit přestávku na chodbě mezi dětmi. Pokud má mít dozor nějaký 

smysl, musí učitel dávat žákům zpětnou vazbu k jejich chování. Můžeme se ale často setkat 

s učitelem, který sice svůj dozor splní, stojí tedy na chodbě mezi dětmi, ale díky své 

přepracovanosti chování dětí skoro nevnímá. Dozor škola proto může posílit o další 

pracovníky, v ranních hodinách často např. o školníka či rodiče dětí. Dozor by také neměl mít 

podobu pouhého postávání učitele v rohu chodby. Žáci totiž mohou být ve třídách, kde žádný 

dozor nemají a mohou si tak dělat, co je napadne. Učitel, který má dozor, by tak měl 

nepravidelně navštěvovat třídy a nahlížet na chování žáků. Dalším opatřením může být 

otevření tělocvičny či školního hřiště v době přestávek, kde máme lepší přehled o žácích, než 

když jsou ve třídách. Žáci mají navíc možnost fyzické aktivity. Pavel Říčan (2010, s.112) také 

hovoří o možnosti zavedení videokamer místo osobního dozoru. Měli bychom nad dětmi 

téměř nepřetržitý dozor, učitelé by si mohli o přestávkách oddychnout a kamerové systémy 



27 

bychom mohli nainstalovat i do míst, která jsou odlehlá. Šlo by ovšem o omezování osobní 

svobody dětí, znemožnění jejich soukromí. Na druhé straně, pokud by se ve škole již 

odehrávala šikana, v rámci řešení bych se k této alternativně přikláněla. Následky šikany jsou 

totiž často mnohem závažnější, než je omezování svobody dětí. V rámci primární prevence 

kamerové systémy ovšem nejsou potřeba, zvláště pokud v žácích vyvíjíme důvěru, kterou 

bychom tímto nejspíše nepodněcovali. 

 

3.2.3. Osobnostní a sociální výchova 

Další možností, jak předcházet šikanování na školách, je zabývat se osobností  

a sociální výchovou. Od září roku 2007 je na všech základních školách a osmiletých 

gymnáziích osobnostní a sociální výchova (OSV) povinnou součástí vzdělávání. OSV je 

zařazeno do tzv. průřezových témat, která definuje rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (RVP ZV). V těchto průřezových tématech jsou řešeny problémy dnešního světa  

a mají prostupovat celou školní výukou, všemi předměty a akcemi školy. 

Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností 

a morálních postojů žáků ve škole. „Jedná se o praktickou disciplínu, která se zabývá 

rozvojem životních kompetencí v oblasti osobního života se sebou samou/samým a života 

v mezilidských vztazích“ (Valenta, 2006, s. 13). Hlavním cílem OSV je „pomáhat každému 

žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě 

samému i k dalším lidem a světu“ (Valenta, 2006, s. 45). 

Zařazením osobností a sociální výchovy do procesu vzdělávání tak můžeme docílit 

lepší komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli. Dále také lepšímu chování mezi žáky, větší 

otevřenosti, schopnosti sebehodnocení, úspěšného řešení problémů. I proto je velice důležitá 

ve vztahu k prevenci šikanování na školách. 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nařizuje všem základním 

školám, aby v průběhu školní docházky seznámily všechny své žáky s tématickými okruhy 

osobnostní a sociální výchovy. Tyto okruhy jsou rozděleny na tři části – osobností, sociální  

a morální rozvoj. S žáky bychom měli rozvíjet a procvičovat dovednosti, které do těchto 

tématických okruhů patří. 
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Tab.5. Tématické okruhy OSV 

Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj 

 
Morální rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání Poznávání lidí Řešení problém a 

rozhodovací dovednosti 

Sebepoznání a sebepojetí Mezilidské vztahy Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Komunikace  

Psychohygiena Kooperace a kompetice  

Kreativita   

 

V rámci osobnostního rozvoje si žáci procvičují či se učí  smyslovému vnímání, 

pozornosti, soustředění. Dále také dovednosti zapamatování, která je důležitá nejen pro 

úspěšné zvládání učiva, ale je také předpokladem pro osvojení si čehokoliv (Valenta, 2006, s. 

17). Důležitou částí v této oblasti je pro prevenci šikanování cvičení dovednosti řešení 

problémů.Žáci se učí, jak úspěšně řešit problémy – nejdříve například v modelových 

situacích, které můžeme posléze rozebrat, vyřešit a probrat společně. Žáci se učí schopnosti 

poznávat sebe samé, jejich vztahy k sobě a s tím související vztahy k druhým. Měli bychom 

žáky vést k uvědomění si, jaké mají kvality, popř. zjistit, zda-li si jich jsou vůbec vědomi. To 

má veliký vliv na sebevědomí a sebedůvěru. Žáci by dále měli cvičit sebekontrolu a 

sebeovládání – schopnost vůle, regulace vlastního jednání a prožívání. V rámci 

psychohygieny poté žáky učíme být pozitivně naladěni, předcházet stresovým situacím – 

rozumným zpracováním problému, uvolněním se, relaxací, efektivní komunikací. Pokud žák 

neumí problém vyřešit sám, měli bychom ho vést k tomu, aby si uměl najít a požádat o 

vhodnou pomoc. 

Do této oblasti také patří organizace vlastního času, kdy se žáci učí plánovat si své 

učení, kdy si stanovují osobní cíle a pochopitelně plánují i volný čas. Kreativita neboli 

tvořivost v mezilidských vztazích se může zaměřovat na to, jak „kreativní přístup k realitě 

může zpříjemnit náš život, naše vztahy nebo učinit pro druhé zajímavou naši komunikaci i nás 

samé“ (Valenta, 2006, s. 26). Nikdy by však k tomuto nemělo dojít na úkor někoho. 

V oblasti sociálního rozvoje žáci cvičí vzájemné poznávání ve skupině/třídě i mimo ni 

– co o sobě již známe, co se změnilo za dobu, kterou se známe atd. Dále se také můžeme 

zabývat chybami při poznávání a seznamování – což jsou například stereotypy, předsudky. 

Vhodné je vysvětlení žákům, co všechno je důležité na člověku poznávat (Valenta, 2006, s. 

28). Vnímání odlišností a hledání výhod těchto odlišností je také zajímavým tématem 

v oblasti sociálního rozvoje. Žáci by se dále měli učit empatii, pečovat o  dobré vztahy ve 

skupině, zkusit si vnímat svět očima druhého, respektovat, podporovat a pomáhat druhým.  
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V oblasti komunikace se můžeme zaměřit na řeč těla, aktivní naslouchání, umění vést dialog. 

Vhodné je učit žáky komunikaci v různých situacích, jako je omluvit se druhému, odmítnout 

v případě nezájmu, poprosit, řešit konflikt, umět se bránit proti agresi v komunikaci. Umět 

rozeznat, kdy druzí říkají pravdu a kdy lež, rozpoznat předstírání v komunikaci. 

Do této oblasti také patří rozvíjení individuálních dovedností pro kooperaci ve skupině/třídě 

(seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost navazovat na druhé, pozitivní myšlení,..). Dále 

také rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná, respektující komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, vedení, organizování se skupinou), rozvoj individuálních a sociálních 

dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence.  

 Do oblasti morálního rozvoje řadíme řešení problémů, tentokrát zaměřené na etiku – 

„většina problémů v mezilidských vztazích má též etický rozměr. Máme-li nedorozumění, 

přeme-li se o něco, máme-li rozdílné zájmy, mnoho nevylepšíme, když zapomeneme, jak 

snadné je v takové situaci někoho navíc urazit, dělat z něj hlupáka či vůbec svým chováním 

podkopávat základy vztahu.“ (Valenta, 2006, s. 37). Dále do této oblasti také patří zvládání 

učebních problémů, seberegulaci. Řada problémů v komunikaci či v mezilidských vztazích 

může být způsobena neschopností dostatečně ovládnout nějaké své chování, pocity atd., proto 

bychom s tímto tématem měli seznámit i žáky. Důležitou součástí morálního rozvoje je 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování 

druhých a také rozvíjení prosociálního chování, rozhodování v problematických situacích. 

(Valenta, 2006). 

 

Aby byla „výuka“ osobností a sociální výchovy úspěšná, musíme dodržovat několik 

principů. Jelikož v případě OSV je učivem sám žák, a nepředpokládá se, že bychom výše 

uvedená témata přednášeli jako normální, ostatní učivo, je zcela jistě jedním z principů 

praktičnosti. Znamená to, že by si žáci  měli prakticky vyzkoušet různé činnosti, které mají 

vztah k výše uvedeným okruhům či tématům OSV. Toho můžeme docílit například při 

zkoušení si modelových situací. V tomto případě je důležitá reflexe, kdy by žáci měli 

pochopit užitečnost a využitelnost těchto modelových situací v reálném životě. Jak popisuje 

ve své publikaci Valenta, bylo by nelogické a zcela neefektivní žákům pouze vysvětlovat,jak 

druhému např. dát pozitivní zpětnou vazbu bez praktického vyzkoušení. (Valenta, 2006, s. 

46). 

Dále by témata osobností a sociální výchovy měla být co nejvíce vztahována 

k osobnosti konkrétních žáků, ke konkrétní třídě, k situacím, které si účastníci opravdu 

prožívají či se předpokládá, že je zažít mohou. (Valenta, 2006, s.47).  
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Neučíme se tedy např. tomu, jaké jsou možné strategie učení, ale jaké učební styly vyhovují 

konkrétním žákům apod. Učitel by také neměl být v případě OSV direktivní, mentorující, ale 

měl by být „průvodcem“, který ukazuje žákům možnosti řešení problémů. 

OSV není předmětem jako takovým, mělo by se objevovat ve všech předmětech, 

akcích školy. Pokud se mu učitelé budou s dětmi na školách věnovat, jde podle mého názoru 

o veliký prvek primární prevence šikany. 

 

3.3. Další možnosti primární prevence šikany ve škole 

Zabývat se šikanou a její primární prevencí ve školním prostředí je podle mého názoru 

velice důležité. Vezměme si, jakou část svého dětského života děti tráví právě ve školním 

prostředí. Ve věku školní docházky jsou pro žáky čím dál tím více důležití jejich vrstevníci, 

kamarádi. Proto bychom je měli ochránit před tímto tzv. „nemocným chováním“, které může 

velice negativně ovlivnit jejich další vývoj, psychický stav atd. Škola, a zejména učitelé by 

neměli dopustit, aby žáci měli prostor k takovému chování. Měli by dbát na správný, 

harmonický vývoj nejen třídního, ale celoškolního kolektivu.  

 

Následující body by měly shrnout dosavadní uvedené informace či tyto informace doplnit.  

 

 Základním krokem pro prevenci šikany na školách je informovanost školy a 

pedagogů. Učitel by měl dobře znát vývoj, průběh, stádia šikanování a také možnosti 

jejího  řešení. 

 Nejen škola a učitelé, ale i žáci (a rodiče) by měli být s touto problematikou 

seznámeni. Měli by vědět a znát, kde mohou hledat odbornou pomoc (telefonní čísla, 

popř. adresy). 

 Podmínkou efektivnosti prevence šikany je ochota celého pedagogického sboru se 

zabývat problematikou šikany. 

 Do preventivních aktivit proti šikaně by se měli zapojit všichni pracovníci školy, a to 

jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí. (Bendl, 2003, s. 81). 

 Předcházet šikaně na školách můžeme zejména zabavením, „zaúkolováním“ žáků, 

čímž dosáhneme toho, že se žáci ve škole nebudou nudit. Učivo by mělo být živé, pro 

žáky zajímavé, poutavé. K tomu nám mohou posloužit názorné pomůcky, digitální 

technologie. Žáky by mělo přilákat, přitáhnou jejich pozornost. Učitel by měl docílit 

toho, aby žáci učivo pouze nememorovali, ale aby mu skutečně porozuměli. (Bendl, 

2003, s. 84-85). 
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 K zajímavosti učiva může přispět také vhodná volba učebnic a pracovních listů. 

(Bendl, 2003, s. 85). 

 Do vyučování je vhodné zařadit aktivizující metody, které vzbuzují v žácích o učení 

zájem, podporují myšlení, prožívání. Mezi tyto metody patří například metody 

diskusní, situační, projektová výuka, didaktické hry. (Bendl, 2003, s. 85 - 86). 

 U žáků bychom měli rozvíjet samostatnost, tvořivost. To můžeme docílit například 

formou problémového vyučování, kdy žáky vedeme k tomu, aby sami byli schopni 

řešit životní situace. Ve vyučování bychom měli klást důraz na proces poznání. 

 Žáci by měli poznávat sami sebe a také ostatní. Měli by se učit vyjadřovat své pocity, 

být upřímní, naslouchat druhým, vhodně na dané situaci reagovat. (Bendl, 2003, 131).  

 Učitel by se měl zaměřit ve třídě na žáky, kteří jsou na okraji skupiny, na „outsidery“ 

či na žáky, kteří jsou možnými oběťmi. Měl by jim pomoci k lepší pozici ve třídě. 

 Učitel by se měl pokusit zajistit, aby každý žák ve třídě mohl v něčem vyniknout. 

Nemusíme se soustředit pouze na čas ve třídě, ale i při výletech, kurzech, výtvarných 

či jiných projektech. Každý by měl mít něco, v čem vynikne a za co ho ostatní mohou 

obdivovat. 

 Učitel by měl neustále stmelovat skupinu a zajišťovat, aby žádný žák nebyl 

dlouhodobě mimo či na okraji skupiny. Měl by vést žáky k toleranci, empatii. 

 Učitel by nikdy neměl jen pro udržení své pozice a autority vycházet za každé situace 

vstříc „silným“ žákům na úkor slabších. 

 Učitel by neměl mít strach řešit problémy mezi agresorem a třídou. Pokud si není jistý 

a cítí, že není schopen konflikty zmírnit či zvládat, neměl by se bát si říci o pomoc. 

Velikou chybou bývá, že se učitel bojí z nařčení od svých kolegů, že není schopen 

vést třídu. (Kolář, 1997, s. 62 – 63). 

 Je vhodné ve třídě nastolit demokracii, na které se mohou podílet všichni žáci. Žáci 

sami určují pravidla třídy, sami zkouší vést činnost, projekty a to vede k uvědomění si, 

že pravidla zde nejsou jen proto, že je někdo sepsal, ale aby mohla společnost 

bezproblémově fungovat. Možnost volby je pro žáky velice důležitá. (Bendl, 2003, s. 

126 – 127). 

 Účinnou prevencí může být také dozorování, o kterém jsme se již zmínili. Jedná se o 

dozor na chodbách o přestávkách – učitelem, školníkem atd. Žáci díky dozoru 

dostanou okamžitou zpětnou vazbu svého chování.  

 Mezi další účinnou prevence šikany můžeme zařadit metodu pěstování odolnosti vůči 

šikanování. Jedná se o metodu, která má za cíl poskytnout potenciálním obětem 
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potřebné sociální dovednosti. Žáci se například nejprve mohou zkusit agresorovy 

poznámky ignorovat, postavit se agresorovi. Ten, když vidí, že se oběť umí bránit, 

často ztratí zájem. (Bendl, 2003, s. 103). 

 Učitel by se měl pokoušet o to, aby atmosféra ve třídě i v celé škole byla přátelská, 

aby žáci věděli, že jsou si všichni rovni a nikdo nesmí nikomu ubližovat, ať fyzicky či 

verbálně. 

 Další možností primární prevence šikany jsou sociálně psychologické hry. Některé 

příklady jsem zařadila do přílohy č. 1. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU  

Šikanování na základních školách je často diskutovaným tématem. Z odborné 

literatury (Kolář) vyplývá, že se šikana na školách vyskytuje poměrně často. Šikanování může 

negativně ovlivnit psychický stav a další vývoj jedinců. Z toho důvodu je velice důležité se 

zaměřit na primární prevenci, tedy na předcházení tohoto chování. Jak již bylo řečeno, 

úspěšná primární prevence šikany nemůže probíhat bez informovanosti o šikaně. Proto se 

v této části práce zaměříme právě na šikanu, její primární prevenci a informovanost o těchto 

jevech.  

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaké mají žáci druhého stupně základní školy informace 

o šikaně. Dále také, jaké mají informace o šikaně a její primární prevenci učitelé druhého 

stupně základní školy. Aby se učitelé mohli zabývat primární prevencí šikany a prevencí 

vůbec, musí být o daném tématu nejen dostatečně informování, ale také by měli mít možnosti 

si potřebné informace dohledat či doplnit. Proto mým dalším cílem je zjistit, jak, kde a zdali 

vůbec se učitelé dále vzdělávají, kde shánějí potřebné informace o šikaně a její (nejen 

primární) prevenci. 

 

4.1. Stanovení výzkumných otázek 

Výzkumné otázky: 

„Znají žáci a učitelé druhého stupně ZŠ pojem šikana – umí popsat, o jaké chování se jedná?“ 

„Znají učitelé pojem primární prevence šikany? Jak tuto prevenci s žáky dělají, jak často?“ 

„Kde učitelé získávají informace o šikaně a primární prevenci šikany?“ 

 

4.2. Popis zkoumaného vzorku 

Výzkumný vzorek respondentů tvořili žáci a učitelé základní školy Na Smetance a 

základní školy U Krčského lesa v Praze. Dotazník vyplňovali žáci 6., 7., 8. a 9. tříd a jejich 

učitelé. Výzkumu se zúčastnilo celkem 102 respondentů - žáků, z toho 72 dívek a 30 chlapců 

ve věku 12 až 15 let a 28 respondentů – vyučujících. 

 

 



34 

4.3. Použitá metoda 

Jakou metodu svého výzkumného šetření jsem si zvolila dotazník. Jedna varianta 

dotazníku byla sestavena pro žáky, druhá pro učitele. Dotazník pro obě skupiny respondentů 

obsahoval otevřené, uzavřené a polozavřené otázky a byl anonymní. Respondenti měli vždy 

možnost danou odpověď zdůvodnit vlastními slovy. Dotazník obsahoval celkem 5 položek  

a to jak ten pro žáky, tak pro učitele. Metodu dotazníku jsem volila z důvodu časově snadnější 

spolupráce a komunikace mezi mnou a školou, což pro mne bylo důležité zejména proto, 

abych nenarušovala chod a plány nejen vyučování, ale celé školy. Dále jsem tuto metodu 

volila také proto, že jsem chtěla oslovit větší počet respondentů, což mi tato metoda velice 

dobře umožňovala. 

Samotné dotazníky přikládám v příloze č. 2. a č. 3. 

 

4.4. Získané informace z dotazníků 

Informace z dotazníků jsem zpracovávala v několika krocích. Nejdříve jsem získaná 

data shromáždila, údaje vypsala do předem připravené tabulky. Pro každý údaj byla vytvořena 

jedna tabulka, ze které byly posléze v Microsoft Excel 2010 vytvořeny grafy.  

Získané informace z obou dotazníků (pro žáky i učitele), jsem zpracovávala shodným 

způsobem.  

 

4.4.1. Získané informace z dotazníků – žáci 

Z dotazníků, které byly určeny pro žáky druhého stupně jsem získala následující 

informace: 

 

Jsem dívka / chlapec 

 

Na dotazník mi odpovědělo celkem 102 žáků, z toho 72 dívek a 30 chlapců. 

 

Chodím do… třídy 

 

Na dotazník odpovědělo 21 žáků ze šesté třídy, 23 žáků ze sedmé třídy, 26 žáků z osmé třídy 

a 32 žáků ze třídy deváté. 
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Šikana 

 

V dalším bodu  měli žáci druhého stupně odpovědět na otázku, co je to šikana, o jaké si 

myslí, že se jedná chování. Otázka byla volena jako otevřená, žáci tedy sami vypisovali danou 

odpověď. Získala jsem informace od všech žáků, tedy dohromady 102 odpovědí. Všechny 

získané informace jsem si nejdříve vypsala do dokumentu Microsoft Word 2003, kde jsem je 

posléze porovnávala mezi sebou. Při tomto porovnávání jsem si následně informace převáděla 

do tabulky, pro větší přehlednost.  

Zjistila jsem, že odpovědi 73% dotazovaných žáků mají jistou podobnost. Odpovědi 

těchto žáků byli různé, ovšem v jedné věci se vždy shodovali - žáci ve své odpovědi na otázku 

„co je to šikana, o jaké si myslíš, že se jedná chování“ uvedli, že se může jednat jak o fyzické, 

tak o psychické týrání, ubližování.  

Ostatní žáci (27%) uvedli také zajímavé informace. V jejich odpovědích se objevovali znaky 

jako je opakování takového chování, to, že se to druhému nelíbí a tak dále. 

Pro ilustraci zde uvádím nejzajímavější a také nejčastější odpovědi dotazovaných žáků. 

V první části uvádím odpovědi, které obsahují jak „psychické“, tak „fyzické“ násilí, v druhé 

části poté další odpovědi: 

 

 Dlouhodobé psychické nebo fyzické týrání člověka. 

 Chování, kterým působíme někomu fyzickou či psychickou újmu. 

 Je to chování, kterým někdo fyzicky či psychicky poškozuje někoho jiného. 

 Je to nějaké chování, kterým můžeme někoho jiného poškodit, ať už fyzicky či 

psychicky. 

 Je to chování, kterým nějaký jedinec poškozuje někoho jiného, ať už nějak fyzicky či 

psychicky, jedná se spíše o déle trvající chování. 

 Nějaké ubližování jedinci či skupině, ať fyzické tak psychické. 

 Opakované psychické nebo fyzické ubližování či týraní osoby. 

 Když někdo mlátí někoho jiného nebo když se někdo někomu posmívá. 

 Šikana podle mého mínění znamená v různých smyslech trýznění slabších jedinců, 

buď psychicky či fyzicky. 

 Urážení, psychické nebo fyzické na bezbrannou osobu 

 Šikana je fyzické, tak i psychické ubližování nějakému člověku. 

 Systematický psychický či fyzický nátlak na někoho slabšího. 

 Je to když někdo někomu ubližuje - třeba slovně, nebo ho mlátí, vyhrožuje mu. 
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 Úmyslné, bezdůvodné a časté urážky, ponižování, výhružky, vylívání si zlosti, fyzické 

násilí. 

 Fyzické, ale i psychické pravidelné týrání osoby. 

 Šikana je např. ve školách, vězeních..., je to když někdo někomu ubližuje - třeba 

slovně, nebo ho mlátí, vyhrožuje mu. 

 Šikana je, když někdo mlátí někoho koho si vyhlédl, bere mu věci, posmívá se mu. 

 

 Když jeden druhému ubližuje víc, než je dovoleno. 

 Když někdo dělá někomu něco, co je mu nepříjemné a nechce to. 

 Když někdo omezuje práva druhého. 

 Když někdo ubližuje někomu jinému. 

 Nadávání, ubližování, ponižování, ztrapňování. 

 Pokud jeden dělá druhému něco, se mu nelíbí, nebo je mu to nepříjemné. 

 Šikana je, když jeden či více žáků se posmívají nebo jinak poškozují mladší, slabší 

nebo jiný sociálně slabší děti, které většinou nezapadají nebo se jinak odlišují. 

 Když někdo ubližuje jinému člověku. 

 

Jak můžeme z výše uvedených odpovědí poznat, všichni dotazovaní respondenti znají 

pojem šikana – vědí, že se může jednat jak o psychické, tak o fyzické formy násilí, že se často 

toto násilí opakuje, druhému to není příjemné.  

V další otázce měli žáci druhého stupně základních škol odpovídat na otázku, zda-li se u 

nich ve škole o šikaně baví, případně s kým. Získané odpovědi uvádím v následujícím grafu 

(č.1). 
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Graf č. 1

 Bavíte se o šikanování u vás ve škole ?
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Z uvedeného grafu vyplývá, že žáci druhého stupně se o šikaně ve škole nejčastěji 

baví na besedách a přednáškách, ve vyučování a s třídním učitelem. Pouze dva žáci uvedli,  

že se ve škole o šikaně nebaví vůbec, což je ze 102 dotazovaných žáků uspokojivý počet. 

Další otázka se týkala šikany na škole – zda-li se žáci se šikanou již někdy setkali.  

Ze 102 dotazovaných odpovědělo 54 ano a 48 ne. Znamená to, že 53% dotazovaných žáků se 

se šikanou již setkalo, 47% nikoli. 

 

Další a zároveň dvě poslední otázky mého dotazníku se zaměřovaly na důvěru. 

Konkrétně na to, komu by se žáci svěřili v případě, že by byli šikanování, potřebovali by 

pomoci. Následně určovali, kdo si myslí, že by jim dokázal nejlépe pomoci. Uvedené 

odpovědi opět uvádím v grafech. 
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Graf č. 2 

Kdyby někdo Tebe nebo Tvého kamaráda šikanoval, komu by 

ses svěřil ?
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Jak můžeme z tohoto grafu (č.2) vyčíst, nejčastěji by se žáci druhého stupně v případě 

šikany svěřili svému kamarádovi a svým rodičům, poté třídnímu učiteli. Nejmenší počet 

získala odpověď „nikomu“, kterou označili pouze 4 žáci z celkového počtu 102, což je podle 

mého velice uspokojivé. Znamená to, že 96 % dotazovaných žáků by se svěřilo v případě,  

že by byli šikanováni. 
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Graf č. 3 
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Graf č. 3 nám ukazuje, že se dotazovaní žáci druhého stupně základních škol 

domnívají, že by jim v případě nouze nejvíce pomohli rodiče, kamarádi a poté třídní učitel. 

94% dotazovaných žáků druhého stupně základních škol se domnívá, že by mu někdo 

v případě šikany dokázal pomoci. Oproti tomu 6% dotazovaných se domnívá, že by mu 

nepomohl nikdo.  

 

4.4.2. Získané informace z dotazníků - učitelé 

Z dotazníků, které byly určeny pro učitele druhého stupně jsem získala následující 

informace: 

Nejdříve měli učitelé definovat, co je to šikana a primární prevence (šikany). Odpovědi 

jsem zpracovávala podobným způsobem jako ty od žáků. Nejdříve jsem si je vypsala do 

dokumentu Microsoft Word, poté jsem je navzájem porovnávala. Zjistila jsem, že všichni 

dotazovaní učitelé pojem šikany definovali, taktéž pojem primární prevence. Odpovědi se 

velice často shodovali, nejčastěji zněli takto: 
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Šikana 

 Jedná se o psychické a fyzické omezování druhého, s hrozbou opakování. 

 Násilí (psychické i fyzické), které se opakuje, druhému není příjemné. 

 Týrání slabších, fyzicky nebo psychicky, které se často opakuje. 

 Chování, jehož záměrem je druhému ublížit, ponížit či zesměšnit. 

 

Primární prevence 

 Předcházení tomuto chování. 

 Aktivity, které mají za cíl předejít šikanování. 

 Činnosti, které mají za cíl snížit možnost šikanování 

 

 

Další otázka se týkala primární prevence šikany – jakým způsobem a jak často učitelé 

na druhém stupni základních škol zařazují aktivity, které napomáhají předcházet šikaně. 

Údaje uvádím v grafu č. 4. 

Graf č. 4

Zařazujete do svých hodin témata o šikaně, její primární prevenci či činnosti, které 
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Graf č. 4 nám ukazuje, že dotazování učitelé druhého stupně do své výuky v rámci 

primární prevence nejčastěji zařazují filmy na téma šikany, hry k primární prevenci, 

didaktické hry a činnosti na osvojování a posilování sociálních dovedností. Pouze 3 

dotazovaní respondenti – učitelé zvolili odpověď ne, tedy že do svých hodin nezařazují 

žádným způsobem činnosti, které napomáhají šikaně předcházet. 89% dotazovaných učitelů 

tyto činnosti a aktivity do své výuky zařazuje. 

 

Další graf (č. 5) ukazuje, jak často učitelé druhého stupně základních škol tyto činnosti 

do své výuky zařazují. 

Graf č. 5
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Jak můžeme vyčíst z dotazníku č. 5, učitelé aktivity, které napomáhají šikaně 

předcházet, nejčastěji zařazují do své výuky jednou za čtvrt roku. Žádný z dotazovaných 

učitelů tyto aktivity nezařazuje do výuky denně. Jak již bylo řečeno, 3 dotazovaní respondenti 

– učitelé tyto aktivity do své výuky nezařazují vůbec. 

Poslední otázka v dotazníku pro učitele druhého stupně se týkala informací – kde si 

učitelé zjišťují či dohledávají potřebné informace o šikaně a její primární prevenci. Zjištěné 

informace ukazuje graf č. 6.  

Jak je z tohoto grafu vidět (viz níže – graf č. 6), nejčastěji učitelé informace o šikaně  

a její primární prevenci hledají na internetu a v odborných publikacích. Poté se obrací na své 

kolegy, hledají v odborných časopisech. Pouze dva dotazující učitelé informace hledají na 
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odborných přednáškách a kurzech a pět učitelů z 28 dotazovaných tyto informace 

nevyhledává vůbec. 82% dotazovaných učitelů si tedy informace o šikaně a její primární 

prevenci vyhledává, 18% dotazovaných učitelů nikoli. 

 

Graf č. 6

 Kde hledáte informace o šikaně, primární prevenci šikany ?
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4.5. Výsledky a závěr výzkumu 

V tomto výzkumu jsem si nejdříve určila cíle. Vytvořila jsem dva typy dotazníků – 

jeden pro žáky druhého stupně základních škol, druhý pro učitele druhého stupně základních 

škol. U žáků jsem zkoumala zejména jejich informovanost o šikaně. Zajímala jsem se o to, 

zda-li žáci umí definovat pojem šikany, jestli se někdy se šikanou setkali, komu by se 

v případě, že by byli šikanování, svěřili. 

U učitelů jsem se zaměřovala zejména na definování pojmu šikana a primární 

prevence. Na to, jaké činnosti a aktivity do svých vyučovacích hodin zařazují, jak často.  

Kde si doplňují informace o šikaně a její primární prevenci v případě, že jim tyto informace 

chybí. Všechny odpovědi na otázky můžeme najít v textu výše a zaměříme se na ně při 

odpovídání si na předem určené otázky výzkumu. 
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„Znají žáci a učitelé druhého stupně ZŠ pojem šikana – umí popsat, o jaké chování se 

jedná?“ 

 

Jak je zřejmé z uvedených odpovědí, které jsem od respondentů získala, všichni 

dotazovaní žáci (celkem 102 respondentů) znali pojem šikana. Pokud bychom si přečetli 

nějakou definici šikany a porovnali bychom ji s informacemi, které jsme získali od žáků, 

zjistili bychom zajímavou věc. A sice, že všichni žáci uvedli alespoň část informací z těchto 

definic. Tedy, že se může jednat jak o fyzické, tak psychické ubližování, týrání, agresivitu.  

Že se toto chování může opakovat, být dlouhodobé a hlavně, že se to druhému nelíbí, není mu 

příjemné, nechce ho.  

Stejně tak jako žáci, i učitelé, kteří na uvedenou otázku v dotazníku odpovídali, znají pojem 

šikana, umí ho definovat. 

 

„Znají učitelé pojem primární prevence šikany? Jak tuto prevenci s žáky dělají, jak často?“ 

 

Z celkového počtu 28 dotazovaných učitelů všichni znali, uměli definovat pojem 

primární prevence. Odpověď na druhou část této výzkumné otázky, tedy jak tuto prevenci 

učitelé s žáky dělají, můžeme nalézt v grafu č.4. Nejčastěji učitelé využívají filmy s tématikou 

šikany, používají hry k primární prevenci šikany a také didaktické hry. Zařazují do svých 

vyučovacích hodin činnosti, které posilují sociální dovednosti, také činnosti spojené 

s osobnostní a sociální výchovou. Dále učitelé využívají přednášek, diskuzí k tomuto tématu. 

Co se týká četnosti těchto aktivit, odpověď můžeme nalézt v grafu č. 5. Nejčastěji tyto 

činnosti učitelé zařazují do svých vyučovacích hodin jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku 

a jednou za měsíc. 

 

„Kde učitelé získávají informace o šikaně a primární prevenci šikany?“ 

 

Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt v grafu č. 6. Nejčastěji si učitelé vyhledávají 

informace o šikaně a primární prevenci šikany na internetu. Dále volí možnost obrátit se na 

své kolegy, hledat informace v odborných publikacích a v odborných časopisech. Zajímavou 

informací je, že pouze dva  ze všech dotazovaných učitelů by volili možnost zúčastnit se 

kurzu či přednášky na toto téma. 18% dotazovaných učitelů z celkového počtu 28 tyto 

informace nevyhledává vůbec.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké informace mají učitelé a žáci druhého 

stupně o šikaně, jaké mají informace o primární prevenci šikany učitelé druhého stupně. 

V první, teoretické části jsem se zaměřila na šikanu. Nejdříve jsem se snažila objasnit, co je to 

šikana, jaké má formy, jak se vyvíjí, jaká jsou možná stádia. Dále jsem se okrajově zabývala 

legislativou – metodickým pokynem MŠMT, školským zákonem apod. Následně jsem se 

zaměřila na prevenci šikany. Snažila jsem se popsat prevenci obecně, poté jsem se zaměřila 

na prevenci primární. Na to, jaké mají učitelé možnosti, jak mohou šikaně na školách 

předcházet. 

 

V druhé, praktické části jsem se snažila zjistit informace v praxi. Vytvořila jsem dva 

typy dotazníků – jeden pro žáky a druhý pro učitele druhého stupně základních škol. 

Navštívila jsem základní školu Na Smetance na Praze 2 a základní školu U Kunratického lesa 

na Praze 4, kde jsem oslovila žáky druhého stupně a jejich učitele. Z vyplněných dotazníků 

jsem získala potřebné informace pro mou výzkumnou část. Díky těmto informacím jsem 

mohla zodpovědět předem připravené výzkumné otázky, které se týkaly právě informovanosti 

o šikaně a její primární prevenci. Tento výzkum mi potvrdil hned několik informaci.  

A sice, že žáci i učitelé druhého stupně základních škol znají pojem šikana, umí ho popsat, ví 

o jaké se jedná chování. Učitelé znají pojem šikana, primární prevence a umí ho definovat. 

S žáky prevenci šikany provádí, zabývají se tímto tématem.  
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