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Příloha č. 1 

 

Rozdíly mezi šikanováním a škádlením 

 
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 65. ISBN 978-80-

7367-871-5 

Škádlení Šikanování

Definice Škádlení patří k rovnocenným, Šikanování patří do násilných

kamarádským nebo a závislostních vztahů. Za

partnerským vztahům. Chápano šikanování se považuje, když

je jako projev přátelství. Za jeden nebo více žáků úmyslně

škádlení se považuje žertování a opakovaně ubližuje druhým.

(popichování, zlobení) za Znamená to, že dítěti někdo,

účelem dobré nálady a není komu se nemůže ubránit, dělá, co

v něm vítež ani poražený. je mu nepříjemné, co ho ponižuje

nebo to prostě bolí.

1. Záměr Vzájemná legrace, radost Ublížit, zranit a ponížit.

a dobrá nálada.

2. Motiv Náklonost, sblížení, Základní tandem - moc a krutost.

seznamování, zájem o druhé.

Další motivy: překonávání samoty,

Rozpouštění napětí ve třídě zabíjení nudy, zvědavost á la

a navozování uvolněné Mengele, žárlivost, předcházení

a pohodlné atmosféry. vlastnímu týrání, vykonání něčeho

velkého…

Zodolňování, zmužnění.

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 Bezbrannost, oběť se neumí,

a přecitlivělé. nemůže či nechce bránit.

6. Hranice Obě strany mají možnost obhájit Prolamování hranic, "znásilňování"

své osobní teritorium. Vzájemné druhého. Silnější strana nebere

vnímání a respektování ohled na slabšího. Oběť dává

verbálních i neverbálních limitů. najevo, že je jí to nepříjemné,

Při divočejším škádlení žádný útočníci pokračují dál.

nepoužije své plné síly nebo

silnější mírní své reakce. Někdy sadomasochistická

interakce.

7. Právo Rovnoprávnost účastníků. Bezpráví. Pokud se dítě brání,

a svoboda Dítě se může bránit a škádlení nebo dokonce "legraci" oplatí, je

opětovat, případně ho může tvrdě ztrestáno!

zastavit a vystoupit z něho.

8. Důstojnost Zachování důstojnosti. Dítě Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je

nemá pocit ponížení. Necítí se zesměšňováno a ponožováno.

trapně a uboze.

9. Emoční stav Radost, vzrušení ze hry, lehké Bezmoc! Strach, stud, bolest.

naštvání. I nepříjemné! Ale ne Nepříjemné a bolestivé proživání

bezmoc. útoku.

10. Dopad Podpora sebehodnoty, pozitivní Pochybnosti o sobě, nedostatek

nálada. důvěry, úzkost, deprese. Dítě má

strach ze školy.  

 



 

Příloha č. 2 

Případy šikanování a tzv. třídního „lynčování“, které se provalily a byly 

medializovány 

 
KOLÁŘ, M. Soudce Lynch na českých školách? In: HRONČEKOVÁ, E, HUDCOVÁ, L. 

et al. Prevence šikanování ve školách: Sborník metod. Praha: IPPP ČR, 2006, s. 31-32. 

ISBN 80-86856-25-9 

 
 Ostrva Vítkovice, zvláštní škola: Třináctiletý „bílý“ Jirka Barvig byl dlouhodobě 

šikanován romskými spolužáky. Nakonec byl čtyřmi agresory zkopán do břicha tak, 

že musel být odvezen na jednotku intenzivní péče. 
 

 Havlíčkův Brod, základní škola: Jirka byl dlouhodobou obětí šikanování. Byl týrán 

spolužáky ve škole, ale i dětmi v hokejovém oddílu. Běžnou zábavou bylo dělání 

valné hromady: na Jirku naskákali žáci celé třídy a „masírovali“ ho. Když z něj 

slezli, tak ho někteří jen tak kopli. Ležel přece tak nehnutě. Vyvrcholením bylo, když 

ho agresoři zbili železnou tyčí, udělali mu těžké pohmoždění a zlomili mu ruku. 
 

 Česká Lípa, základní škola: Čtrnáct dnů léčení si vyžádal stav žáka 5. třídy ZŠ 

v Mimoni na Česko-lipsku, který byl delší dobu vystaven brutálnímu šikanování čtyř 

romských spolužáků. Skupina nutila fyzicky slabšího chlapce, aby jim odevzdával 

svačiny a kapesné. Jakmile se vzepřel, nutili ho pít vodu ze záchodové mísy 

a vyhrožovali mu orálním sexem. Když se případu ujala policie, byl chlapec 

agresory surově zbit. 
 

 Chlum u Svaté Maří na Sokolovsku: Hanka byla déledoběji krutě šikanována 

partou vedenou 14letou Alenou, dcerou úspěšného podnikatele. Údajně proto, že 

byla provokatérka. Vyvrcholením bylo „lynčování“. Osm dětí ve věku 9-14 let 

vylákalo osmiletou Hanku do lesa, kde ji zfackovaly, zkopaly, svlékly, sešlehaly 

kopřivami a donutily, aby si po obličeji rozetřela lejno jednoho z nich. Potom jí 

chtěly vrazit klacek do přirození… 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Důležité kontakty 
 

 

Společenství proti šikaně 
Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm 

odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří šikanu zažili. 

Svoji pozornost zaměřují na pomoc obětem šikanování a na prevenci. 

- adresa: Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4  
- webová adresa: www.sikana.org 
- telefonní kontakt: 737 436 120 
 

Nadace Naše dítě 
Je nezisková organizace, které se zabývá pomocí týraných, zneužívaných, 

handicapovaných, ohrožených a opuštěných dětí, které se ocitnou v těžké životní situaci. 

- adresa: Ústavní 45, 181 02 Praha 8 

- webová adresa: www.nasedite.cz 

- telefonní kontakt: 266 727 911 

 

Bílí kruh bezpečí 
Poskytuje odbornou, bezplatnou pomoc obětem, svědkům trestních činů a jejím 

příbuzným. Pomoc zde vykonávají odborní poradci, např. právníci, psychologové, lékaři 

a sociální pracovníci. Zabývá se organizací kurzů týkající se problematiky šikany. 

- adresa: U trojice 2, Praha 5 

- webová adresa: www.bkb.cz 

- telefonní kontakt: 257 317 100   (nepřetržitý provoz) 

- poradny: v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Liberci, Jihlavě a 

Českých Budějovicích 

 

Linka důvěry a bezpečí 
Jedná se o sdružení akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR. 

Poskytuje pomoc dětem a mladistvým v obtížných situacích, ale i v běžných každodenních 

problémech. Slouží jako první pomoc dětem, které zde mohou volat anonymně 

a bezplatně. 

- adresa: Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

- webová stránka: www.linkabezpeci.cz, www.rodicovskalinka.cz 

- telefonní kontakt – Linka bezpečí: 116111 

- telefonní kontakt – Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sikana.org/
http://www.nasedite.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.rodicovskalinka.cz/


 

Příloha č. 4 

 

Dopis rodičům se žádostí o pomoc a spolupráci při řešení problému 

šikanování (vzor dopisu ředitele školy) 
 

PERRY, J. a CARRINGTON, G. Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP ČR, 

2006, s. 72. ISBN 80-86856-24-0 

Vážení rodiče, 

 

chtěl bych vás požádat o pomoc ve věci, která se týká nás všech. 

 

V poslední době se mezi dětmi vyskytly ojedinělé případy násilného chování. Týká se to 

velmi malého počtu žáků, ale tyto případy přesahují rámec školy, zasahují do 

mimoškolního času a vyvolávají velké obavy u jejich obětí a u mladších dětí a jejich 

rodičů. 

 

Naše škola má velmi dobrou pověst. Patří mezi nejlépe vedené školy a u většiny žáků se 

lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažím o to, aby se toto chování 

několika jedinců neodrazilo na chování všech ostatních, nebo aby nebylo několika 

nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní. 

 

Řešení problému dětí věnujeme ve škole ohromné množství času. Abychom předcházeli 

incidentům, poskytujeme dětem „čas na uklidnění“ a doporučujeme jim, aby o problémech 

otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. 

 

Požádejte prosím své dítě, aby se takové chování nesnažilo oplácet. To jenom stále 

obnovuje tento problém a každé dítě účastnící se hádky nebo rvačky se vždy vidí jako 

oběť, nikoliv jako útočník. 

 

Doufáme, že pomůžete následujícími způsoby: 

 Informujte nás prosím, pokud bude vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno, nebo 

mu bude nějaké jiné dítě ubližovat. 

 Pokud vaše dítě patří mezi ty, které nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si 

s ním prosím promluvte. 

 

Podle mého názoru jde o tak vážný problém, že jsem rozhodnut příště děti, které budou 

vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k šikanování jednoho dítěte nebo si 

budou libovat v násilném, nevyprovokovaném chování, vyloučit ze školy. 

 

Opravdu doufám, že uděláte všechno, co je ve vašich silách, abyste nám pomohli potlačit 

tuto nežádoucí tendenci k násilí. Je v zájmu každého z nás, aby se takovéto antisociálního 

jednání postihlo co nejpřísněji. 

 

Se srdečným pozdravem 

 

 
 



 

Příloha č. 5 

 

Informační letáček pro rodiče 

 
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2001, s. 231. ISBN 80-7178-513-X 

Pozn. autora: aktualizovala jsem webovou stránku a kontaktní adresu 

 

Jak ochránit své dítě před šikanou 

Co je to šikanování? 

Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou 

opakovaně ubližuje druhým. 

V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „testíků“ 

(strkání, nadávání, schovávání věcí…), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním 

a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje 

fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí) nebo kruté psychické násilí, někdy oboje 

dohromady. 

 

Následky šikanování 

Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Utrpení dětí je 

nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou nést po celý svůj život. 

 

Jak dítě zachránit? 

Rodičům doporučujeme využít některou z alternativ podle toho, jak je konkrétní škola 

připravena šikanování řešit. Předpokladem, abyste to zvládli, je seznámit se s literaturou 

o tomto problému (viz bod Co číst). 

V případě nejistoty se můžete obrátit na odborné pracoviště (viz bod Koho 

kontaktovat). 

 

Koho kontaktovat 

Obrátit se můžete především na pedagogicko-psychologickou poradnu, která má školu 

na starosti. Podle příslušného obvodu ji najdete v telefonním seznamu. 

Od roku 2000 začala postupně rozvíjet činnost poradna Občanského sdružení 

proti šikaně (aktuálně: Společenství proti šikaně), která je zaměřena speciálně na pomoc 

obětem šikanování a 

jejich rodičům. Podrobnější informace lze získat na kontaktní adrese Zelený pruh 

1294/50, 147 08 Praha 4, nebo na internetové adrese: http://www.sikana.org/ 

Co číst 

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Portál, Praha 2001.  

 



Příloha č. 6 

 

Informační letáček pro děti 

 
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2001, s. 227. ISBN 80-7178-513-X 
 

Pozn. autora: aktualizovala jsem číslo na Linku bezpečí 
 

Nepřehlédni, trápíš-li se kvůli šikaně 

Pomohu ti! 
 

Jmenuji se: ……………………………………………………………………………….. 

Najdeš mě: ……………………………………………………………………………….. 

Návštěvní hodiny mám: ………………………………………………………..………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………... 

 

Vím, že je to moc těžké. 

Cítíš se sám, je ti smutno, máš strach a nevíš, co dělat. 

Přečti si proto následující řádky. 

 

Co je to šikanování? 

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 

ubližuje druhým. 

Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě 

ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může 

ti znepříjemňovat život i jinak – pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby 

s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 

 

Proč jsi šikanován? 

Není to proto, že jsi špatný, nebo proto, že si to nějak zasloužíš. Chyba není v tobě, ale 

ve špatných vztazích mezi žáky vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost 

a násilí. 

Pamatuj si, že nikdo ti nemá právo ubližovat! 

 

Jak se můžeš bránit? 

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: 

„Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude 

lepší.“ 

Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, 

které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: 

 Obrať se na mě jako na výchovného poradce/preventistu šikanování. Mohu ti 

skutečně pomoci, budu ti věřit a neprozradím tě. 

 Svěř se svým rodičům. 

 V případě, že nenajdeš odvahu říct to mě ani svým rodičům, zavolej na pražskou 

Linku bezpečí, telefon 116111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. 

Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože 

nejsi sám, kdo se takto trápí. 
  



Příloha č. 7 

 

Pracovní list pro práci se žáky 

 

Jirkův příběh 

 
LAVIČKOVÁ, M. Násilí a co s ním? České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2004, s. 22 ISBN 80-7040-739-5 

 

Jirka žije jen s maminkou. Je mu deset let a má ještě mladšího sourozence Pavla, 

Kterému je pět let. Jirka musí mamince pomáhat, protože ona pracuje jako prodavačka na 

směnný provoz. Vždy po škole musí vyzvednout bratra ze školky a dovést ho domů. 

S bratrem sní svačinu, kterou jím připraví maminka každé ráno, než jde do práce, a potom 

hlídá brášku a dělá si úkoly. Nemá proto čas, kdy by si hrál s ostatními dětmi ze školy 

a z okolí. 

 Jirka také nechodí oblečený ve značkovém oblečení, ale jeho věci jsou čisté a je 

vždy upravený. Také doma nemá počítač, a tak si s chlapci ve třídě nemůže povídat 

o nejnovějších počitkových hrách, které oni mají doma. 

 Jirka tak není v kolektivu moc oblíbený, nikdo si s ním nepovídá a ostatní se mu 

vysmívají a pohrdají jím, že nemá počítač a kvůli oblečení, v jakém chodí do školy. 

 Nikdo s ním také nechce sedět v jedné lavici. Minulý týden si kluci ze třídy házeli 

s jeho učebnicemi a smáli se, když se je snažil chytit. Maminka se moc zlobila, protože 

Jirka má nyní všechny učebnice potrhané. 

 Jirka se cítí být velice osamělý, nechce chodit do školy. Ráno mu často bývá 

nevolno od žaludku. Co myslíš, že by měl Jirka udělat? Co bys ty dělal na jeho místě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

 

Bloomova taxonomie 

 
BALL, P. et al. CLIL [online]. © 2012 [2014-10-06]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/metodologie-

clil/10-specifika-clil-metodiky/10-6-bloomova-taxonomie.html 

 
 

Cílová kategorie (úroveň osvojení) Typická slovesa k vymezování cílů 

1. Zapamatovat – termíny a fakta, jejich 

klasifikace a kategorizace 

definovat, identifikovat, vytvořit seznam, 

vyjmenovat, opakovat, vzpomenout si, 

rozpoznat, zapsat, spojit, zopakovat, 

podtrhnout, zvýraznit 

2. Rozumět – překlad z jednoho jazyka do 

druhého, převod z jedné formy 

komunikace do druhé, jednoduchá 

interpretace, extrapolace (vysvětlení) 

vybrat, uvést příklad, předvést, popsat, určit, 

rozlišovat, vysvětlit, vyjádřit, říci vlastními 

slovy, vybrat, přeformulovat, sdělit, přeložit, 

simulovat, vypočítat, zkontrolovat, změřit 

3. Aplikovat – použití abstrakcí a 

zobecnění (teorie, zákony, principy, 

pravidla, metody, techniky, postupy, 

obecné myšlenky v konkrétních situacích) 

aplikovat, demonstrovat, interpretovat údaje, 

načrtnout, zobecnit, uvést vztah mezi, 

plánovat, použít, prokázat, registrovat, řešit, 

vyzkoušet, rozlišit, připravit, zaznamenat 

4. Analyzovat – rozbor komplexní 

informace (systému, procesu) na prvky a 

části, stanovení hierarchie prvku, princip 

jejich organizace, vztahů a interakce mezi 

prvky 

analyzovat, provést rozbor, najít vztah, 

porovnat, shrnout, dát do souvislostí, seřadit 

do logických posloupností, identifikovat 

příčiny a následky, kategorizovat, diskutovat, 

klasifikovat, kombinovat, odhadnout, odvodit, 

zpochybnit, vyřešit, diagnostikovat 

5. Hodnotit – posouzení materiálů, 

podkladů, metod a technik z hlediska 

účelu podle kritérií, která jsou dána nebo 

která si žák sám navrhne 

kritizovat, obhájit, ocenit, posoudit, podpořit 

názory, oponovat, prověřit srovnat s normou, 

vybrat, uvést klady a zápory, zdůvodnit, 

zhodnotit 

6. Tvořit – složení prvků a jejich částí do 

předtím neexistujícího celku 

upravit, organizovat, formulovat, 

reorganizovat, složit, navrhnout, spravovat, 

řídit, vytvořit systém, zrekonstruovat, 

předpovědět, navrhnout 

 

 

 

 



Příloha č. 9 

 

Dotazník 

 
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-

871-5 

 

Poznámka autora: část otázek převzata od  PeadDr. M. Koláře  

 

 

DOTAZNÍK pro žáky 

Šikana na 1. stupni ZŠ 

Škola             

Třída      Datum       Věk             Pohlaví: dívka / chlapec 

 

Pokyny: Zakroužkuj nebo podtrhni odpověď, která je pravdivá. Nepodepisuj se! 

 

1. Jak trávíš volný čas o přestávce? (číslo 5 značí nejvíce a 1 nejméně) 

 Připravuji se na další hodiny 1 2 3 4 5 

 Peru se se spolužáky  1 2 3 4 5  

 Jsem na chodbě   1 2 3 4 5 

 Povídám si se spolužáky  1 2 3 4 5 

 Hraji si     1 2 3 4 5 

 Běhám ve třídě   1 2 3 4 5  

 Čtu si     1 2 3 4 5 

 

2. Jsi rád/a v této třídě? (oznámkuj - známky od jedničky do pětky) 

Ano               Ne       

   1 2 3 4 5 

 

3. Cítíš se ve třídě bezpečně?  Ano  Ne   Někdy 

 

4. Máš ve třídě kamaráda?      Ano   Ne 

 

 

 

 



5. Jaké bylo tvoje poslední vysvědčení? 

 Samé jedničky, případně jedničky a dvojky; 

 Několik trojek; 

 Několik čtyřek; 

 Jedna i více pětek. 

 

6. Jakou známku jsi měl/a z chování? 

 Jedničku 

 Dvojku 

 Trojku 

 

7. Patříš ve vaší třídě do nějaké party? Ano  Ne  

 

8. Dokážeš svými slovy popsat šikanu? 

 

            

           

            

 

9. Byl/a jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky 

za školy?   Ano   Ne 

 

10. Ubližoval nebo ubližuje někdo ze třídy tobě? Ano  Ne 

 

 

11. Jak a kde ti ubližují? 

            

           

            

 

12. Ubližuje ti někdo ze školy?  Ano  Ne 

 

13. Jak a kde ti ubližují?  

           

           

            

 

14. Řekl/a bys učiteli nebo rodičům, že ti někdo ubližuje? Ano   Ne 

 

15. Řekl/a bys učiteli nebo rodičům, že někdo šikanuje tvého spolužáka? 

Ano   Ne 

 



16. Pomohl/a bys spolužákovi, kterému je ubližováno? Ano  Ne  Nevím 

 

17. Je ve vaší škole schránka důvěry?      

Ano  Ne  Nevím 

18. Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje jinému? 

           

           

            

                                                                                                  Děkuji za vyplnění! 

  



DOTAZNÍK pro učitele 

 

Šikana na 1. stupni ZŠ 

 

Škola            

 

1. Setkal/a jste se ve své třídě se šikanou? 

Ano   Ne 

 

2. Jak byste řešil/a situaci, kdybyste se dozvěděl/a, že se ve vaší třídě objevila 

šikana? 

           

           

            

 

3. Jste v problematice šikany proškolováni? 

Ano   Ne 

 

4. Co děláte pro bezpečí žáků ve třídě? 

           

           

            

 

5. Kolik procent žáků by se Vám svěřilo se šikanou? 

            

 

6. Myslíte si, že je šikana častým problémem ve Vaší škole? 

Ano   Ne  Nevím 

 

7. Jak jste řešila problém šikany ve Vaší třídě? 

Neřešil/a 

Řešil/a           

           

            

 

8. Myslíte si, že se žáci ve třídě cítí bezpečně? 

Ano   Ne  Nevím 

Děkuji za vyplnění! 

 

  



DOTAZNÍK pro ředitele školy 

 

Šikana na 1. stupni ZŠ 

 

Škola            

 

1. Vyskytl se na Vaší škole problém šikany? Pokud ano, jak jste postupoval 

v jeho řešení? 

           

           

            

 

2. Spolupracujete s organizacemi nebo odbornými poradci? 

           

           

            

 

3. Myslíte si, že je problém šikany ve školách zanedbáván? 

           

           

            

 

4. Proškolujete učitele v problematice šikany? 

           

           

            

 

5. Máte ve škole nějaká předběžná opatření, aby nedošlo mezi žáky k šikaně? 

           

           

            

Děkuji za vyplnění! 

 

 

 

 

  



Příloha č. 10 

 

Struktura otázek k rozhovoru 
 

ZŠ Morava 

Otázky pro ředitelku školy, která vedla třídu, kde byli šikanovaní žáci: 

 Někteří žáci podle dotazníku, který proběhl minulý školní rok, byli šikanováni. 

Věděla jste o tomto problému ve své třídě? 

 Jaké byly podle vás hlavní příčiny? Podle dotazníků se šikana převážně odehrávala 

ve třídě o přestávkách nebo u školy. Zaznamenal někdo z učitelů nějaké podezření? 

 Jak jste viděla žáky ve třídě vy? 

o Pozn. Diagnostika žáků třídním učitelem. 

 Většina žáků uvádí agresora jmenovitě, tj. Jiří Tománek. Jaké je jeho rodinné 

zázemí? 

 Kdyby se dal vrátit čas, jak byste teď zareagovala? 

 Jsou učitelé v problému šikanování proškolováni?  

o Jak často? 

 Máte na škole zavedený program prevence proti šikaně? 

o Jaké jsou jeho hlavní body? 

o Jak se tento program dotýká žáků?  

 Jak se do něho zapojují?  

 Jedná se o aktivní zapojení? 

Otázky pro šikanované děti: 

 Docházel/a jsi rád/a do školy ZŠ Cholina? 

 Měl/a jsi ve třídě hodně kamarádů/kamarádek? 

 Choval se tam k tobě někdo ze spolužáků, dětí ve škole špatně? 

 Stalo se to vícekrát než jednou? Kolikrát? 

 Pamatuješ si ještě, kde se to stalo? 

 Ubližoval/a ti chlapec/dívka nebo dívka/chlapec? 

 Znal/a jsi ho/ji dobře? 

 Jak ses cítil/a? 

 Co si myslíš – proč Ti někdo ubližoval?  

 Řekl/a jsi to někomu? 

o Pokud ano, tak komu? 

o Jak ti dotyčný/á pomohl/a? 

o Jak hodnotíš tuto pomoc s odstupem času? 

 Co bys poradil/a dětem, které jsou ve stejné situaci? 

 Co by ti tehdy pomohlo? 

 Co bys ještě chtěl říct, na co jsem se tě nezeptala?  

  



ZŠ Praha 

Otázky pro dvě učitelky, které jsou záměrně vybrány ředitelem školy: 

 Setkala jste se ve své třídě se šikanou? 

 Jak zjistíte, že ve Vaší třídě je šikana? 

 Jak jste tento problém řešila? 

 Jednala jste i s rodiči agresora a oběti? 

o Jaký postup jste zvolila? 

 Pozn. Jednání s rodiči zvlášť, nebo dohromady. 

 Seznámila jste s tímto problémem celou třídu? Jak, jakým způsobem?  

o Jak děti ve třídě reagovaly? 

 Jak s dětmi pracujete při prevenci šikany?  

o Jaké volíte strategie? 

o Co se Vám osvědčuje, event. neosvědčuje?  

 Jak často jste v této problematice proškolována? 

o Jak vnímáte toto školení? 

 Co si myslíte o postoji školy při řešení a prevenci šikany? 

 Co byste ještě chtěla říct, na co jsem se vás nezeptala. 

 

Otázky pro ředitele školy: 

 Vyskytl se někdy ve Vaší škole problém šikany? 

 Jakou volíte vy a učitelé strategii při řešení tohoto problému? 

  Jste spokojen s postupy učitelů při řešení šikany? 

 Jakou máte zkušenost s reakcí rodičů, když jim sdělíte, že jejich dítě je oběť nebo 

agresor? 

o Liší se reakce rodičů, podle toho, zda je jejich dítě oběť nebo agresor?  

 Vedete si statistiku šikany?  

o Jaký je její aktuální stav? 

 Jaký je poměr mezi chlapci a dívkami u agresorů?  

 Dá se jednoznačně říci, z jakého rodinného prostředí agresoři pochází? 

 Máte na škole zavedení program prevence proti šikaně? 

o Jak dlouho? 

 Jak jsou v tomto programu zapojení žáci a učitelský sbor? 

 Sledujete během jeho realizace zlepšení ve výskytu šikany? 

 Využíváte při řešení a prevenci šikany spolupráci s odborníky? 

 Jsou učitelé v této problematice proškolováni? 

o Jak často jsou školeni? 

o Jak toto školení podle Vás učitelé vnímají? 

 Co byste ještě chtěl říci, na co jsem se vás nezeptala. 

 



Příloha č. 11 

Grafy k výzkumné části 
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