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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tématem šikany u dětí předškolního věku. Šikana je 

stále více se rozšiřující jev v naší společnosti. Setkáváme se s ní především na 

základních školách. V poslední době se ale začíná hovořit už i o šikaně v  mateřských 

školách. Snahou této práce je především osvěta k prevenci před agresivním chování 

u malých dětí. Podle autorky by tato primární prevence měla probíhat především 

v rodině, následně ve spolupráci se školským zařízením.

Tato práce chápe agresi jako přirozenou součást každého jedince, který ji však 

v průběhu svého života, a to již od dětství, musí socializovat. Autorka se v práci snaží 

zodpovědět otázky  vztahující se k narušenému systému, v němž šikana probíhá. Čtenáři 

přibližuje diagnostiku a následnou léčbu tohoto fenoménu. V teoretické části práce je 

podrobně probrána také aktuálně platná legislativa vztahující se k dané problematice.

Výzkumná část práce je realizována formou dotazníkové sondy  mezi pedagogy 

pracujícími v mateřských školách se zaměřením na jejich zkušenosti s výskytem šikany 

a agresivního chování u malých dětí.

Klíčová slova: agresivní chování, šikana, oběť, děti předškolního věku, prevence, 

diagnostika, výchova, mateřská škola



Annotation 

 The thesis addresses bullying among preschool children. Bullying is 

increasingly  present  in our society and is most common at basic schools. Recently 

though, bullying has been encountered already in kindergartens. This thesis aims in the 

first place on education about prevention of aggressive behavior of preschool children. 

According to the opinion of the author, the prevention should take place primarily in 

family and subsequently in collaboration with educational facility.

 The thesis understands aggression as a natural component of each individual 

who has to socialize it throughout its life since childhood. The author tries to answer 

questions related to a disrupted system in which bullying occurs and then describes 

diagnostics and ensuing corrections of the phenomenon. The theoretical part scrutinizes 

an effective legal framework relevant to the problems.

            The research part is realized with questionnaires among kindergarten teachers. 

The questionnaires were focused on their experience with bullying and aggressive 

behavior of preschool children.

 

Key words: aggressive behavior, bullying, victim, preschool children, prevention, 

diagnostics, upbringing, kindergarten



Úvod

Předškolní věk je období plné kouzel, pohádkových postaviček, oživlých 

předmětů a fantastických příběhů. U dítěte dochází k rozvoji řeči, pohybu a myšlení. 

Malý jedinec poznává opravdový  svět, v němž hledá své místo. Zjišťuje, že není jen on 

sám a jeho nejbližší, ale i kamarádi. Potřeba být v kolektivu je velmi silná a pro další 

rozvoj dítěte velmi žádoucí.  

Mateřská škola je místem, které dítě učí žít v prostoru s dalšími dětmi. 

V rodinném prostředí bylo dítě ve středu dění a najednou si musí zvyknout na to, že 

pozornost dospělého člověka je rozdělená mezi dalších dvacet jiných dětí. Pro dítě je to 

velmi náročné období, maminka či tatínek se s ním rozloučí ve dveřích a zanechají ho 

cizí paní. Nejen že se dítě může trápit obavou, jestli se mu rodič vrátí a kdy to bude, 

ještě hrozí, že se bude muset dělit o hračku, která je mu ve školce nejmilejší. 

Děti v tomto věku jsou velmi upřímné a přirozené. Mnohdy bývá tato dětská 

opravdovost zdrojem zábavných historek, ale může být i zdrojem vrstevnických 

konfliktů. Školka je místem, kde se dítě učí řešit problémy jinou reakcí, než tou, která 

vychází z lidské přirozenosti k agresivnímu chování. I když  by se mohlo zdát, že školka 

nese zodpovědnost za to, aby  dítě dokázalo ovládat svůj hněv a naučilo se konstruktivně 

řešit své konflikty, není tomu tak. Jsou to především rodiče, kteří by měli nést tíhu 

zodpovědnosti za projevy svého dítěte a ve vzájemné spolupráci s pedagogem se podílet 

na nápravě.   

  Snahou této bakalářské práce je přiblížit čtenáři svět  dítěte předškolního věku se 

zaměřením na agresivní projevy jeho chování. S narůstajícím násilím ve společnosti lze 

usuzovat i na snížení věkové hranice pro výskyt jevu zvaný šikana. O šikaně se začalo 

mluvit ve spojitosti se základní školou, lze v současné době mluvit i o výskytu šikany 

ve škole mateřské? Autorka s několikaletou zkušeností asistentky  pedagoga v mateřské 

školce se snaží čtenářům přiblížit  tento fenomén a nabídnout prostor k zamyšlení. 

Nejdůležitějším prvkem je prevence negativních projevů chování, která se protíná celou 

prací a měla by  být základem ve všech aktivitách, které jsou nabízeny  dítěti od jeho 

raného věku.
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1   Specifika předškolního věku

První kapitola této bakalářské práce je rozdělena do dvou podkapitol, které 

čtenáři přiblíží důležité aspekty psychického vývoje jedince předškolního věku.  

K tomu, aby byl jedinec  úspěšně začleněn do kolektivu, měl by projít stádii mravního 

vývoje a získat potřebné prosociální dovednosti. 

Další kapitoly se budou zabývat agresivní jednáním, které je lidskou 

přirozeností, a právě v předškolním věku se plně projevuje. Na zkušeném pedagogovi 

a osvíceném rodiči je, aby naučil dítě svou míru agrese ovládat a v pozdějším věku 

využít  pozitivním směrem. Je nutné případného čtenáře upozornit, že k tomu, abychom 

mohli spolupracovat s agresivním dítětem a přijmout ho i s jeho specifiky, je nutné 

pochopit příčiny vzniku jeho nepřiměřeného chování. 

1.1   Mravní vývoj

 Připomeňme si  Kohlbergrovy stupně morálního vývoje. Předkonvenční úroveň 

vývoje je charakterizována obavou z potrestání, tudíž snahou vyhnout se trestu 

prostřednictvím dodržení pravidel. Tato úroveň vývoje končí okamžikem, kdy si jedinec 

uvědomuje výhodu, která z dodržení pravidla plyne. Pro konvenční stádium je typické 

srovnání s ostatními. „Správné je přispívat společnosti, skupině, případně 

instituci.“ (Koukolík, Drtilová, 1996, s. 79) Závěrečná - konvenční úroveň mravního 

vývoje spočívá v rozlišení toho, co je dobré a toho, co je špatné. Morálně vyzrálá 

osobnost uznává principy spravedlnosti, rovnosti mezi lidmi, úcty a důstojnosti vůči 

druhým. 

 U dětí předškolního věku se nám objevuje svědomí, už nejde „jen“ o obavu 

z trestu, pocit  hrdosti z pochvaly či pocit studu z pokárání.  Svědomí je spjato 

s uvědoměním, dítě zná své povinnosti a uvědomuje si kauzalitu svých činů, resp. co 

nemá dělat, z jakého důvodu a pokud to i přesto udělá, co bude následovat. Svědomí je 

vnitřním hlasem člověka, který mu dává limity. (Říčan, 2004) 
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1.2   Prosociální dovednosti
 

 „Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede 

k pomoci druhému člověku či lidem.“ (Svobodová, 2010, s. 2) Aby se člověk choval 

prosociálně, musí se umět vcítit  do pocitů druhé osoby, musí znát obecně uznávané 

normy, musí umět správně vyhodnotit danou situaci a zejména mít  představu o tom co 

je správné. 

 V souvislosti s výše uvedeným odstavcem je nutné zmínit pojem „emoční 

inteligence“, která zvyšuje pravděpodobnost, že se dítě bez problémů začlení do 

skupiny svých vrstevníků. 

 Prvky  prosociálního učení je nutné cíleně zařadit do denní činnosti s dětmi a to 

prostřednictvím individuální, ale i skupinové práce. I přesto, že jsou vysoké počty dětí 

ve třídách, měl/a by si pedagog/pedagožka najít na každé z dětí chvilku času, během 

něhož by respektoval/a jeho individuální tempo a dával/a mu najevo svůj zájem. 

V rámci skupinové práce je nutné děti učit vzájemné spolupráci, domluvě a pomoci. 

Vhodné je hrát tzv. prosociální hry, které minimalizují soutěživost a podněcují 

kooperaci. (Svobodová, 2010)

 Schopnost vcítit  se do prožitků druhého bývá charakteristické pro děti od šesti 

let, je nutné říci, že výchovou ji lze rozvinout či naopak utlumit. Dle Matějčka (1981) 

rozvoj tohoto chování ovlivňují dva faktory. Za prvé dítě musí vědět, že nesmí ubližovat 

druhým a že každý  někdy potřebuje pomoc. Druhým faktorem je schopnost dítěte 

vnímat a ztotožnit se s tím, jak se rodič chová vůči lidem i zvířatům. 

 V předškolním věku lze dítě naučit prvkům slušnému chování. Lze mu ukázat, 

jak druhého pohladit po vlasech, jak místo odstrkování lze druhého chytnout za ruku 

a odvést na jiné místo, jak poděkovat  apod. Ve čtyřech letech by  se měl výskyt 

negativním forem chování snižovat v závislosti na rozvoji komunikační dovednosti. 

(Kast-Zahn, 2007)

Svobodová (2010) udává Koukolíkův pojem „deprivantství“ jako pravý  opak 

termínu prosociálnost.
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2   Příčiny a projevy agresivního chování 
 

 Na počátku kapitoly si vysvětlíme rozdíl mezi dvěma základními pojmy. 

Agresivita je znakem osobnosti, je to jakási dispozice jedince k agresivnímu jednání. 

Agrese je konkrétní projev agresivního jednání jedince. (Martínek, 2009)   

Agresivita je člověku vlastní již  od samého počátku života. Již v prenatálním 

období lze usuzovat na budoucí temperament dítěte, dle míry  aktivity lze 

předvídat budoucí rysy jeho chování. Křik můžeme označit  jako jeden z projevů 

agresivity a přitom je tak důležitý. V okamžiku, kdy dítě přijde na svět, toužebně 

očekáváme křik jako projev zdraví a síly. Křikem dává dítě najevo svou nelibost nebo 

neuspokojení některé z jeho potřeb, ať už jde o potřebu jídla, tepla či mateřské blízkosti.

Velkou měrou se na rozvoji agresivního jednání podílí genetické faktory, až 

z 60%. A to za předpokladu, že se jeden člen rodiny chová nadmíru agresivně či větší 

počet členů rodiny  jedná agresivně. Další genetický  faktor spočívá v anomálii 

limbického systému nebo anomálii mozkové kůry. Limbický systém ovlivňuje emoce, 

mozková kůra se podílí na schopnosti sociálního učení. (Martínek, 2009) 

Agresivní jednání zapříčiněné vnějšími faktory  autorka rozebírá především 

v kapitole, která se věnuje prevenci šikany. 

Agrese, respektive konkrétní projev agresivity může být  namířena na neživý 

předmět, na zvíře či samo na sebe, tzv. autoagrese. S agresí vybitou na neživém 

předmětu se nejčastěji setkáváme ve školním prostředí. V takovém případě je nutné, aby 

dítě převzalo odpovědnost a to tím způsobem, že je mu jasně vymezený  čas, kdy si 

s danou hračkou nesmí hrát a to z důvodu, že jí ublížilo. Riziko v agresi, kterou si 

jedinec vybíjí na němém, slabším tvorovi, který  se nemůže bránit, spočívá v tom, že si 

toto chování může přenést do svého sociálního prostředí. (Martínek, 2009)

Dále pak Martínek rozděluje agresi na emocionální, flustrační a instrumentální. 

Mnohdy bývá příčinou emocionální agrese nahromadění drobných negativních prožitků. 

Tato forma agrese není promyšlená, je způsobená náhlým vyplavením adrenalinu do 

krve. Opakem emocionální agrese, je agrese instrumentální, která je prostředkem 
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k dosažení cíle. Agrese, která je způsobená překážkou, kterou je obtížné překonat, 

nazýváme flustrační. Často se s ní setkáváme u dětí, o které bylo nadmíru pečováno. 

Rodiče jim tzv. vyšlapávali cestičky. Proto v pozdějším věku se i se sebemenšími 

těžkostmi nedobře vypořádávají, což  v nich vyvolává agresivní tendence. (Martínek, 

2009)

2.1    Agresivní chování u dětí předškolního věku
  

 V úvodu této podkapitoly je nutné říci, že každé dítě ve věku okolo tří let 

projevuje svou agresivitu, je to pro něj přirozený  proces rozvoje vlastního „já“. Dítě 

křičí, dupe, hází předměty, vzteká se a chce si vše dělat bez pomoci dospělého, po svém. 

Používá i první sprostá slovíčka. 

 Kast-Zahn (2007, s. 58) tvrdí, že „…zlost je v podstatě důkaz rozvíjejícího se 

intelektu a rozumu a křik je vždy logickým následkem jakési flustrace“. V období od 

roka a půl až do tří let dítě začne používat slůvko „já“, což je důkaz toho, že si 

uvědomuje své místo na světě. Následkem je snaha zjistit, co všechno je možné, co 

všechno si může a nemůže dovolit. Ve chvíli, kdy narazí na překážku v podobě zákazu, 

je pochopitelné, že se mu to nelíbí a tuto nelibost vyjadřuje vztekem.     

Někdy pomáhá ignorace nevhodného jednání, ale mnohem častěji je potřeba 

rázně zasáhnout. Nelze vyjít  vztekajícímu dítěti vstříc a upevňovat tak v něm 

manipulativní vzorce chování. Jak uvádí Martínek: „Nezbytně nutná je v těchto 

případech důslednost, neústupnost a v neposlední době i čas…” (s. 13) Rodič, který 

spěchá a v rámci úspory času za dítě raději vše udělá, než aby  riskoval křik a vztek, dítě 

nenaučí trpělivosti a ani zodpovědnosti za své jednání.    

 Říčan své publikaci uvádí: „…agresivitu předškolních, ale i mladších a starších 

dětí zvyšují přísné, bezcitné, tělesné tresty a špatný příklad rodičů: hádky, případně 

spojené s násilím.“ (2004, s. 129) Nejen s nevhodným chováním rodičů se dítě může 

identifikovat, ale i s působením medií. V předškolním věku se dítě dokáže soustředit 

a vnímat, tudíž  i přejímat modely  chování jednotlivých televizních postav. (Horáková, 

2009) 
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Právě psychoanalytická teorie dává agresivitu do spojitosti s již zmíněným 

procesem identifikace. „Dítě má z rodičů strach, zejména chovají-li se agresivně, ale 

i tehdy, když si myslí, že je budou chtít krutě potrestat, že se mu mají za co mstít. Pak je 

identifikace s agresorem obranou proti tomuto strachu: Jestli jsem já on, jsem chráněn 

před jeho krutými tresty.“ (Říčan, 2004, s. 136)

Typickým vývojovým projevem dítěte v předškolním věku je „kognitivní 

egocentrismus“. Dítě má svůj pohled na danou situaci a předpokládá, že druhý ho má 

stejný, resp. ví to co on a nic víc. Automaticky předpokládá, že pravidla, které uznává, 

uznává i ten druhý. Pro lepší vysvětlení si uveďme příklad: Pro dítě je obtížné pochopit, 

že když mu někdo šlápl na nohu, neudělal to schválně. Z výše uvedeného důvodu je 

pochopitelné, že se děti v kolektivu svých vrstevníků dostávají do řady konfliktních 

situací. Na zkušeném pedagogovi je, aby rozpoznal, kdy se jedná o vývojový  projev 

a kdy už o projev agresivity. (Říčan, 2004)

Dále je nutné zmínit, že v předškolním věku začínají být znatelné tělesné rozdíly 

mezi jednotlivými dětmi a ty  mohou být příčinou agresivního jednání. „Větší a silnější 

dítě lépe obstojí v dětském kolektivu, má lepší pozici a snadněji se dostává do vedoucí 

role.“ (Říčan, 2004, s. 120)
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3   Šikana

Třetí nejrozsáhlejší kapitola této práce se snaží komplexně postihnout fenomén 

šikany. Čtenáři vysvětluje tento pojem prostřednictvím definic od několika autorů, kteří 

se touto problematikou zabývají. Snaží se popsat jednotlivé formy šikanování 

a charakterové i vizuální znaky agresora a oběti šikany. 

Pro pochopení a včasnou intervenci tohoto problémového chování ve skupině, je 

nutné znát vývoj šikany, který  probíhá v pěti fázích. Autorka definuje každou fázi pro 

ucelenost předání informací čtenáři, i přesto, že se domnívá, že u dětí v předškolním 

věku je velmi malá pravděpodobnost, že by došlo k naplnění všech stádií šikany.     

3.1   Definice šikany

Kolář (2011) definuje šikanu prostřednictvím trojrozměrného modelu. Za prvé 

jde v šikaně o patologický  způsob jednání, kdy se pachatel dopouští vůči oběti verbální 

či fyzické agrese, která může vyústit až k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Za 

druhé vzniká mezi obětí a agresorem závislostní vazba. Agresor je omámen ovládáním 

druhého, metody šikany  stále zdokonaluje a stupňuje, potřebuje oběť k uspokojení své 

potřeby. Podstatou závislosti oběti na agresorovi je počáteční snaha zalíbit se, která 

vede až k sebeobviňování či ztotožnění1 se s agresorem. Třetí a poslední částí modelu je 

poruchové chování ve skupině. Šikana není jen záležitostí aktérů, ale celého kolektivu. 

Koukolík a Drtilová (1996, s. 210) považují za šikanu „…záměrné 

a nevyprovokované užití síly jedním dítětem nebo jejich skupinou s cílem opakovaně 

způsobit bolest nebo tíseň jinému dítěti.“ 

Podstatu šikany  spatřuje Bendl v záměru agresora (2003, s. 25): „…agrese je zde 

cílem jednání, nikoli prostředkem k dosažení nějakého konkrétního zisku.“ Lze tedy říci, 

že útočníkovi nejde o materiální prospěch, ale o to, aby oběť ponížil a tím snížil její 

lidskou důstojnost. 
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Holeček (1997, s. 24) se ve své publikaci zamýšlí nad příčinami šikany. Jako 

první příčinu uvádí tzv. tlak k mužnosti, který je dán historicky a odsuzuje slabost, 

zbabělost či nějakou jinou psychickou či fyzickou odlišnost. Potřeba vyniknout, 

předvést se před ostatními bývá velmi častým motivem. „U některých malých dětí se 

objevuje touha ničit, devastovat…“ Dále pak uvádí touhu po moci, zvědavost a zábavu. 

3.2   Formy šikanování
 

 Uveďme základní formy šikany  dle Koláře (2011). Za nejzákladnější lze 

považovat dělení šikany na fyzickou, psychickou a smíšenou. Nejnovější formou je 

kyberšikana, jíž se autorka v této práce věnovat nebude vzhledem k zaměření na 

předškolní věk. Již zmíněný autor dále rozděluje formy šikany dle pohlaví, věku a typu 

školy, způsobu řízení školy a ve školách pro žáky se speciálními vzdělávajícími 

potřebami.   

 Pokud se jedná o dívčí šikanu, převažuje zde psychické násilí, zatímco mezi 

chlapci dochází k fyzickým útokům. Dívky si ubližují slovně a prostřednictvím 

vyčlenění z kolektivu. K šikaně dívek nedochází zvenčí, ale uvnitř skupiny několika 

kamarádek. „…hra na kamarádství je pevnou součástí šikany. Tyranka a oběť se 

vzájemně potřebují, mají společný skrytý scénář spolupráce.“ (Kolář, 2011, s. 82) 

Obecně lze říct, že dívky se stávají častějšími oběťmi šikany, a to z toho důvodu, že 

mohou být šikanovány jak od dívek, tak od chlapců.  
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3.3   Charakteristika aktérů šikany

 Bez hlubšího zamyšlení si čtenář může myslet, že charakteristika “typického” 

agresora a “typické” oběti je zcela zřejmá a vždy stejná. Není tomu však pravda. Stejní 

nejsou ani další účastníci, tedy vrstevnické okolí, ve kterém se šikana odehrává, 

pedagogové jako její svědci ani rodiče se svými reakcemi při podezření a zjištění 

šikany.

3.3.1   Agresor

 Autorka si troufá tvrdit, že většina dotázaných by  agresora charakterizovala jako 

člověka s nízkým sociálním statusem, malým sebevědomým, s komplexy méněcennosti, 

fyzicky vyvinutého a s nepříliš vysokou inteligencí. U většiny aktérů šikany je opak 

pravdou, „…jsou dostatečně sebejistí, sebevědomí se snahou dominovat, ovládat druhé 

a bezohledně se prosazovat.“ (Holeček, 1997, s. 26)

 „Nejde tedy o problém psychopatologie, ale o problém duchovního rozměru 

člověka a jeho morálky.“ (Kolář, 2011, s. 119) Výzkumy potvrdily, že u jedinců 

s tendencí agresivně reagovat je zanedbán duchovní vývoj. Kolář (2011) hovoří o dvou 

úrovních tzv. morální slepoty. První úroveň je založena na vlastní sebeúctě a touze ji 

ochránit. Dochází k popírání a vytěsnění reality. „Šikanující agresoři odmítají sami sebe 

vidět negativně jako nelítostné tyrany, kteří bijí a mučí slabé a bezmocné 

spolužáky.“ (Kolář, 2011, s. 126) Druhá úroveň a zároveň i zdroj morální slepoty 

spočívá v egocentrické povaze jedince. Jedná se o typ člověka, který  necítí úctu vůči 

druhému, je chladný k jeho prožitkům a „neslyší hlas svého svědomí“. U agresorů lze 

diagnostikovat „…těžká citová deprivace nebo alespoň subdeprivace v rodině či 

náhradní rodinné výchově.“ (Kolář, 2011, s. 140)

 Gajdošová a Herényiová (2006) ve své knize zmiňují tři faktory, které podmiňují 

poruchové chování jedince. Do vnějších faktorů řadí ztrátu rodiče, závislost  na 

omamných či psychotropních látkách v rodině, kriminalitu v rodině, nevhodnou partu 

přátel a narušené vztahy ve skupině. Mezi vnitřní faktory řadí zdravotní potíže, poruchy 
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duševního vývoje, organické poškození mozku, snížený intelekt či emoční nestálost. 

Kombinací výše zmíněných lze definovat třetí faktor. 

 Šikanující dítě se od brzkého věku učí, jak lze prostřednictvím síly ovládat 

druhé. „Šikanující chování se stane součástí jejich sociálně psychologické výbavy, často 

zřejmě antisociálního chování.“ (Koukolík, Drtilová, 1996, s. 210)

 Klinická psychologie uvádí několik charakteristik dítěte, které má sklon 

k agresivnímu jednání. U dítěte předškolního věku uveďme především sníženou 

komunikační dovednost, snížené sebehodnocení; nezdravé lpění na svých vrstevnících, 

mezi kterými není příliš oblíbeno, přehnaná sebestřednost, nezvnitřnění pravidel 

slušného chování, s převahou kontroly  z vnějšku nešli ze sebe samého a většinou jde 

o chlapce. (Říčan, 2006) 

 Stejně jako charakteristiky dítěte, uvádí klinická psychologie i charakteristiky  

rodin, ze kterých dítě s agresivním sklonem k jednání pochází. Jednotliví členové 

rodiny nemají mezi s sebou soudržné vazby, jsou mezi nimi časté konflikty 

a nevraživost. Od raného věku rodina nedokáže dostatečně naplňovat citové potřeby 

dítěte. Rodina si nepřipouští závažnost agresivního jednání dítěte, toto chování zlehčuje 

či úplně přehlíží. Po finanční stránce nebývá rodina příliš dobře zabezpečena, často se 

stěhují. Postoj ke vzdělání je pohrdavý, stejně tak jako k aktivitám komunity, které se 

rodina straní. Matky zužuje psychiatrické onemocnění a otcové se dopouští 

kriminálního chování. (Říčan, 2006)  

 

3.3.2   Oběť

 Je nutné říci, že obětí šikany se může stát prakticky  kdokoliv. I přesto byly na 

základě mnohých výzkumů definovány určité charakteristiky jedinců, u nichž  je vyšší 

pravděpodobnost, že by se mohli stát oběťmi násilí. 

 Každý  jedinec podléhá tlaku skupiny, která ho nutí přijmout pravidla 

a přizpůsobit se, podobat se většině. „Obětí šikany se většinou stávají jedinci vzhledově, 

sociálně či fyzicky handicapovaní, lidé asteničtí, neobratní, slabí, úzkostní, bázliví, 

plaší, neurotičtí, zkrátka ti, co se nějak odlišují od ostatních.“ (Bendl, 2003, s. 47) 
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Z výše uvedené citace je patrné, že vyšší pravděpodobnost k tomu stát se obětí šikany je 

u jedince, který se vzhledově či povahově liší od většiny. 

 Bendl (2003, s. 38) hovoří o tzv. kumulovaném efektu, k němuž  dochází u oběti 

šikany. „…oběť šikany začne mít časem pocit, že s ní opravdu není něco v pořádku, že 

je divná, zvláštní.“ Pod tíhou pocitu divnosti ze sebe samé dojde k závěru, že si vlastně 

takové nehezké chování vůči sobě zaslouží.  

„Potíže, které se objevují u obětí šikanování, lze zařadit do kategorie 

posttraumatické stresové poruchy, která se projevuje čistě psychickými i somatizujícími 

symptomy.“ (Bendl, 2003, s. 35) Koukolík a Drtilová (1996) charakterizují oběť jako 

osobu s narušenými seberegulačními vlastnostmi, což  může vyústit až 

k sebepoškozujícímu jednání. 

Rizikovou skupinu tvoří chlapci s blízkým citovým vztahem ke svým matkám. 

U dívek je tomu přesně naopak. Dívky, které mají pocit, že je jejich matky nemají rády, 

se častěji stávají oběťmi šikany. Rizikovost bez ohledu na pohlaví snižuje schopnost 

najít si kamaráda. (Koukolík, Drtilová, s. 209) 

3.4   Poruchové chování ve skupině

 Onemocnění skupiny šikanou je dlouhodobý  proces, který  lze popsat v pěti 

fázích. První stádium nazývá Kolář (2011, s. 46) „zrod ostrakismu“. V každé skupině 

jsou méně či více oblíbení jedinci, kteří se mohou dostat na okraj skupiny, jsou tzv. 

vyčleňováni. Převažuje zde forma psychického násilí.    

 Druhé stádium „Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese“ (Kolář, 2011, 

s. 47). Paradoxně lze říci, že v této fázi jde o upevnění kolektivu, avšak nevhodnou 

formou. Prostřednictvím „obětního beránka“, který  slouží skupině, jako ventil 

nepříjemných okamžiků dochází k počátkům fyzické agrese. 

 „Jestliže se nepostaví pevná hráz přitvrzeným manipulacím a mnohdy 

i počáteční fyzické agresi jednotlivců, často se utvoří skupinka agresorů, „úderné 

jádro“. (Kolář, 2011, s. 51). V této etapě vývoje už jsou rozdělené pozice a tím 

i podskupiny agresorů, obětí a přihlížejících nepřímým účastníků agrese. 
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 Ve čtvrté fázi „Většina přijímá normy agresorů“ (Kolář, 2011, s. 51) V důsledku 

přijetí pravidel agrese se mohou i zpočátku jen přihlížející účastníci stát tyrany a aktivně 

se účastnit šikany. 

 Konečné stádium „…totalita neboli dokonalá šikana spočívá v rozdělení žáků na 

dvě sorty lidí, na otrokáře a otroky“ (Kolář, 2011, s. 52). Pro tuto fázi je typická ztráta 

zábran, objevuje se zde oboustranná závislost na hrubém jednání, agresoři netrpí 

pocitem viny. 

 První tři stádia mohou být  ze strany  pedagoga nesprávně označeny za škádlení. 

V případě, že škádlený jedinec projeví nesouhlas, škádlitel přestane, omluví se a dál 

nepokračuje. V opačném případě, když i přes upozornění, agresor pokračuje, lze mluvit 

již o šikaně. (Kolář, 2011) 
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4   Dítě a mateřská škola
 

 V našich podmínkách má předškolní vzdělávání dlouhou a uznávanou tradici. 

V průběhu času se rozvinulo mnoho výchovných stylů a tudíž i speciálně zaměřených 

škol. Rodiče se mohou rozhodnout, co považují za nejlepší pro své dítě. Mateřská škola 

je svět  uzpůsobený pro dítě. Prostor je poutavý  množstvím tvarů, barev a materiálů. 

Nábytek je rozměrově přizpůsoben velikosti dítěte daného věku. Odborný pedagog 

rozvíjí dítě v oblasti jemné i hrubé motoriky, prostorové orientace, myšlenek, tvořivosti 

i soustředěnosti.  

 Koťátková (2008) dává vstupu do mateřské školy iniciační význam ve smyslu 

přijetí do nového společenství, s čímž je spojená nutnost překonávat překážky.   

4.1   Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 Od září roku 2007 MŠMT uložilo všem mateřským školám povinnost vytvořit si 

školní vzdělávací program dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (dále jen RVP).

 RVP jasně definuje cíle předškolního vzdělávání. Škola je doplňkem rodinné 

výchovy a ve vzájemné spolupráci nabízí dítěti množství různorodých podnětů, které ho 

rozvíjí a obohacují. Prostředí mateřské školy má za úkol připravit dítě na další 

vzdělávání. Dítě je podporováno s ohledem na jeho individuální potřeby. Mateřská 

škola plní i diagnostický  úkol, zejména u dětí s odchylkami ve vývoji a zdravotním 

postižením či sociálním znevýhodněním. 

 Mezi efektivní formy učení zařazuje RVP zejména prožitkové techniky, 

kooperativní učení, situační učení a spontánní sociální učení. Ve způsobu provedení 

rozlišujeme činnost spontánní a činnost řízenou. 

 K tomu, aby došlo k naplnění rámcových cílů předškolního vzdělávání, je nutné, 

aby dítě získalo kompetence v základních pěti oblastech, a to v oblasti učení, řešení 

problémů, komunikativnosti, v oblasti sociální a personální a kompetence činnostní 

a občanské. Každá z kompetencí se naplňuje v oblasti biologické (Dítě a jeho tělo), 
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psychologické (Dítě a jeho psychika, Jazyk a řeč/ Poznávací schopnosti a funkce, 

představivost a fantazie, myšlenkové operace/ Sebepojetí, city, vůle), interpersonální 

(Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět). 

Každá oblast má stanoveny  tzv. dílčí vzdělávací cíle, tzn. to, co má pedagog dítěte 

podporovat. Dále pak má každá oblast stanoveno tzv. vzdělávací nabídku, resp. souhrn 

všech možných činností, která může pedagog dítěti nabídnout v závislosti na naplnění 

vzdělávacích cílů. Pokud pedagog dítěti nabídne vhodnou činnost, dítě splní předem 

stanovený  cíl, a tudíž dosáhne tzv. očekávaného výstupu, resp. získá jasně 

definovatelnou dovednost či schopnost. Každá oblast má tedy jasně stanovení 

očekávané výstupy.  Každá oblast RVP vyjmenovává možná rizika, která by  mohla 

ohrozit cíl vzdělávání.  

 Uveďme si tři rámcové cíle, tak jak je definuje RVP:

• rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,

• osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,

• získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí.

Rámcový  vzdělávací program jasně stanovuje ideální stav, resp. co přesně má 

dítě ovládat, když ukončuje předškolní vzdělávání.

Každá škola, popř. každá třída by  dle RVP měla mít vypracovaný vzdělávací 

program, který  by  měl být rozčleněn do několika bloků. Každý  blok by měl 

obsáhnout každou vzdělávací oblast. 

V závěru dokumentu jsou jasně vymezené podmínky předškolního vzdělávání, 

které musí škola bezpodmínečně dodržet. Jedná se o materiální zázemí a vybavení, 

vyváženou stravu, psychosociální podmínky, organizační zajištění chodu školy, 

řízení školy, personální a pedagogické zajištění a spoluúčast rodičů.  

Ve vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a děti s mimořádným 

nadáním není rozdíl. S každým dítětem se postupuje individuálně za účelem naplnit 

cíle RVP. Program ve vztahu k dětem se zdravotním postižením či zdravotním 
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znevýhodněním upozorňuje na podmínky, které musí být splněny  s ohledem na 

specifičnost jednotlivých typů postižení. Důraz je kladen na integraci. 

V závěru RVP je vysvětlován způsob sebehodnocení, tzv. autoevaluace, která má 

být zaměřená na několik oblastí, a to na naplňování cílů programu, kvalitu 

podmínek vzdělávání, způsob zpracování a uskutečňování obsahu vzdělávání, práci 

pedagogů a výsledků vzdělávání.  

Jedna z posledních kapitol přesně definuje náležitosti školního vzdělávacího 

programu, který  má obsahovat identifikační údaje o škole, charakteristiku školy 

a vzdělávacího programu, podmínky a organizaci vzdělávání, vzdělávací obsah 

a evaluační systém.

4.2   Šikana v mateřské škole

 Dítě v předškolním věku touží po kolektivu svých vrstevníků, ačkoliv se mu 

rodina věnuje sebelépe, není možné plně saturovat potřebu být „mezi svými“. Ačkoliv 

navozená přátelství nebývají hluboká a dlouhotrvající, mají pro daného jedince 

nenahraditelný význam. Dítě ve školce prožívá příjemné okamžiky při hře, ale 

i okamžiky, kdy např. bojuje o hračku. Zde je prostor pro osvíceného pedagoga, jehož 

úkolem je učit děti domluvě, pochopení a empatii vůči druhému či hračce samotné.  

 Ve školce hraje dítě různé role – vedoucí, spolupracující, ale i roli soupeřivou. 

„Přemoci druhého, předstihnout ho, to je silný motiv a odpovídající chování nacházíme 

zřetelně už na subhumánní úrovni.“ (Říčan, 2004, s. 126) Roli soupeřivé je nutné dítě 

naučit způsobem takovým, aby dokázal zvládat svůj agresivní pud a nedocházelo 

k nepřijatelné formě jednání. 

 „Výzkumy neexistují, avšak empirické zkušenosti potvrzují, že v mateřských 

školách se vyskytují nejen prvky šikany, ale i počáteční stádia tohoto destruktivního 

fenoménu.“ (Kolář, 2011, s. 74) Uveďme si příklad na nejdůležitější činnosti 

předškolního věku, na hře. Zpočátku si dítě hraje samo, postupně začíná pozorovat své 

okolí a inspiruje se, avšak nejvyšším stádiem hry je potřeba partnera. A zde je prostor 

pro jev, který lze označit  jako ostrakismus (vyčleňování z kolektivu) a to, když  dítě 
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řekne druhému dítěti: „Ty si s námi hrát nesmíš“, „My nechceme, aby sis s námi hrál.“ 

a kolikrát se toto rozhodnutí nebojí dát najevo i fyzicky, např. odstrčením.

Dále „… hrozí nebezpečí, že dosažení nějaké hračky či výhody násilím – 

odborně se tomu říká instrumentální agrese – nastartuje emoční inteligenci, pro niž je 

příznačné prožívání radosti z převahy a trápení druhého.“ (Kolář, 2011, s. 75) Dítě si 

může zapamatovat pocit libosti z převahy nad druhým, což může být příčinou patologie 

jeho dalšího vývoje.

 Pokud se zaměříme na prostředí mateřské školky, hovoříme o předstupni 

šikanování, o tzv. prvcích šikanování. Prvky šikanování spočívají v porušování 

a omezování práv druhého, což může vyústit až v bolestivý  dopad. Agresor je 

v porovnání s obětí silnější a může z agresivního jednání pociťovat radost. „U prvků 

šikanování však chybí dlouhodobost a systematičnost.“ (Kolář, 2011, s. 75) 

Výše uvedené odstavce čtenáři ukazují, jak důležitá je prevence šikany vedená 

pedagogem, který  se vyzná v psychologii dítěte předškolního věku se všemi jejími 

zvláštnostmi. Je nutné „…aby dítě přirozeně a postupně přijalo práva druhých i svoje 

v určité rovnováze, každý z nás něco může a nemůže, něco musí a nesmí.“ (Koťátková, 

s. 30)     

 V závěru této kapitoly dejme čtenáři prostor k přemýšlení, tím, že se pokusí vžít 

do situace a pocitů dítěte ve školce. Dítě musí najednou brzy  ráno vstávat, pospíchat, 

aby bylo včas ve školce, kde si ho přebere cizí paní společně s dalšími minimálně 

dvaceti dětmi. Kolikrát rodič předává dítě v slzách a spěchá, aby byl včas v zaměstnání. 

Je pochopitelné, že tento pocit odloučení může v dítěti vzbudit prvky agresivity, když  se 

mu děje něco proti jeho vůli, co není v jeho silách ovlivnit. Z pohledu autorky  je nutné 

řešit nastalé situace především s ohledem na kauzalitu – co bylo příčinou agresivního 

jednání. Zda agresivita pochází z přirozenosti dítěte nebo z nějaké jiné příčiny jako 

v námi uvedené příkladu. 
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5   Jak správně postupovat?
 

 Následující kapitola je rozdělená do třech podkapitol. První podkapitola se 

zabývá diagnostikou šikany, která byla částečně čtenáři nastíněna prostřednictvím 

uvedení definic jednotlivých odborníků zajímajících se o tuto problematiku. Je nutné si 

uvědomit, že léčba šikany  není jednorázový proces. Šikana se po nějakou dobu vyvíjela 

a postupně ovlivňovala chování celé skupiny. A z tohoto důvodu musí být i léčba 

dlouhodobého charakteru. Poslední podkapitola se zabývá prevencí. Pro dítě 

v předškolním věku je preventivní působení nejdůležitější a nepřínosnější formou 

ochrany  před rizikem stát se aktérem šikany. Prevence by  měla probíhat na půdě školy, 

ale především v rodině dítěte.   

5.1   Diagnostika šikany

 Prvotní podnět k prošetření situace může vzejít od rodiče. Antier (2004) uvádí 

několik varovných příznaků u šikanovaného dítěte - obtížné usínání, noční probouzení, 

častý pláč, nechuť chodit do školy a zlepšení chování v období prázdnin. 

 V případě, že rodiče zjistí, že je jejich dítě obětí násilí, měli by  se obrátit na 

vedení školy  a třídního učitele. Ne každá škola má odborné zkušenosti k vyřešení dané 

situace, v takovém případě je vhodné se obrátit na odborníky např. z neziskového 

sektoru. Může se stát, že škola tvrdí, že si s danou situací umí poradit, avšak rodiče 

o tom nejsou přesvědčeni. V takovém případě je doporučeno rázně odmítnout 

a požadovat odbornou pomoc prostřednictvím inspektora či orgánu sociálně právní 

ochrany dětí. (Kolář, 2011) 

 Při posuzování projevů násilí a možného označení těchto projevů za šikanu, je 

nutné zjistit přítomnost znaků šikany. Jednání agresora musí být záměrné, musí se 

opakovat a mezi agresorem a obětí je zjevný nepoměr sil. V případě, že závěrem je, že 

se jedná o šikanu, je žádoucí se zaměřit na tři úhly  pohledu: na šikanu jako nemocné 

chování, na šikanu jako poruchu vztahů a na šikanu jako závislost. (Kolář, 2011)
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5.2   Léčba šikany 
 

 U šikany je nutné odhadnout formu a stupeň postižení skupiny. Prostřednictvím 

rozhovorů s informátory  a oběťmi vytipujeme osoby, které budou pravdivě vypovídat. 

Velmi důležité je udržet  vyšetřování v tajnosti, popř. zajistit účinnou ochranu obětem 

násilí. Po zjištění potřebných informací od obětí a svědků, zvolíme ze dvou možností 

dalšího postupu. Za předpokladu, že nedošlo k hrubému násilí, zvolíme „metodu 

usmíření“. V opačném případě volíme „metodu vnějšího nátlaku“ a konfrontujeme 

výpovědi agresorů. Ve chvíli, kdy je nepříjemná situace vyřešena, je nutné informovat 

nejen kolektiv třídy, ale i rodiče. S třídou, která prošla šikanou, se musí i nadále 

pracovat. (Kolář, 2011)

 „Pro léčbu celé skupiny musíme znát kromě vnějšího obrazu i skupinovou 

dynamiku šikanování.“ (Kolář, 2011, s. 236) Aktivity dynamické diagnostiky lze 

rozdělit do několika skupin: pohybové sociogramy, práce s osobním teritoriem, 

arteterapie zaměřená na orientaci ve vztazích ve skupině, pohybové „testy“ osobnosti, 

řešení modelových situací, pozorování. (Kolář, 2011)

 „…koncepce skupinové dynamiky podtrhuje interpersonální vztahy ve skupině 

a zdůrazňuje vzájemné porozumění účastníků, poznání svých pocitů, postojů, hodnot, 

názorů a tendencí řešit problémové situace.“ (Gajdošová, Herényiová, 2006, s. 33) 

 Na základě výsledků šetření skupiny je sestaven „základní intervenční program“. 

Základní podmínkou úspěchu jsou předem domluvené schůzky v intervalu jednou 

týdně. Účelem setkání je práce se skupinovou dynamikou, stanovení třídních pravidel 

a podpůrných rituálů. Každé setkání má jasně stanovený  cíl a metody, jak jej dosáhnout. 

Na začátku lektor účastníky pozdraví a seznámí je s programem setkání, následuje 

aktivita zaměřená na uvolnění a zahřátí. Hry by měly být zvoleny tak, aby v nich 

nedocházelo k soupeření a tudíž rozdělení skupiny na slabé a silné hráče. Každé setkání 

má své téma, které je nutné rozebrat ve vzájemných dialozích, z tohoto důvodu je 

vhodné, aby na sebe všichni účastníci viděli, tzn. aby seděli v kruhu. Žádné setkání by 

nemělo být ochuzeno o závěrečnou reflexi. Slušnou formou sdělení se může každý  žák 

podělit o své pocity, názory a návrhy. (Kolář, 2011)
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5.3   Prevence šikany

Předcházení patologickým formám jednání by  mělo být jedním ze základních 

principů ve vzdělání, výchově i péči o dítě. Všechny  destruktivní projevy daného 

jedince je potřeba od samého počátku socializovat, resp. z genetického předurčení, které 

je pro malého tvora zcela přirozenou formou jednání, vytvořit způsob přijatelný  nejen 

pro něj a pro jeho rodinu, ale i pro celou společnost. Každý  člověk by se měl naučit 

zacházet se svými emocemi, aby nebyl nebezpečný svému okolí, ale i sobě samému.

5.3.1   V rodině

Určitou míru agresivity si člověk nese v rámci genetické dispozice, ale její 

projevy  a intenzita těchto projevů závisí na prostředí, v němž  dítě vyrůstá, a to zejména 

v rámci rodiny. „Vývoj dětské agresivity a zejména kultivací jejích projevů zřejmě 

nejvýznamněji ovlivňuje výchovná erudice a citlivost rodičů a později i dalších 

vychovatelů.“ (Kol. autorů, 2007, s. 30)

Pokud rodiče v rámci výchovy dávají přednost fyzickým trestům, na dítě křičí, 

vyhrožují či dítě ponižují „…vzbuzují odpor dítěte a namísto útlumu agresivních 

projevů dítěte dochází často naopak k jejich posilování.“  (Kol. autorů, 2007, s. 30) 

„Někteří rodiče vedou své děti již od útlého věku k tomu, aby se prosadily 

v „drsném“ a „nepřátelském“ světě, který nás obklopuje.“ (Bendl, 2003, s. 52) Sklon 

k agresivitě lze označit za sociálně podmíněný  faktor, který  dítě nekriticky a zcela 

přirozeně přejímá od svých rodičů.  

Martínek (2009) rozlišuje dva typy agresivity, jejichž  důvodem jsou příčiny 

způsobené rodičem. A to agresivitu spojenou s tzv. „výchovnou slepotou rodiče“ 

a agresivitu u dětí s neuspokojenou bazální jistotou. Pojem výchovná slepota spočívá 

v nepřijetí zodpovědnosti rodiče za chování svého dítěte. Rodič hledá viníka v učiteli, 

vychovateli, spolužákovi, aj. V případě, že z nějakého důvodu nedojde k navázání 

vazby  s matkou v podobě hledění do očí či mazlení, lze u dětí předvídat poruchové 

chování. 
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Antier ve své publikaci uvádí: „Hra s dítětem je preventivním opatřením proti 

rozvoji jeho agresivity.“ (2004, s. 44) Od nejútlejšího věku dítěte je nutné slovně 

komentovat každou jeho činnost, být mu v těsné blízkosti a provázet ho ve světě kolem 

nás. Dítě se naučí soustředěnosti, lepšímu sebeovládání a sdílení pocitů. 

Koukolík a Drtilová (2008) ve své publikaci uvádí, že pokud se dítě ve věku tři 

až pět let stane aktérem šikany, příčinou je vztah dítěte ke svým rodičům. Z poznatků 

zahraniční studie (Ladd, GW., Ladd, BK. Parenting behaviours and parent-child 

relationship  correlates of peer vistimization in kindergarten? Dev Psychol, 1998) 

vyplynulo, že „…vysoká míra zasahování rodičů do dětského chování je spjatá s nízkou 

mírou odpovědi za zpětné dětské signály a tudíž zvyšuje riziko, že se dítě stane obětí 

násilí svých vrstevníků.“ (s. 209)  

Je nutné říci, že k tomu, aby bylo dítě dobře výchovně vedeno, je zapotřebí, aby 

vztah mezi rodiči byl v pořádku. Žádoucí by  byl harmonický vztah mezi rodiči, ale 

autorka záměrně použila neutrální výraz „v pořádku“ s ohledem na odklon od tradiční 

formy soužití muže a ženy v manželském svazku. V současné době partneři žijí ve 

společné domácnosti, ale neuzavírají manželství. Stále větší počet párů se rozvádí 

a rozchází. Pro další život dítěte znamená „v pořádku“ vzájemný  respekt mezi rodiči, 

komunikace a slušné chování s ohledem na zájem a zdravý vývoj dítěte.  

Trelaún (2005) ve své publikaci uvádí několik rad, které vedou ke kvalitě 

vztahu. Důležitá je neverbální komunikaci, lidé by si měli všímat a zároveň dávat pozor 

na tón hlasu, gesta, držení těla. Myšlenku a význam sdělení je vhodné doplnit dotykem. 

Slůvko „ano“ je funkční a má svou hodnotu, pokud dokážeme říkat i „ne“. Ve výchově 

dětí slouží jasné „ne“ k vybudování pevných hranic a limitů, ne jinak je tomu i ve 

vztahu k dospělým. Vyvarujme se srovnávání, zesměšňování i podceňování. 

Neodsuzujme následek, ale raději pátrejme po příčině. Uvědomme si, že každý jsme 

jedinečný, máme své klady a zápory, mnohé jsou vůlí ovlivnitelné, ale do určité míry 

geneticky předurčené. Respektujme proto druhého a jeho výjimečnost.      

Dosavadní text  se zaměřoval na opatření, které je nutné zajistit, aby se dítě 

nestalo agresorem. V následujícím textu se zaměřme na opatření, která by  mohla 

zabezpečit, aby se dítě nestalo obětí. 
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Horáková a kolektiv (2009) ve své publikaci vysvětluje pojem psychická 

odolnost. Psychicky  odolný  člověk se ve svém životě cítí lépe, protože se dokáže lépe 

vyrovnat s náročnými životními situacemi jako je stres, stavy neuspokojení potřeb 

a konflikty. V opačném případě má člověk tendenci prožívat  a projevovat negativní 

emoce, upadat do úzkostných či depresivních stavů, popř. svůj nepříznivý  stav řešit 

alkoholem či jinými návykovými látkami. 

Rizikové faktory, které ovlivňují psychickou odolnost jedince lze rozdělit na 

vnitřní a vnější. Vnitřní faktory  jsou geneticky  podmíněné a z tohoto důvodu i těžko 

ovlivnitelné, jako např. snížené rozumové schopnosti dítěte či jeho temperament. 

„Rodiče nemohou-nechtějí-neumějí pečovat…“ (Horáková, 2009, s. 19) je triáda 

vnějších rizikových faktorů. I v situaci, kdy rodiče nejsou dítěti dostatečnou sociální 

oporou, lze eliminovat riziko a to za předpokladu, že si dítě vytvoří blízký  vztah 

s nějakou jinou osobou, např. učitelem, vychovatelem, pěstounem, aj.  

Výše zmíněná preventivní opatření jsou důležitá pro vývoj zdravé osobnosti, 

která je souladem těla, citu a myšlení. Holeček (1997) hovoří o tzv. integrované 

osobnosti. 

Shrňme si některé důležité poznatky z vývojové psychologie dítěte: do sedmi let 

věku je důležité uspokojení základních fyziologických potřeb. Neméně důležitý  je ale 

i fyzický kontakt, citové zázemí a pohlazení, které pomůže překonat období prvního 

vzdoru. Poté následuje období pocitů, kdy se dítě naučí rozlišovat mezi příjemným 

a nepříjemným. Pocity viny se stanou regulátorem chování. Pro období od čtrnácti let 

hraje zásadní roli princip pravdy, rozvíjí se logické myšlení a tudíž i vlastní úsudek. Za 

předpokladu, že některá z výše popsaných fází neproběhne či neprobíhá tak jak má, dítě 

má tendenci reagovat apaticky či agresivně. Opačně lze říci, že integrita osobnosti tedy 

spočívá ve schopnosti jedince přijmout konstruktivní kritiku, zvládnout a zpracovat 

kladné i záporné emoce a umět se vypořádat s náročnými životními situacemi. 

(Holeček, 1997)

28



5.3.2   Ve škole

 Preventivní působení ve školském zařízení by mělo vzejít  především z efektivní 

koncepce se zaměřením na pojetí vzdělávání a výchovy dětí. Inspirujme se C. Rogersem 

a jeho systémem „Person centered education.“2 (dále jen PCE).  

 Podstata systému PCE stojí na čtyřech základních principech, a to na 

opravdivosti, schopnosti vcítit se, bezpodmínečném přijetí a zdravém sebehodnocení. 

„Pedagog má otevřeně a upřímně prožívat své city, sdělovat je, a to s cílem, aby rovněž 

žák otevřeně a upřímně komunikoval o vlastních citech a očekávání, aby byl k učiteli 

a vychovateli upřímný.“ (Gajdošová, Herényiová, 2006, s. 26) Vyučující by se měl 

vyhýbat hodnocení žáka, měl by ho přijímat takového jaký  je, i přes jeho viditelné 

nedostatky. 

 Škola a zejména třídní učitelé by se měli snažit o vytvoření zdravého prostředí, 

které nebude tolerovat žádné prvky násilí. „Jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších 

opatření vůči šikaně je dosáhnout toho, aby se z diváků (přihlížejících šikaně) stali ti, 

kdo se zastanou oběti, resp. ti, kteří nepřipustí šikanování.“ (Bendl, 2003, s. 130) 

 Celonárodní výzkum výskytu šikanování (Kolář, 2001) dle svých výsledků 

navrhl tzv. schéma prevence školních šikan. V prvé řadě je nutné, aby celý  učitelský 

sbor posiloval obranyschopnost všech školských kolektivů (třída, družina, zájmový 

kroužek). Každá škola má vypracovaný „speciální program proto šikanování“, který 

dokáže šikanu brzy  identifikovat. Každá školská instituce by měla být napojená na síť 

odborných služeb, ať už z resortu školství (Pedagogicko-psychologické poradny, 

Střediska výchovné péče, Speciálně-pedagogická centra, Diagnostické ústavy) či práce 

a sociálních věcí (nestátní organizace zabývající se danou problematikou). Spolupráce 

s kurátory pro děti, sociálně-právní ochranou dětí, dětskými lékaři či policisty by měla 

být nedílnou součástí týmové spolupráce. Každá škola by měla být podporována 

krajským úřadem a zároveň i kontrolována. Úřad Ombudsmana by  měl mapovat  dění 

a vyvozovat patřičná opatření. 
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6   Legislativní rámec šikany

V závěrečné kapitole se zaměřme na čtyři základní důležité dokumenty, které 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a které se podílejí na řešení 

a prevenci šikany.  

6.1   Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Zmíněný pokyn definuje šikanování jako „…mimořádně nebezpečnou formu 

násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy.“ Pokyn zdůrazňuje 

potřebu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti utváření dobrých vztahů a práci 

s dynamikou skupiny. 

Pokyn je rozdělen do několika článků. První článek se věnuje charakteristice 

šikany, článek druhý  popisuje projevy tohoto jevu. Třetí článek je důležitý  především 

pro vedení školy a jeho odpovědnost za vzniklý stav. Dle školského zákona 

(č. 561/2004 Sb.) je škola povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Prevenci 

šikanování se věnuje článek čtyři, ve které se vádí, že každá škola má mít svůj 

„Program proti šikanování“, který  by měl být součástí „Minimálního preventivního 

program“ (víc dále). Stěžejní částí programu proti šikanování je tzv. krizový  plán, který 

jasně vymezuje kompetence jednotlivých osob a jasný  postup k vyřešení dané situace. 

Jakým způsobem šikanu řešit popisuje článek šest. Mezi výchovná opatření, která 

vymezuje článek sedm, patří práce s agresorem a práce s celým třídním kolektivem. Za 

odborné prošetření situace je odpovědný ředitel školy, který se zodpovídá rodičům 

aktérů šikany, jak v dokumentu uvádí osmý článek. Devátý článek vyjmenovává 

specializované instituce, se kterými je přínosné spolupracovat. Předposlední článek 

upozorňuje na možné selhání školy při řešení šikany. V takovém případě je nutné se 

situaci vyrozumět zřizovatele školy či Českou školní inspekci. 
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V závěru dokumentu jsou uvedeny přímé a nepřímé znaky  šikanování 

projevující se ve školním prostředí, dále pak příznaky, kterých by si měli u dítěte všímat 

rodiče. V přílohách dokumentu jsou charakterizovány stádia šikany, tak jak je vymezuje 

Kolář, doporučená literatura, skutečné případy šikany a informační letáky.         

6.2   Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

Uvedený dokument tak jak je popsán v této bakalářské práci, je platný  na období 

2009-2012. První část dokumentu vyhodnocuje splnění úkolů, které byly definovány na 

období 2005-2008. Stěžejní pro problematiku této práce je třetí část, která přesně 

definuje cíle preventivního působení u jednotlivých cílových skupin.  

U dětí a mládeže je nutné volit aktivity, které by zvyšovaly toleranci stresu, 

vybavily je potřebnými dovednostmi a naučily je řešit  obtížné situace, popř. umět si 

najít a říct  si o pomoc. Neméně důležité je přijetí zdravého životního stylu, což zahrnuje 

vybudování si zdravých stravovacích návyků, vytvoření si vztahu k sportovním 

a kulturním aktivitám a negativního vztahu k návykovým látkám.  

Pedagogičtí pracovníci školy by  měli mít odbornou kvalifikaci, potřebné 

komunikační dovednosti a vzdělání v oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Dále 

dokument klade důraz na aktivní spolupráci s rodiči a veřejností za účelem efektivní 

prevence rizikových projevů. Efektivnost prevence závisí i na míře spolupráce resortů. 

V resortu školství jde především o Pedagogicko-psychologické poradny a Střediska 

výchovné péče. Dále nelze opomenout aktivity  spadající pod Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

Daný  dokument vymezuje pojem „specifická prevence“, který definuje jako 

„Systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich 

absence předpokládat další negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat 

nárůst jeho výskyt.“ Primárná prevence má své standardy  a způsob posuzování kvality 

poskytovaných služeb, který lze ocenit certifikací, která je zpoplatněna a umožňuje 

získání finančních prostředků na činnost služby. Zmíněné dokumenty jsou bohužel 

vytvořeny jen pro preventivní aktivity v oblasti návykových látek. 

31



6.3   Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů 
u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

 Úkolem tohoto dokumentu je vymezení základních pojmů, jako je primární 

prevence, nespecifická primární prevence a specifická primární prevence. 

 Nutné je zmínit, že právě tento dokument ukládá školám povinnost zpracovávat 

minimální preventivní program, který  je „…zaměřený zejména na výchovu žáků ke 

zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně 

komunikativních dovedností.“ Daný  program zpracovává školní metodik prevence ve 

spolupráci s vedením školy a celým učitelským sborem. Plán je každoročně obměňován 

a podléhá kontrole České školní inspekce.   

 Prevence sociálně-patologických jevů by měla být součástí školního 

vzdělávacího program každé školy. 

 Dále pokyn upravuje a specifikuje činnost jednotlivých subjektů od Ministerstva 

školství, Krajských úřadů, přes pedagogicko-psychologické poradny až  k ředitelům 

školy, školním metodikům prevence a třídním učitelům. Školní metodik prevence je 

bohužel výsadou základního a středního vzdělávání, autorka se dosud nesetkala 

s výkonem této pozice v oblasti předškolního vzdělávání.

 Důležitou pasáží tohoto dokumentu je část, která se věnuje povinnosti školských 

zařízení mít vypracován svůj vlastní školní, na prevenci zaměřený, ucelený  program. 

Školní program vychází z rámcového vzdělávacího programu a jeho součástí je 

dlouhodobý preventivní program individuálně formulovaný  pro danou školu. Jsou zde 

definovány krátkodobé a dlouhodobé cíle školy  s ohledem na časové, personální 

a finanční možnosti. Na základě poznatků ve školním programu, kde jsou jasně 

vymezená rizika i příležitosti školy, je zpracován Minimální preventivní program (dále 

jen MPP). 

 Účelem MPP je podpořit žáky v osobnostním, ale i společenském rozvoji 

zejména s důrazem na rozvoj komunikativních schopností. MPP každý  školní rok 

zpracovává metodik prevence ve spolupráci s ředitelem a pedagogickým sborem školy. 
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Metodickou podporou je metodik prevence sídlící v Pedagogicko - psychologické 

poradně. 

 K vytvoření efektivního MPP je nutné zmapovat vnitřní a vnější zdroje. Mezi 

vnitřní zdroje patří charakteristika školy, riziková místa ve škole, situace v jednotlivých 

třídách, což musí být v MPP důkladně popsáno. K vnitřním zdrojům řadíme osobnost 

školního metodika prevence, který  by  měl mít jasně definované postavení vůči svým 

kolegům a pracovní kompetence. Informační zdroje v podobě webových stránek školy, 

dostupné odborné literatury, schránky důvěry, školního časopisu či rozhlasu může 

přispět k vybudování zdravého prostředí ve školy a mezi žáky. 

 Mezi vnější zdroje řadíme schopnost školy si získat informace o aktuálně 

platných legislativních normách, popř. vědění o tom, na koho se v případě nejasnosti 

obrátit. Dále pak přehled o vzdělávacích kurzech pro pedagogy a o mimoškolních 

aktivitách pro žáky.  

 Poté, co v MPP definujeme charakteristiku školy, popíšeme vnitřní a vnější 

zdroje, stanovíme dlouhodobé a krátkodobé cíle, je nutné vymezit jasné aktivity 

a činnosti, které budou vést k jejich naplnění s ohledem na danou cílovou skupinu. 

Škola má tři cílové skupiny: pedagogové, žáci a rodiče.   

 Každá škola by měla mít vypracovaný systém hodnocení MPP. Hodnocení, 

nebo-li evaluace má tři časové úseky k posouzení, a to fázi plánování MPP, fázi průběhu 

a fázi výsledků. Účelem je zmapovat naplnění cílů, popř. důvody k jejich nenaplnění. 

 Každá škola musí mít za každý školní rok dokumentaci, která se vztahuje 

k průběhu plnění svého minimálního preventivního programu.    
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7   Výzkumná strategie a výzkumný cíl

Pro vymezení hranic zkoumaného jevu si autorka této bakalářské práce stanovila 

k výzkumnému cíly tři výzkumné otázky, které oblast zkoumání blíže specifikují. 

Zdrojem výzkumného problému byla osobní zkušenost autorky, která byla zaměstnaná 

dva roky v mateřské škole na hlavní pracovní poměr.   

Předmětem výzkumné sondy je zjištění, zda mají předškolní pedagogové 

zkušenost s agresivním chováním dětí a zda mají alespoň základní informace 

o rizikovém fenoménu šikana. 

Autorka ve svém dotazníkovém šetření využívá otevřených otázek. Chrást 

(2007, s. 166) doporučuje: „…otevřené otázky je výhodné používat v předvýzkumu, kde 

můžeme nejfrekventovanějších typů využít pro konstrukci nabídek pro položky 

uzavřeného typu.“ V souvislosti s výše uvedeným, autorka předpokládá, že výsledky 

výzkumné sondy a jejich následná analýza upozorní čtenáře na skutečnosti a jevy, které 

by mohly  být předmětem dalšího zkoumání problematiky agresivního chování u dětí 

předškolního věku.

Výzkumný cíl byl stanoven takto:

Zjistit, zda a jaké mají pedagogové předškolní výchovy zkušenosti s výskytem 

šikany a agresivního chování u dětí v mateřských školách, a jaký k tomuto fenoménu 

zaujímají postoj z profesního hlediska.

Pro dosažení výše uvedeného cíle byly stanoveny tři výzkumné otázky, na které 

budou hledány odpovědi v rámci vyhodnocování dotazníkové výzkumné sondy:

• Vyskytuje se podle dotazovaných pedagogů v mateřských školách zařazených 

do výzkumné sondy šikana či agresivní chování u dětí?

• Jaké mají pedagogové dovednosti a znalosti v oblasti prevence šikany 

a  agresivního chování u dětí v mateřských školách?

• Jaké mají pedagogové dovednosti a znalosti v oblasti řešení výskytu šikany 

a agresivního chování u dětí v mateřských školách?
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8   Typ výzkumu a způsob zpracování dat 

Kapitola typ výzkumu a způsob zpracování dat vysvětluje volbu kvantitativného 

výzkumu a následný  způsob jeho zpracování. První podkapitola definuje vybraný  typ 

výzkumu s ohledem na jeho specifika. Ve druhé podkapitole autorka seznamuje čtenáře 

s typy otázek a zejména s jejich následným vyhodnocováním pro potřeby výzkumu. 

8.1   Kvantitativní výzkum

 Podstatou kvantitativního výzkumu je získávání číselných dat prostřednictvím 

měření proměnných. V analýze není cílem jen popsat vztahy mezi proměnnými, ale 

především popsat v jakém vztahu jsou proměnné mezi sebou. (Punch, 2008)   

Na počátku je nutné pojmenovat problém. Chráska (2007) doporučuje 

prostudovat veškeré dostupné prameny k dané problematice, a to za účelem stanovení 

oblasti, která ještě dosud nebyla zkoumána. Následně by měly být stanoveny domněnky, 

které v závěru výzkum potvrdí či vyvrátí. 

Dle Poppera (1997) by se výzkumník neměl snažit hypotézy potvrdit, ale spíše 

vyvrátit prostřednictvím zjištěných faktů. I když hypotézu nevyvrátíme, neznamená to, 

že ji lze považovat za na vždy platnou. Je třeba brát v potaz, že v budoucnu se může 

objevit výzkumník, který  nově zjištěnými fakty hypotézu vyvrátí. Prostřednictvím 

empirických metod dospějeme k testování námi stanovených hypotéz. Následně ze 

získaných dat vyvodíme závěr, resp. naplníme stanovený cíl výzkumu.

Zaměřovali jsme se samozřejmě také na etickou stránku realizace výzkumné 

sondy. Každý z respondentů byl seznámen s tématikou bakalářské práce a s výzkumným 

cílem. Respondentům nebyla zatajena žádná okolnost vztahující se k dalšímu nakládání 

se získanými daty  i přesto, že byla plně zachována jejich anonymita. Vyplněné 

dotazníky byly přeposílány z pracovních e-mailů na soukromou emailovou adresu 

autorky. Ve většině případů měla každá třída dané mateřské školy emailovou adresu 

společnou dvou pedagogům.
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8.2    Způsob zpracování dat

 Autorčin dotazník, který je ve finální podobě šířené respondentům uveden 

v Příloze A, a jehož  metodologie je podrobně popsána v kapitole 9.1, je kombinací 

deseti uzavřených a otevřených otázek. Při jeho vytváření jsme vycházeli z doporučení 

autorů  publikací zabývajích se metodologií sociologického výzkumu a osobních 

autorčiných zkušností s cílovou skupinou respondentů a jejich specifiky. 

 U otevřených otázek je nutné kategorizovat, resp. vyhodnocovat do jaké míry  

respondenti shodně odpovídali. Pro potřeby výzkumu byl většinou volen polytomický 

typ uzavřených otázek, tzn., že respondent měl na výběr z více odpovědí. V některých  

otázkách byla poslední z variant volná a respondent mohl doplnit odpověď vlastní. 

Většina uzavřených položek zjišťovala znalosti a zkušenosti respondenta s danou 

problematikou. 

 Četnost odpovědí u uzavřených otázek autorka pro lepší přehlednost zpracovala 

do barevně znázorněných výsečových a spojnicových grafů. U výsečových grafů jsou 

odpovědi respondentek zaznamnenány v procentuálním zastoupení, grafy  spojnicové 

naopak zaznamenávají data v absolutních hodnotách, tedy počtech odpovědí, resp. 

volených variant.

 Analýza dat  získaných ke každé otázce v dotazníku je hned v úvodu před 

zobrazením grafem samozřejmě popsána slovně. V kapitole 10, která se vlastní analýze 

dat věnuje, jsou však získaná data pouze popisována a přehledně zobrazována a teprve 

v následující kapitole Sumarizace výsledků výzkumu jsou data hodnocena a podrobena 

rozboru a hledání odpovědí na výzkumné otázky.
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9   Metodologie výzkumu

Nadcházející kapitola se zabývá několika tématy. Popisuje metodu sběru dat, 

která byla využita pro výzkumnou sondu, složení výzkumného vzorku, zajištění kvality 

a etický princip výzkumu. 

9.1   Dotazník
 

 Chráska (2007) označuje dotazník za velmi častou výzkumnou metodu v oblasti 

získávání dat. Otázky  v dotazníku směřují k vnitřním a vnějším jevům. Vnitřní jevy 

souvisí se subjektivním vnímáním respondenta, jde o jeho pocity, motivy jednání, 

názory. Zatímco vnější jevy jsou jasně dané, hmatatelné či počitatelné. 

Dotazník by měl vycházet  z předem vymezených výzkumných otázek, jejichž 

zodpovězení se vztahuje k hlavním cíly výzkumného šetření. 

Otázka by měla být  formulována jasně a stručně, neměla by být negativně 

položena a použité výrazy by měly být srozumitelné i laické veřejnosti. 

Otázky  v dotazníku mohou být otevřené či uzavřené. U otevřených položek 

nedáváme respondentovi na výběr, musí se sám vyjádřit. Zatímco u uzavřených otázek 

dáváme respondentovi na výběr, dá se říct, že ho do jisté míry limitujeme až 

manipulujeme do odpovědi. (Chráska, 2007)

Je vhodné zvolit  rozumný rozsah dotazníku, zejména v souvislosti se zvýšeným 

rizikem nechuti respondenta zodpovídat otevřené otázky. Punch (2008, s. 51) uvádí: „Je 

lepší mít kratší dotazník s velkou návratností a klidnějšími odpověďmi, než dlouhý 

dotazník s rizikem malé návratnosti a zhoršené kvality dat.“ Výzkumník musí brát 

v potaz i způsob doručení. Nejméně rizikovou variantou je osobní předání, což záleží 

především na míře dostupnosti potencionálního respondenta a rozsahu vzorku. 

V případě naší výzkumné sondy jsme se snažili těchto doporučení důsledně držet 

a s ohledem na dosažení cíle výzkumu a hledání co nejvalidnějších odpovědí na 

výzkumné otázky jsme sestavili dotazník, věříme, co nejefektivněji.
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9.2   Výzkumný vzorek

Ve výzkumné sondě dané bakalářské práce jde o záměrný  výběr výzkumného 

vzorku. Autorka prostřednictvím e-mailu oslovila ředitele mateřských škol v Plzeňském 

kraji. Z každého z deseti městských obvodů byla požádána jedna škola o spolupráci. 

Průměrně jsou v každé škole čtyři třídy, tedy  osm potencionálních respondentů. 

Z osmdesáti možných dotazníků se jich autorce vrátilo třicetdva. 

Je nutné říci, že ředitelé byli opakovaně písemně žádáni o spolupráci, někteří 

i telefonicky. Přístup  škol lze označit za značně neochotný. Ve většině případů se 

odvolávaly na administrativní zatížení a s tím spojený nedostatek času.  

9.3   Validita a možné zdroje zkreslení výzkumu 

 Získaná data autorka ve své práci srovnává s literaturou a poukazuje na případné 

rozdíly, čímž zajišťuje potřebnou validitu výzkumné sondy. Reichel (2009, s. 69) uvádí 

základní pojetí validity, spočívající ve shodě mezi výzkumným cílem, postupem 

a dosaženými výsledky. Jde vlastně o to, zda bylo zkoumáno to, co opravdu výzkumník 

chtěl zkoumat. Přesto se mohou vyskytnout domněnky, že mohlo dojít  k určité míře 

zkreslení výzkumu a to především v těchto oblastech:

• rozsah výzkumného vzorku,

• osobní zaujatost autorky výzkumu.

Kvantitativní výzkum je v porovnání s výzkumem kvalitativním zaměřen na 

získání většího počtu dat pro statistickou analýzu a následnou verifikaci hypotéz. 

Autorka si plně uvědomuje tento žádoucí předpoklad a její snahou bylo domluvit 

spolupráci s co nejvíce respondenty. Přesto se domnívá, že vynucená spolupráce by 

mnohem více zkreslila závěr výzkumné sondy. Nechuť případných respondentů by  se 

mohla promítat do reliability odpovědí zejména u otevřených otázek.    

Osobní zaujatost může na jedné straně zkreslit  analýzu dat a následné závěry 

výzkumu. Na straně druhé, praktická zkušenost nabádá jakým směrem se v dané 

problematice orientovat a na co se nejvíce zaměřit. 
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10   Analýza získaných dat
 

 V první části kapitoly (A) autorka nejprve analyzovala data di(tri)chotomická. 

Některá zajímavá a důležitá data byla pro přehlednost převedena do grafů. Ve druhé 

části kapitoly  (B) se zaměřila na položky zjišťující vědomosti. Získaná data byla opět 

graficky zpracovaná. Ve třetí části kapitoly (C) autorka vyvodila kategorie, které byly 

analyzované v odpovědích na otevřené otázky. Jednotlivé skupiny otázek (A), (B) a (C)  

byly vytvořeny pro lepší přehlednost následné analýzy nemalého množství získaných 

dat. Tyto skupiny nevychází z pořadí otázek v dotazníku, proto je zde pro přehlednost 

uvádíme:

A)

1. Máte zkušenost s agresivním chováním dětí ve vaší třídě?

2. Myslíte si, že lze hovořit o šikaně u dětí předškolního věku?

3. Domníváte se, že máte dostatek informací o prevenci agresivního chování u dětí 

předškolního věku?

B)

1. S jakým typem agresivního chování se u dětí nejčastěji setkáváte?

2. Které z níže uvedených jevů byste považovala za projev šikany? 

3. Vyberte nejčastější charakteristiku obětí šikany:

4. Dle čeho by se dalo usuzovat, že je dítě obětí šikany?

C)

1. Jakým způsobem lze agresivní chování u dětí předškolního věku řešit?

2. Jak lze předcházet agresivnímu chování u dětí předškolního věku?

3. Kde byste v případě na podezření na výskyt šikany hledala pomoc?

 Z celkového počtu 80 respondentů se ve výzkumné sondě vrátilo 34 vyplněných 

dotazníků, z toho dva byly pro nečitelnost a zjevnou nepravdivost z následující analýzy 

vyřazeny. Zpracovávali jsme tedy  32 dotazníků. Všechny  respondentky, které je 

vyplňovaly, byly ženy.
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Máte zkušenosti s agresivním chováním dětí ve vaší třídě?

 Z celkového počtu získaných odpovědí má 53% dotázaných zkušenost s dětmi 
s agresivním chováním. Zbývajících 47% tuto zkušenost nemá. S touto důležitou 
informací, která rozdělila respondenty na dvě téměř stejně velké poloviny budeme 
podrobně pracovat v následující sumarizaci dat.

Myslíte si, že lze hovořit o šikaně u dětí předškolního věku?

 Získali jsme 32 relevantně vyplněných dotazníků, ve kterých 27 dotázaných 
uvedlo, že šikana u dětí v předškolním věku podle nich neexistuje a není možné takto 
agresivní projevy  u takto malých dětí označovat. Čtyři respondentky uvedly, že se 
s tímto fenoménem lze setkat už v mateřských školách. Jedna respondentka se 
nevyjádřila.
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Domníváte se, že máte dostatek informací o prevenci agresivního chování u dětí 

předškolního věku?

 Nadtříčtvrteční většina respondentek tvrdí, že má dostatek informací o prevenci 
agresivního chování u dětí předškolního věku. Pouhých 16% považuje svoji 
informovanost v této problematice za nedostačující. 

S jakým typem agresivního chování se u dětí nejčastěji setkáváte?

  Shodný  počet dotazovaných označil slovní agresi a fyzické napadení za 

nejčastější projev agresivního chování u dětí v mateřské škole. Sedmnáct respondentek 

se setkalo s tím, že dítě ničilo předměty. Šest z 32, tedy téměř jedna pětina 

respondentek ,se k této otázce nevyjádřilo.
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Které z níže uvedených jevů byste považovala za projev šikany? 

  Za nejčastější projev šikany  respondentky  uvedly  nadávání a hned poté 

následovalo ve výčtu uhození. Ničení věcí a vyhrožování byly téměř stejně 

procentuálně zastoupené odpovědi. Na pátém místě v procentuálním zastoupení byly 

označeny urážky, hned poté strkání. Vyhrožování označily tři respondentky, opomíjení 

dvě a za nejméně častý projev bylo označeno honění. 

  Srovnání výskytu jednotlivých projevů agresivního chování dětí předškolního 

věku v mateřských školách dle absolutních hodnot vycházejících z dotazníků je 

přehledně zobrazené v grafu níže.

Nejčastější charakteristika obětí šikany.

  Dítě se zdravotním postižením bylo respondentkami označeno za nejvíce 

náchylné k tomu stát se obětí šikany. Takto se domnívá 29 z 32 respondentek. Osmnáct 

dotazovaných označilo tiché, plaché a citlivé dítě za zvýšeně pravděpodobnou oběť 

šikany. Deset respondentek označilo dítě fyzicky i psychicky zdravé jako potenciální 

oběť šikany. Dítě s protivným, útočným nebo provokujícím chováním označilo sedm 

respondentek.
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Dle čeho by se dalo usuzovat, že je dítě obětí šikany?

 Dítě s modřinami a škrábanci by u respondentek vzbudilo největší obavu. Dále 

pak dítě s bolestí hlavy a žaludku, poté plačtivé dítě. Na čtvrtém místě dítě, které 

vyhledává blízkost učitele. Jedenáct respondentek uvedlo a vypsalo jiné pro ně typické 

projevy, a to pomočování, fňukání, nemluvnost, neodůvodněné absence, koktavost, 

sezení v koutku, neaktivita, apatie, nesoustředěnost, samota.   Pouhé dvě respondentky 

uvedly, že oběť šikany se může chovat agresivně.  
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Jakým způsobem lze agresivní chování u dětí předškolního věku řešit?

  Na první ze dvou otevřených otázek v dotazníku odpověděly téměř všechny  

respondentky  mimo dvou. Z nejčastěji se vyskytujících odpovědí, resp. příkladů 

konkrétního řešení, jsme se pokusili sestavit skupiny se společným nadřazeným 

pojmem. Výsledkem jsou čtyři skupiny způsobů řešení agresivního chování u dětí, které 

níže uvádíme i s příklady konkrétních postupů:

• dramatizace – loutka, inscenace konfliktu, příklad pohádkového hrdiny,

• empatie – vzbudit v dítěti cit, dovést ho k pochopení že svým jednáním ubližuje, 

pojmenovat pocity,

• verbalizace – domluva, vysvětlení, omluva, řešení konfliktu přes učitele, 

rozhovor v kruhu, rozhovor s rodiči, rozhovor o přátelství,

• jiné – sledovat  děti a okamžitě zasáhnout do probíhajícího konfliktu, motivační 

činnost – zabavit dítě, odvést jeho pozornost.

Jak lze předcházet agresivnímu chování u dětí předškolního věku?

  Na druhou otevřenou otázku v dotazníku odpovědly všechny respondentky. 

Opět jsme seskupili odpovědi pod nadřazené pojmy, které i s příklady konkrétních 

možností preventivního působení, jak jej v dotaznících respondentky navrhovaly, 

uvádíme níže:

• pravidla – společné stanovené pravidel, zásady slušného chování,

• vazba – projevovat dítěti lásku a porozumění, respekt k druhému, kamarádství, 

úcta k druhému, přátelská atmosféra,

• dramatizace – hra obvyklých situací a následná zpětná vazba od dětí, motivační 

hry,

• komunikace – rozhovor v kruhu, diskuze nad problémem, hledání společného 

řešení.
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Kde byste v případě podezření na výskyt šikany hledal/a pomoc?

 Na tuto otázku odpověděly  všechny respondentky. Dvacet  děvět  dotázaných by  

hledalo pomoc u rodičů aktérů šikany, osmnáct respondentek by se svěřilo a radu 

hledalo u ředitelky či ředitele školy. Deset respondentek by oslovilo spádovou 

pedagogicko - psychologickou poradnu. Sedm z třiceti dvou dotázaných uvedlo tyto 

další možné způsoby řešení, resp. pomoci: konzultace s kolegyní, oslovení psychologa, 

čerpání poznatků z odborné literatury, poradenské centrum, konzultace s diagnostickým 

ústavem či oslovení úřadu.
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11   Sumarizace výsledků výzkumu

 V rámci sumarizace výsledků výzkumné sondy nejprve zhodnotíme data, která 

se vztahují k oblasti výskytu, prevence a intervence agresivního chování. Ve druhé části 

textu se zaměříme na pojem šikana – zejména, zda mají respondentky povědomí o tom, 

co šikana vlastně je, kdo může být jejím aktérem a kde hledat pomoc.

 Dle výsledků výzkumné sondy se 15 z 32 učitelek mateřských škol nesetkává 

s agresivním chováním u svých svěřenců. Odborné publikace zabývající se psychologií 

vývoje přitom označují agresi jako zcela běžný  projev chování každého malého dítěte, 

proto tato zjištění považujeme za jedny z nejklíčovějších. A ptáme se, proč tomu tak je? 

Opravdu se časy  mění a agresivity  mezi dětmi ubývá nebo je to spíše tak, že kritéria pro 

hodnocení toho, co je již projevem agrese a násilí, si v důsledku každodenních 

zkušeností posouváme stále dále?

 Až  vstupem do kolektivu svých vrstevníků a s rozvojem svědomí si dítě začíná 

uvědomovat kauzalitu svého chování a možné následky případné agrese. Žádoucí pro 

zkušené a vzdělané pedagožky by  bylo pojmenovat tento jev a umět s ním pracovat - 

rozvíjet v dítěti prosociální dovednosti a vést ho od pojmenování emocí až k samému 

vcítění.  

 Pokud se zamyslíme nad kategoriemi, které byly vymezeny u otázky vztahující 

se k prevenci, lze usoudit, že učitelky volí velmi dobré postupy. Vzniká zde tedy 

domněnka, že díky tomu, jak dobře učitelky  na děti preventivně působí, děti se 

nechovají agresivně. Zmíněné ovšem nekoresponduje s principy  efektivního učení, tzn. 

s prožitkovou metodou, sociálním posilováním, aj. Lze snad, aby  se malé dítě učilo čistě 

hypoteticky  prostřednictvím vymyšlených příběhů? Ne, každý  jedinec se učí ze 

zkušenosti a ze svých chyb, pokud jsou mu kvalitně zprostředkovány dospělým 

jedincem - rodičem, pedagogem i kýmkoliv jiným, ke komu má dítě vztah. Je potřeba 

dané situace zažít a naučit se je řešit na místě, prostřednictvím podpory  a rady od 

učitele.

 Ačkoliv 15 respondentek v dotazníku uvedlo, že „u svých“ dětí nemá zkušenost 

s agresivním chováním, na otázku: “S jakým typem agresivního chování se nejčastěji 
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u dětí setkáváte?”, však odpovědělo 26 respondentek. Díky tomuto rozporu zde 

vyvstává domněnka, že učitelky  projevy v nabídce nepovažují za typ agresivního 

chování, i přesto že je zjevné, že o agresi jde. Druhou, již výše zmiňovanou možností je, 

že se snaží agresivní projevy u dětí nevidět a bagatelizovat.

 I přesto, že se 15 respondentek, tedy téměř polovina, nesetkává s agresivním 

chováním u dětí ve své třídě, 30 dotazovaných otevřenou otázku zodpovědělo. Tři 

dotázané odkázaly na předešlou otázku tázající se na prevenci agresivního chování, tzn. 

že aktivity prevence agresivního chování jsou u nich zcela totožné s intervenčními 

aktivitami.

 Pouhých pět  z 32 respondentek přiznává, že jejich informovanost v oblasti 

prevence agresivního chování u dětí je nedostatečná. 27 respondentek naopak tvrdí, že 

dostatek informací má. Autorka si však s ohledem na odpovědi v jiných otázkách troufá 

vznést námitku – pokud by respondentky opravdu byly  dostatečně informované 

o prevenci agresivního chování, měly by jasné informace o tom, že agrese u dětí 

v předškolním věku opravdu existuje a to zcela přirozeně v rámci vývoje, nikoliv 

z psychopatologického hlediska, a nebály by se tento fakt otevřeně přiznat.

 Drtivá většina dotázaných tvrdí, že šikana v předškolním věku neexistuje. Pokud 

učitelé nepřiznají výskyt agresivního chování, je pochopitelné, že i k možnému výskytu 

šikany zaujmout negativní postoj. Toto zjištění je jistě nejklíčovějším a považujeme za 

velmi důležité, aby tato práce na názory pedagogů upozornila a příp. iniciovala 

rozsáhlejší výzkum, který by toto tvrzení ověřil, resp. vyvrátil.

 Z nabídky projevů chování, které měly respondentky označit jako jasné akty  

šikany, bylo nejčastěji voleno nadávání, hned poté uhození. Své zastoupení mělo ničení 

věcí, vyhrožování, urážky a strkání. Za nejméně častý  projev bylo označeno 

vyhrožování, opomíjení a honění. Dle autorky je právě opomíjení (podle Koláře, jak 

jsme již uvedli dříve, je opomíjením myšleno vyčleňování z kolektivu) projevem, který 

se velmi často vyskytuje u dětí předškolního věku. Děti dokážou dát  mnohdy nehezkým 

způsobem najevo, kdo je jejich kamarád a kdo ne – kdo si s nimi může a nemůže hrát.  

A tato rozdělení zdaleka nemusí mít jen přechodný charakter.
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 Pokud se zaměříme na fáze šikany, jak jsme si je definovali v teoretické části, 

hovoříme o ostrakismu, o jevu, který  se vyskytuje v prvním stádiu šikany. Zcela 

jednoznačně tedy opomíjení již patří do projevů šikany. Vyhrožování je také velmi 

častým projevem. Honění taktéž, ale tomu by autorka nepřikládala takovou pozornost, 

děti se velmi často a rády honí, je to žádoucí projev pohybového rozvoje a velmi častý 

způsob hry. I proto je někdy obtížné, narozdíl od typičtějších projevů agrese jako je 

nadávání nebo mlácení, rozpoznat, zda se jedná o projev počínající šikany či ještě 

neškodnou dětskou hru.

 Za typickou a častou oběť šikany označilo 29 respondentek dítě se zdravotním 

postižením. K tomu je jistě důležité připomenout, že v souvislosti s inkluzivním 

vzděláváním budou integrované děti ve školských zařízeních přibývat. Nemusí to však 

být jen vážnější zdravotní postižení jako je nevidomost nebo částečné ochrnutí, které 

dítě upoutá na invalidní vozík. Velmi často se jedná i o drobnosti, např. děti 

v předškolním věku nosí přes oko okluzor, což může být pro mnoho dětí terčem 

pozornosti a tato odlišnost může iniciovat agresivní chování a vznik šikany v kolektivu. 

Pro autorku bylo příjemným překvapením, že sedm respondentek označilo i dítě 

s protivným, útočným či provokujícím chováním za možnou oběť šikany.

 U respondentek by  největší pozornost vyvolaly  škrábance a modřiny, dále pak 

plačtivost, bolest hlavy a zažívací potíže, které by se u dítěte vyskytly. Jen dvě 

dotazované by označily  agresivní chování jako jeden z projevů oběti šikany. Pozitivní 

jistě je, že jedenáct respondentek vypsalo i další možné projevy chování a prožívání 

u šikanovaného dítěte. V této oblasti jsou respondentky zřejmě dobře informované. 

 V případě, že by některá z učitelek měla podezření na výskyt šikany, řešila by 

tuto situaci u rodičů aktérů a ředitele školy. Jen třetina respondentek by požádala 

o pomoc pedagogicko-psychologickou poradnu. Je mrzuté, že žádná z dotazovaných 

neuvedla některou z nestátních neziskových institucí, které se touto problematikou 

v Plzeňském kraji zabývají. Je zjevné, že učitelky z dotazovaných škol nemají 

vybudovanou síť pomocných institucí, se kterými by spolupracovaly nejen na 

intervenci, ale především na prevenci výskytu sociálně patologických jevů, šikany 

nevyjímaje.  

48



Závěr

 Účelem výzkumné sondy  této bakalářské práce bylo zjistit, jaké mají 

pedagogové předškolní výchovy zkušenosti s výskytem agresivního chování a šikany 

u svých malých svěřenců a jaký je jejich postoj k těmto jevům. 

 Z uvedených argumentů vzešlých z výsledků výzkumné sondy autorka usuzuje, 

že pro pedagogy  je obtížné říct: „Ano, setkávám se s agresivním chováním u dětí ve své 

třídě“, a zároveň si klade nezbytnou otázku, proč tomu tak je. Ze své osobní zkušenosti 

přitom autorka ví, že se děti přetahují o hračky, křičí na sebe, nadávají si, jasně dávají 

najevo, s kým si chtějí a nechtějí hrát. Mnohdy dojde i k fyzickému napadení, které 

končí slzami. Zmíněné je jasný  projev agresivního chování, proč tak tedy není 

označováno? Pedagožky se toho bojí, mají jiné vnímání reality, stydí se...?

 Agrese je označována za špatnou, a proto se její výskyt popírá, pozitivní stránka 

tohoto typu chování není příliš rozšířená. Šikana je v našich školských zařízeních 

popírána, snad i proto jsou školská zařízení nepřístupná a těžko prostupná odborníkům 

z řad nestátních institucí. Školský  systém je zkostnatělý  a možnou změnu bývá těžké 

prosadit, přestože legislativní podmínky nejsou vůbec nastaveny špatně a nepružně, 

spíše je tomu právě naopak. Platové ohodnocení pedagogů je ve srovnání se zahraničím 

podprůměrné, možná i to je důvodem pro nechuť dělat věci jinak, rozšiřovat své 

vědomosti a být nakloněný změnám.

 Je nutné si uvědomit, že pokud chceme umět efektivně řešit problémové situace, 

je nutné je umět správně pojmenovat.  Pokud ale budeme nad nepříjemným zavírat oči 

a dělat že neexistuje, nedej bože na naší škole, nehneme se z místa. Nebo hůř - padneme 

kamsi zpátky.  Agrese bude narůstat a o to obtížnější bude jí zastavit.       

 Předškolní výchova má nezastupitelný význam v životě každého jedince. Učitelé 

mají, samozřejmě vedle rodičů, velkou zodpovědnost za rozvoj žádoucích forem 

chování u dětí. Ideální je proto intenzivní spolupráce s rodiči. To, co se ve výchově 

dítěte rodičům nedaří, se díky spolupráci se zkušeným pedagogem může podařit změnit. 

Jednotnost ve výchově je důležitá jak mezi oběma rodiči, tak mezi rodiči a pedagogem. 
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 V současné době v naší společnosti narůstá výskyt sociálně patologických jevů. 

Kdo je na vině? Rodiče, kteří díky pracovní zaneprázdněnosti nemají čas na své děti 

a místo čtení jim pouští televizi... Místo aby jim byli pozitivním vzorem, peskují je za 

to, co dělají vlastně oni sami také. Nevysvětlují, raději křičí, a pohlavkují. A děti - malé 

i velké - tyto formy chování jen napodobují. Vždyť je to přece přirozené sociální učení. 

A pak je tu obrovský  vliv médií, které v jakoukoliv denní hodinu pouští seriály  a filmy, 

v nichž  se vyskytuje násilí. Je nutné zmínit, že už ani nově vznikající animované 

pohádky nejsou pro malé diváky zcela bezpečné...

 Nebo je na vině učitelka, která svou práci nedělá tak, jak by  měla? Mohli 

bychom najít  spoustu viníků, kteří mohou za to, že se dítě chová agresivně, ale v čem 

nám to pomůže? Raději se snažme, aby to bylo jinak. Přebírejme zodpovědnost za naše 

děti a chraňme naši společnost před šířením násilí, nejen fyzického, ale i toho 

psychického. Učme je pochopení a pomoci, respektu a úctě k druhému. Nedávejme 

příkazy a zákazy, ale buďme vzorem vlastním chováním. Vkládejme do našich dětí to 

nejlepší z nás a chraňme jejich dětství, které by mělo být plné lásky a pochopení. Jistě 

se nám to v budoucnu mnohonásobně vyplatí!
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Shrnutí

 Cílem bakalářské práce s tématem „Šikana u dětí v předškolním věku“ je 

poukázat na tuto problematiku a zjistit, jaké mají učitelky zkušenosti v této oblasti. 

První část se zabývá teoretickými východisky problematiky, vysvětluje odborné pojmy 

a legislativní rámec. Druhá část představuje výzkum, který  byl realizován mezi 

učitelkami mateřských škol. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaký  k tomuto fenoménu 

zaujímají učitelé postoj. Závěr práce vyzdvihuje důležitost být informovaný 

a připravený  na možnost nárůstu tohoto fenoménu a snížení věkové hranice aktérů 

šikany.

Summary

 The objective of the thesis with the topic “Bullying among preschool children” 

is to point out these problems and to find out about experiences of teachers. The first 

part addresses theoretical foundations of the problems, explains special terms and 

a legal framework. The second part introduces a research realized among kindergarten 

teachers. Its goal was to find out an attitude teachers hold about the phenomenon of 

bullying. The conclusion highlights the importance of being well informed and prepared 

for the possibility of increase of bullying and age decrease of participants.
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