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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou šikanovaných žáků a učitelů na 

základní škole. V teoretické části je popsána problematika šikany žáků i učitelů. 

Vysvětleny jsou pojmy šikana a kyberšikana. Dále se zabývá hlavními znaky, stádii a 

formami šikany. Jsou zde popsáni hlavní aktéři šikany, jejich vzájemné vztahy a 

následky, které šikanování přináší. Práce se dále zabývá charakteristikou prevence a 

diagnostiky šikany. 

Výzkumná část je tvořena výzkumem zaměřeným na problematiku šikany mezi 

dětmi a šikanu učitelů na základní škole. Nástrojem pro výzkum byly dotazníky o 

šikaně, jejichž cílem bylo zjištění výskytu šikany mezi žáky i učiteli. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že šikana mezi dětmi existuje u třetiny dětí, které byly schopny 

popsat, jak často a jakým způsobem jim je ubližováno. Potvrdilo se, že šikana mezi 

učiteli je velmi nepříjemné téma, které si nechtějí připouštět, a je tedy problematické 

najít cestu, jak ji řešit. Výsledky jsou zpracovány dle odborné literatury jak 

v písemném, tak i v grafickém provedení.  

 

Abstract 

The thesis is focused on problems of bullied pupils and teachers in elementary 

schools. The theoretical part describes the matter of bullied pupils and teachers. The 

terms like bullying and cyber bullying are explained. The thesis also deals with main 

signals, phases and forms of bullying. It defines main actors of bullying, their relations 

and the consequences which bullying causes. The thesis also deals with the 

characteristic of bullying and its preventing. 

The practical part is made by the research which is focused on the issue of 

bullying in children collective and bullying teachers. The research instruments were 

questionnaires about bullying, their goals were to find out the occurence of bullying 

between the pupils and the teachers. The results proved that the bullying occures in a 

third of the pupils who were also able to describe how and how often they are hurt. It 

was also proved that the bullying is such an unpleasant topic between teachers that they 

are not able to accept its existence and that it is very problematic to find the way to 



 
 

solve it. The results are processed both in written form and graphic form in wiev of the 

theoretic knowledge from the first part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou šikanovaných žáků a učitelů na základní 

škole. Teoretická část popisuje problematiku šikany, účastníky, následky, prevenci a 

diagnostiku dle odborné literatury. Výzkum prezentuje výsledky dotazníků zabývajících 

se výskytem šikany na konkrétních základních školách. 
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Annotation 

The thesis is focused on problems of bullied pupils and teachers in elementary schools. 

The theoretical part describes the matter of bullying, main actors, consequences, 

prevention and diagnostics in wiew of the theoretic knowledge. The research represents 

questionnaires about bullying in particular elementary schools. 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku šikany, která se stala jedním 

z nejzávažnějších negativních jevů nejen školního prostředí, ale i celé současné 

společnosti, kde existuje nejen problém nadřízenosti, ale i problém vzájemných vztahů. 

Pod šikanou si většina lidí představí fyzické útoky, ale často se pod ní skrývá velmi 

promyšlené jednání.  

Šikanu můžeme jednoduše charakterizovat jako opakované omezování, 

ponižování, psychické týrání jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou 

prostřednictvím manipulace či agrese. Důležitým znakem šikany je většinou převaha 

agresora nad poníženým. Sama agrese směřuje k dosažení určitých cílů. Obecně lze říci, 

že šikanování je všudypřítomné, má i historické kořeny a může jedince doprovázet celý 

život. 

 Téma šikany jsem si zvolila z důvodu dlouhodobého zájmu o její problematiku 

a díky vlastní zkušenosti. Sama jsem byla několikrát jejím přímým účastníkem. Dvakrát 

jsem ve třídě šikanu odhalila, v jednom případě bylo dítě několik měsíců psychicky 

týráno skupinou starších žáků a v dalším byl dokonce jeden žák 8. ročníku fyzicky 

napadán svými spolužáky (8. ročník), při řešení se zjistilo, že o tomto problému věděla 

dokonce třídní učitelka, která ale problém nepochopitelně přehlížela, což ukazuje 

problém, kdy učitelé záměrně šikanu přehlíží z důvodu neznalosti problematiky.  

V dětském věku jsem se setkala se šikanou, kdy jsem se ve čtvrtém ročníku jako 

„učitelské dítě“ stala na půl roku terčem ignorace a vyloučení z kolektivu (psychického 

týrání). A v neposlední řadě se mi nevyhnula ani šikana ze stran žáků, kdy mě začínající 

učitelku jeden rok slovně napadali žáci 9. třídy, s čím se spojil problém, kdy vedení 

školy nebralo problém vážně. Šikanu jsem postupně poznávala a stále poznávám, že jde 

o velmi složitý a stále se prohlubující proces., který vyžaduje systematickou pozornost 

činitelů, kteří s ní přicházejí do styku 

V této diplomové práci formuluji tento odborný problém: Jaká je situace šikany 

na vybraných základních školách? Vzhledem k zaměření se práce na problematiku 

šikanovaných žáků i učitelů stanovuji dva podproblémy: Jaká je situace šikanování žáků 

na dvou vybraných základních školách? Jaká je situace v problematice šikanovaných 
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učitelů u oslovených pedagogů? Problémy se řeší dotazníkovým šetřením. Jako hlavní 

cíle jsem si stanovila popsat charakteristické znaky šikanování, poukázat na důsledky 

šikanování, popsat mechanismy šikany a zmapovat šikanu ve školním prostředí 

vybraných škol. 

Pojem šikana se v historii objevoval, v armádě, ve vztazích mezi důstojníky a 

vojáky, a v nedávné minulé době i při vojenské prezenční službě mezi tzv. „mazáky“ a 

nastupujícími nováčky. Dnešní šikana vykazuje nejen vzrůstající agresivitu i 

rafinovanost, ale především se zvyšuje četnost šikanování a snižuje se věk agresorů. 

Může začínat v rodině, mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi. Projevuje se 

v předškolních zařízeních a ve školách všech typů a stupňů, v partnerských vztazích, 

někdy může končit i týráním starších lidí. 

Šikana jako jev na školách vždy v nějaké podobě existovala, v současnosti není 

záležitostí jen období puberty, ale posunuje se do období mladšího nebo dokonce 

předškolního věku a postupně v ní přibývá bezohlednosti i brutality. Děti a mládež jsou 

v období školní docházky pod přímým výchovným i vzdělávacím vlivem rodiny a 

školy. Oba tito činitelé jsou významnými faktory při objevování, řešení i prevenci 

šikany. Jejich častá výchovná protichůdnost negativně ovlivňuje úsilí při likvidaci 

tohoto, dnes můžeme říci, celospolečenského jevu.  

Existuje spousta problémů řešení šikany, jeden z mnoha je názor okolí, že 

šikanující děti z toho časem „vyrostou“ a jde jen o aktuální problém, v tom se však 

velmi mýlí, jelikož se tato problematika v dětech často zakoření a ovlivňuje jejich 

chování i v pozdějším dospělém věku. Problémy se také nachází v odhalení a řešení 

šikany, především lehčí stádia šikany zůstávají nepostřehnutelná, a tím i obtížně 

řešitelná. Mnohdy je velkým problémem také to, že někteří pedagogičtí pracovníci tyto 

problémy vidět nechtějí, protože tuto problematiku neumí řešit, nedokáží ji správně 

diagnostikovat nebo při řešení dělají hrubé chyby, což nejčastěji bývá přímá 

konfrontace oběti a agresora. V situacích týkající se šikany je nutné postupovat vždy 

opatrně a všechny kroky musí být již dopředu promyšleny.  

Pro zjištění příznaků a důsledků šikany jsem prováděla dotazníkový průzkum 

s žáky i pedagogy. První dotazník byl pro žáky od 4. do 9. třídy, byl v něm použit 

pozměněný dotazník Michala Koláře. V druhé části byly žákům 5. – 7. ročníků 
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položeny konkrétní otázky – jak definují šikanu a zda dle jejich názoru existuje šikana 

učitele, jak takové situace vypadají. Následně jim byly ukázány dva konkrétní případy 

šikany učitele, žáci měli navrhnout, jak by takovou situaci řešili, pokud by mohli. 

V dotaznících s učiteli jsem zjišťovala, jak učitelé rozumí pojmům šikany a kyberšikany 

a zda se se šikanou setkali.  

Diplomová práce je rozdělena do 7 kapitol, kde 6 kapitol je věnováno teoretické 

části a zbylá části praktické, která má v sobě zahrnuty tři podkapitoly s dílčími 

výzkumy. V teoretické části jsou zpracovány informace o stádiích, formách a 

účastnících šikany. Také jsou kapitoly věnovány následkům, diagnostice a prevenci 

šikany. Praktická část se zabývá shrnutím výsledků dotazníkového šetření.   
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2 Šikana 

 

Slovo šikana je odvozeno z francouzského slova „la chicane“, kde přímo 

znamená týrání, obtěžování. Dříve byl tento pojem spojován s prostředím 

společenského postavení a armády. V současnosti je šikana celospolečenský jev 

s určitými patologickými formami lidského soužití, které vrcholí agresivním jednáním. 

Agresor si pomocí fyzického nebo psychického týrání získává převahu nad svojí obětí. 

Cílem tohoto chování je zastrašit, ohrozit nebo ublížit jinému člověku. První, kdo 

šikanu v Česku pojmenoval, byl psychiatr Petr Příhoda, který odhalil šikanu v armádě. 

Šikana je jedním z nejzávažnějších negativních jevů, které se v dnešní škole 

vyskytují. Odhalit všechny problémy šikany je často velmi obtížné. V některých 

případech dochází dokonce k velmi závažné trestné činnosti. Většina autorů se ale 

shoduje s názorem, že přesná definice neexistuje, což však pro řešení této problematiky 

není tak podstatné. Důležité je zabránit a předcházet takovému jednání. 

K tomu, že přesná definice šikany neexistuje, říká Bendl
1
. Neexistuje přesná a 

jednoznačná hranice mezi tím, jaké chování šikanou je a jaké už není, to je znatelné 

především v praxi. Šikana je ve své podstatě obtěžování druhého člověka, problém toho 

je, že máme spoustu možností, jak obtěžovat. V praxi učitelé často berou vážně jen 

viditelné následky šikany.  

  Mezi všeobecně známé definice patří od Koláře 
2
, který říká, že šikanování je 

nemocné chování, závislost a porucha vztahů ve skupině. Jeden nebo více žáků 

úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka nebo spolužáky, k tomu 

používá fyzické násilí, slovní agresi, zbraně, krádeže, ničení věcí, násilné a 

manipulativní jednání, izolaci a ignoraci.  

Říčan
3
 tvrdí, že šikanou označujeme situaci, kdy dítě nebo skupina dětí říká 

jinému ošklivé věci, bije ho, kope, vyhrožuje nebo je zamyká v místnosti. Takové 

případy se mohou opakovat, pro šikanovaného je obtížné se bránit. Jako šikanování lze 

                                                           
1
 BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV nakladatelství, 2003s. 21. 

2 KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. s. 32.     

3
 ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál, 1995. s. 

25. 
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označit i posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však 

neoznačujeme hádku nebo rvačku, kdy jsou soupeři přibližně stejně fyzicky vybavení. 

Šikanování je takové agresivní chování, jímž si strůjce působením fyzických či 

psychických útrap zjednává či udržuje převahu nad obětí
4
. Pro takovéto deviantní 

jednání je typické, že se odehrává v určitém sociálním prostředí (škola, internát, 

výchovný ústav) a v rámci struktury, s jejímž posláním je v příkrém rozporu. Duševní 

zraňování a ponižování se nemusí dít pouze formou tělesného násilí. U děvčat se 

většinou odehrává méně zjevnou formou, ale pro postiženého je velmi bolestivá a 

znehodnocující. Šikana se projevuje okázalým způsobem vylučováním oběti 

z žákovského kolektivu, odmítáním pomoci, schválnostmi, pomlouváním a posměšky.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy označuje šikanu ve svém 

metodickém pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikany mezi žáky škol a školských zařízeních
5
. Šikanování je chování, jehož záměrem je 

ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašit jiného žáka nebo skupinu žáků. Jde o cílené a 

obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině, kteří se 

neumí nebo nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky, což je bití, vydírání, loupeže, 

poškozování věcí, tak slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování nebo 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a 

ignorování. 

Autoři se shodují na tom, že šikana je nemocné chování a je obtížné ji objevit a 

často je problém, kdy se neřeší šikana v jejím průběhu, ale až kdy se šikana projeví 

viditelnými následky. Toto je ten největší problém celého šikanování. Myslím, že 

učitelé by měli mít odborné znalosti k tomu, aby šikanu diagnostikovali v těch 

základních stádiích a zabránili tak utrpení obětí. Samozřejmě by mnozí protestovali, že 

na to nemají čas, že školy nemají peníze, ale myslím, že účelem školství je vychovávat a 

tedy i boj proti šikaně a vést děti k tomu, aby neubližovaly ostatním.  

Šikana existuje ve škole již od vzniku školských zařízení, děti se vždy 

rozdělovali na slabší a silnější. V posledních desetiletí ale agresivita mládeže strmě 

stoupá. Šikana se brala jako útočení skupiny na jedince, který mezi ně určitým 

                                                           
4 Jedlička, R. Problémy socializace, pedagogická diagnostika a práce výchovného poradce ve škole. In 

VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. s. 354 
5
 www.msmt.cz/file/31795_1_1 
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způsobem nezapadl nebo je vyrušoval z jejich činností. Dříve se tento jev označoval 

jako tzv. školní lynčování. 

Hlavní výzkumy k problematice šikany se objevovaly od osmdesátých let pouze 

ve Skandinávii, postupně se studie přesunuly do Británie, Holandska, Japonska i 

Austrálie. Ve všech výzkumech došlo k podobným zjištěním, šikana na školách existuje 

a stává se velmi závažným problémem. V 80. letech začal i výzkum šikany na českých 

školách, kterého se ujal Michal Kolář, na kterého navázal Pavel Říčan a Stanislav 

Bendl. 

 

2.1 Hlavní znaky šikany 

 

Hlavní znak šikany spočívá v tom, že agrese je cílem a ne pouze prostředkem. 

Jde především o to, aby se co nejvíce ublížilo jiné osobě. Agresor a oběť jsou na stejné 

úrovni. Agresivní jednání většinou vrcholí pocitem nadřazenosti z ponížení jiné osoby. 

Podstatným rysem je úmyslné chování, často opakované a ve většině případů stupňující. 

Jedním z důležitých znaků šikany je nepoměr sil, často více psychických než fyzických, 

mezi agresorem a šikanovaným. Pro definici šikany je podstatná nemožnost nebo 

neschopnost obrany.  

 

Souhrn znaků šikany pro rozlišení šikany a škádlení
6
: 

 Cílem je agrese sama o sobě – šikanující útočník nepoužívá agresi k dosažení 

nějakého určitého cíle, chce pouze ublížit (psychicky nebo fyzicky). 

 Záměrnost – šikana není žádné nahodilé jednání. 

 Nepoměr sil mezi agresorem a obětí (asymetrická agrese) – jeden z účastníků musí 

být oproti tomu druhému nějak znevýhodněn, agresor se vždy snaží získat nad obětí 

převahu tím, že zneužije slabost oběti ve svůj prospěch, může se jednat o fyzickou 

sílu, početní převahu agresorů nad obětí nebo o psychickou převahu nad méně 

odolným jedincem.  

                                                           
6
 BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV nakladatelství, 2003. s. 22 
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 Oběť je z nějakého důvodu bezbranná – může se jednat o bezbrannost kvůli fyzické 

slabosti, neobratnosti, izolovanosti v kolektivu, psychické zvláštnosti nebo kvůli 

tomu, že agresoři útočí ve skupině. 

 Opakované ubližování – není bezvýhradnou podmínkou, v převážné většině případů 

dochází k šikaně opakovaně, ale může k ní dojít i jednorázově.  

 

2.2 Situace na pokraji šikanování 

 

Mnohdy při řešení šikany narážíme na fakt, že se agresor brání slovy, že šlo jen 

o nevinné škádlení, což jim často u pedagogů projde, protože ani oni sami pravý rozdíl 

mezi těmito jevy neznají
7
. Pokud se podíváme na definici škádlení, najdeme v ní: 

škádlení patří k rovnocenným, kamarádským nebo partnerským vztahům, je chápáno 

jako projev kamarádství a je vždy doprovázeno dobrou náladou a není v něm ani vítěz 

ani poražený  

Při diagnostice šikany je tedy velmi důležité rozeznat, zda o šikanu opravdu jde, 

aby nedošlo k nesprávnému přístupu a ke zhoršení situace. Velmi náročné je odlišení 

škádlení a šikany i u učitelů, kdy si učitel vzhledem k poklesu autority v současné době 

musí nechat líbit spoustu nepříjemných jevů (drzost, vyrušování, nadávky), přesto je 

taková situace označena pouze jako škádlení, je ale nutné tyto případy hlídat, protože 

pokud by se agrese stupňovala a opakovala, šlo by již o šikanu.  

Často se pojem šikana používán na všechny násilné činy, rvačky, pomluvy nebo 

krádeže. Šikanou ale nelze označit rasové násilí, kanadské žerty nebo vydírání třídy 

větší skupinou. Ani sexuální obtěžování nemůže být s jistotou zařazeno mezi šikanu, 

jelikož oběť často útoky agresora vyvolá sama svým jednáním. Stejně je tomu tak i 

v případě škádlení, často jde o oboustranné ataky, které vyvolávají pocity zábavy nebo 

zájem o pozornost. Takže hlavní rozdílem mezi šikanou a škádlením je to, že oběť má 

možnost se bránit a jde vlastně o jev oboustranný. Problém nastane, když se útoky 

opakují a přitvrzují a oběť je bez šance na obranu.  

                                                           
7
 ŘÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha: Grada Publishig, 2010. s. 22 
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Pokud se tedy podíváme na rozdíly mezi šikanou a škádlením, najdeme několik 

podstatných věcí, kterých bychom se při diagnostice šikany měli držet. 
8
Záměrem 

šikany je ublížit, zranit nebo ponížit, naopak záměrem šikany je vzájemná legrace, 

radost a udržení dobré nálady. Motivem škádlení je uvolnění atmosféry ve skupině, 

udržení pohodové atmosféry. Žáci se chtějí ještě více poznat a sblížit. U šikany jsou 

hlavními prvky moc a krutost. U mnoha agresorů převládá motiv překonání samoty a 

nudy, agresoři se bojí možnosti, že by se stali sami obětí, proto radši týrají sami. Často 

také chtějí být obdivováni. 

U škádlení se nenarušuje lidská důstojnost, naopak se za ní stojí a podporuje se 

respekt ke druhému, klasické ubližování má za cíl znevážení druhého. Agresor chce být 

především nelítostný a tvrdý, což u oběti posiluje míru bezbrannosti, oběť nemá téměř 

šanci se bránit (pokud to udělá, situace se jen zhorší). U škádlení dítě nemá důvod mít 

pocit zranitelnosti a být přecitlivělé.  

Pokud se jedná o škádlení, mají obě strany možnost hájit své hranice a navzájem 

si respektují své limity, ani pokud se „násilí“ přiostří, nikdy se nepoužije plná síla. 

Naopak v šikanování se agresor dostává za hranice slabšího, i přesto, že dává najevo 

jasný nesouhlas. Co se týká rovnoprávnosti, tak při škádlení mají obě strany rovnocenné 

možnosti, při šikaně dochází k jasnému bezpráví. 

Znakem šikany u oběti je i ztráta důstojnosti, oběť je maximálně ponížena a 

zesměšněna, cítí úplnou bezmoc, strach, bolest a stud. Pocity, které prožívají účastníci, 

škádlení jsou příjemné, může se objevit lehké naštvání, ale spíše převládá radost a 

vzrušení. Největším rozdílem jsou samozřejmě dopady na každého zúčastněného, 

škádlení se obejde bez jakýchkoliv následků, ale šikanovaná oběť trpí úzkostnými 

stavy, ztrátou sebedůvěry a strachem. 

Dle Koláře
9
 existují čtyři problémy, které ztěžují rozlišení šikany a škádlení. 

V prvním jde o to, že šikana vyvolává strach a spouští obranu, kdy se třída semkne a 

snaží se problematiku šikany zakrýt. Často jako první na šikanu poukazují rodiče, kteří 

na svém dítěti pozorují nějaké změny, přesto po kontaktování pedagoga jim je sděleno, 

                                                           
8
 www.sikana.org/Sbornik_Sikana_2009.pdf 

9
 KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. s. 68 

http://www.sikana.org/Sbornik_Sikana_2009.pdf
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že opravdu jde pouze o škádlení, přestože k tomu učitel nemá žádné důkazy. Ve finále 

se může projevit, že ve třídě probíhá šikana v pokročilém stádiu.  

Šikana je skrytá a nepřípustná a všichni aktéři se snaží o to, aby je nikdo 

neodhalil a pokud dojde k fázi řešení, všichni se snaží tvrdit, že jde pouze o legraci. 

Třetím problémem dle Koláře neostrost mezi těmito dvěma jevy, je těžké rozlišit 

škádlení a prvotní stádia šikany nebo psychickou formu a škádlení. Posledním 

problémem je fakt, kdy mezi šikanou a škádlením existují další formy chování, což nutí 

k tomu, že prvotní diagnostika musí být co možná nejjemnější. 

 

2.3 Vznik šikany 

 

Vznik šikany ovlivňuje velké množství faktorů, některé jsou zřejmé na první 

pohled, jiné jsou skryté, ale všechny se plnou měrou na vzniku šikany podílí. 

Nejdůležitější je brána osobní charakteristika všech zúčastněných – agresoři, oběti a 

kolektivu kolem. Velkým faktorem je tlak okolí, který vlastně jedince nutí k větší 

odolnosti. Tento faktor je znám už z historie, kdy v armádách byli muži cvičeni 

k odolnosti vůči agresivnímu zacházení, pokud to dotyčný nezvládal, byl vystaven 

posměchu. Zjednodušeně lze tedy říct, že společnost nás tlačí, abychom se stali více 

odolnými a neukazovali svou slabost, jak řekl psycholog C. G. Jung. Pokud se nám to 

nepodaří, jsme značena za slabochy a jsme možným terčem šikany. 

 Dle Říčana
10

 existují 4 podstatné důvody ke vzniku šikany: 

 Zvědavost – pro šikanujícího představuje týrání druhých lidí něco jako experiment, 

kdy může pozorovat, jak se oběť ve strachu, bolesti nebo ponížení zachová a k čemu 

všemu ji může přinutit. 

 Touha po moci – agresor si přeje ovládat druhé. Pomocí ovládání ostatních lidí se 

šikanujícímu daří uspokojit i jiné potřeby (může si vynutit například různé služby) a 

navíc si nabytou moc „vychutnává“ – cítí se dobře, když je oběť vydána na milost a 

nemilost. 

                                                           
10

 ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál, 1995. s. 

25 
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 Nuda – agresor touží po stále silnějších vzrušujících zážitcích a šikanováním si 

obstarává zábavu sám pro sebe či jeho okolí. 

 Motiv krutosti – agresorovi působí potěšení, když vidí oběť trpět.  

 

Pokud se všechny tyto důvody objeví, neznamená to, že šikanování musí 

vzniknout nebo případně narůstat. Dalším faktorem pro vznik šikany je i přístup 

pedagogů, popřípadě rodičů. Často se stává, že oběť se buď se svým problémem 

nesvěří, nebo se svěří a přesto jí nikdo nevěří. Mnohdy k tomu přesně takto přistupují 

učitelé, o šikaně vědí, ale sami se bojí reakcí okolí. Například, že jim bude vytýkáno, že 

nebyli schopni šikaně předcházet, že měli zasáhnout, když viděli nějaké náznaky nebo 

se bojí své neschopnosti šikanu řešit.  

 

2.4 Nové druhy šikany 

 

S rozvojem společnosti vznikly nové druhy šikany, které se dále rozvíjejí. 

Šikana se proto stává skrytějším a je velmi těžké ji odhalit. Tradičním typem šikany je 

šikana ekonomická, vyvolaná rozdílnými ekonomickými situacemi oběti a agresora.  

 

2.4.1 Kyberšikana 

Mezi nejnovější druh patří kyberšikana, o které se jako o pojmu mluví zhruba tři 

roky. Na přesné definici se mnoho autorů nemůže shodnout, ale je tedy 

charakterizována jako ublížení nebo zesměšnění za použití elektronických prostředků 

např. zasílání nepříjemných SMS a MMS – používáno většinou agresorů kyberšikany, 

mailů, zveřejňování fotografií a videí na internetu nebo vytvoření webové stránky. 

V současnosti je jedním z „nejvýhodnějším“ prostředím ke kyberšikaně Facebook, díky 

němu bylo šikanováno zhruba 14 % jedinců. Jedná se o psychickou formu šikany a 

podle současných průzkumů se s kyberšikanou setkalo 51% dětí.  

Její největší hrozba spočívá v tom, že fokáže být velmi skrytá, obtížně 

odhalitelná, a ve svých důsledcích je pak velmi nebezpečná. Zdálo by se, že je to 
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možnost pro anonymní ubližování, ale téměř 78% jedinců
11

, kteří se setkali 

s kyberšikanou, znalo identitu útočníka. Pokud se ale objeví případ anonymního útoku, 

je velmi obtížné agresora odhalit. Často jsou pachateli kyberšikany agresoři z běžné 

šikany. V častých případech, kdy se dítě setká s kyberšikanou, se přenáší nebo se 

přenese do školního prostředí, proto názory některých pedagogických pracovníků, že 

kyberšikanu nemohou řešit, nejsou pochopitelně správnou argumentací.  

Kyberšikana
12

 je velmi podobná nepřímé šikaně, mají stejné charakteristiky: 

záměrnost, opakovanost, psychická agrese. Ale jsou mezi nimi i podstatné rozdíly. 

Tradiční nepřímá šikana se děje v přímém kontaktu (na půdě školy), kyberšikana se 

odehrává v kyberprostoru bez přímého kontaktu (mimo školu, často v prostoru doma či 

tam, kde je dítě na PC). Kyberšikana také využívá mnohem účinnější zbraně 

současnosti, skoro až zbraně hromadného ničení – internet (sociální sítě) a mobily. 

Tyto odlišnosti kyberšikany mají pak dopady na to, že mohou oběti ubližovat 

v podstatě kdekoliv a kdykoliv, oběť nemá úniku. Kolektiv kolem šikanovaného není 

omezen pouze na třídu, ale mohou se jím označit všichni uživatelé internetu, čímž se 

zvyšuje utrpení pro oběť. Agresor má v této formě ubližování výhodu a to je jeho 

možná anonymita, jelikož může měnit identitu, což opět přidá na bezmoci oběti, jelikož 

vlastně neví, před kým se má bránit. Jistou odlišnost má i znak opakovanost – agresor 

např. zveřejní fotografii, nesmaže ji a oběť ji má stále „před sebou“.  

Agresorem
13

 se v tomto druhu šikany může stát kdokoli, jelikož se zde 

smazávají rozdíly ve věku, pohlaví, fyzické i psychické síle, záleží jen na možnosti 

přístupu k internetu či mobilu. Často se stává, že sama oběť kyberšikany pokračuje 

v útocích vůči dalšímu jedinci. Oběť je i těžké odhalit, jelikož jde o psychickou formu, a 

projevy takového jedince mohou být uzavřenost nebo menší komunikativnost. 

  

 

 

 

                                                           
11

 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3230 
12

 KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. s. 83 - 91 
13

 http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/cat_view/23-tiskoviny?start=5 
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2.5 Neobvyklé formy šikany 

 

Tyto typy šikan se mohou jednotlivě kombinovat, popřípadě doplňovat. Všechny 

tyto neobvyklé formy mohou narušit způsob odhalení i diagnostiky. Neobvyklá šikana 

je takovou šikanou, která svou podobou šokuje, vzhledem k tomu, že je svět šikanování 

hodně komplikovaný a rozsáhlý 

Existují dvě skupiny šikan
14

, které v sobě skrývají velké nároky na lidskou 

osobnost a vyžadují samozřejmě proměnu vyšetřování. V první skupině jde o fyzicky 

extrémně brutální šikany, jejichž svědkem se člověk stane náhodně, např. je to taková 

forma, kdy skoro celá škola ubližuje jednomu žákovi, může to být i sexuální násilí. 

V druhé skupině jsou šikany se změnou v základním schématu šikanování, což 

ovlivňuje komplikaci ve vyšetřování i léčbě.  

 

 Šikana v uzavřených zařízeních – tento způsob šikany se odehrává př. na internátech 

nebo v diagnostických ústavech, dochází zde k prorůstání parastruktury do struktury 

pedagogické. 

 Šikanování ve škole se zvláštní organizací výuky – zvláštnosti ve výuce podmiňují 

počet nakažených šikanou 

 Rasově motivovaná šikana – ubližování je podmíněno konkrétní ideologií, oběť je 

provinilá barvou pleti, národností, etnickým původem. 

 Šikana umocněná drogou – agresoři jsou pod vlivem alkoholu či drogy (např. 

pervitin – zjištěno, že zvyšuje agresi) 

 Sexuální šikana – hlavní agresor bývá často sexuální deviant, použito je tedy 

sexuální násilí 

 Šikana v rámci integrace – integrované dítě, které je zařazeno mezi nepostižené 

 

Všechny zmíněné neobvyklé formy narušují diagnostiku a je nutné k nim 

přistupovat velmi obezřetně. Je nutné si všímat sebemenších detailů., aby se následky 

nezhoršily. Navíc se všechny formy mohou kombinovat a doplňovat 

                                                           
14

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 131 
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2.6 Přímé a nepřímé znaky šikanování 

 

Na šikanu je nutné nahlížet jako na onemocnění. Má jasné projevy, které přímo 

porušují trestní řád, nebo dokonce jsou trestnými činy. I přes znalost definicí šikany, je 

obtížné šikanu v kolektivu odhalit. Zde je několik ukázek přímých nebo nepřímých 

znaků šikanování, což bylo citováno dle Metodického pokynu ministra školství, 

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

zařízení, č.j: MSMT-22294/2013-1.  

 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

 Stává se uzavřeným. 

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

 Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

 Stále postrádá nějaké své věci. 

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 

 



23 
 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných příznaků šikanování: 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach. 

 Ztráta chuti k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí 

dovoz či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu, peníze na svačinu). 

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“ 

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad. 

 Zmínky o možné sebevraždě. 

 Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, 

že je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma. 

 Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 

apod.). 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 
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Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet. 

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo pohrdavým tónem. 

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem. 

 Skutečnost, že se jim podřizuje. 

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. 

 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí. 

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

Pokud tedy jsou některé z těchto znaků přímo viditelné (nebo podobné), měl by 

pedagog či jiný dospělí ihned přistoupit k odhalení, zda jde opravdu o šikanu. Opět se 

musím vrátit k problému odhalení a diagnostiky šikanování. Učitelé a často i rodiče 

nevidí či spíše nechtějí vidět tyto problémy.  

 

2.7 Druhy šikany 

 

Kombinací tří dimenzí vzniká osm druhů šikanování, tzv. trojdimenzionální 

mapa šikany
15

. Jednotlivé dimenze jsou – přímá a nepřímá, fyzická a verbální, aktivní a 

pasivní. Přímá a nepřímá je vymezena viditelností, za přímou neboli zjevnou je 

považováno fyzické a slovní napadání, ničení majetku. Skrytou neboli nepřímou 

charakterizuje psychická podoba šikany, nejčastěji jde o vyloučení jedince ze skupiny. 

Fyzickou a verbální šikanu definujeme dle formy agrese. Poslední dimenze je určena 
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 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 32 
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podle jednání oběti, pokud je oběť nucena k nějakým úkolům, jde o aktivní formu nebo 

je pouze nucena snášet ataky, jde o pasivní formu šikany.  

 

 Fyzické aktivní přímé – agresoři oběť fackují, kopou, škrtí, bodají nožem 

 Fyzické aktivní nepřímé – agresor své posílá své nohsledy, aby oběti ubližovali 

 Fyzické pasivní přímé – fyzické bránění oběti v plnění úkolu 

 Fyzické pasivní nepřímé – odmítnutí splnění požadavku oběti 

 Verbální aktivní přímé – nadávky, urážky, zesměšňování 

 Verbální aktivní nepřímé – šíření pomluv, posměšné kresby 

 Verbální pasivní přímé – ignorace 

 Verbální pasivní nepřímé – nevšímavost okolí vůči oběti 

2.8 Stádia šikany 

 

Kolář
16

 definoval 5 stádií, které musí každý pedagog bezpodmínečně znát a 

respektovat, vzhledem k tomu, že každé stádium má své zákonitosti, specifika a hodí se 

k němu i konkrétní způsob řešení. Je nutné, aby je pedagogové nepodcenili a tím 

zhoršili situaci nesprávnou volbou řešení. Šikana může být jevem krátkodobým, každé 

stádium může mít především pro oběť velmi nepříjemné důsledky
17

. 

 

2.8.1 První stádium – zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny 

v kolektivu necítí dobře. Ostatní ho více či méně odmítají, nekomunikují s ním, 

pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, baví se na jeho účet apod. Tato situace je 

vlastně zárodkem šikany a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Tito počáteční 

agresoři ještě nejsou sadisté, kteří si vychutnávají útoky. 
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 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 35 
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 MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing, 2009. s. 14 
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U většiny dětí, které jsou oběťmi prvního stádia, se objevují tyto znaky: 

bezdůvodné zhoršení prospěchu, zhoršení soustředění – nepozornost při hodinách + 

uzavřenost, vyhledávání kamarádů u mladších spolužáků – dokonce se může objevit i 

to, že sám začne mladší žáky šikanovat 

 

2.8.2 Druhé stádium – fyzická agrese a morální manipulace 

Tento stav může nastat v krizových situacích, kdy oběti začnou sloužit jako terč 

každého problému. Agresoři si na nich odreagovávají vlastní nepříjemné pocity. Slovní 

útoky přitvrzují a může se objevit fyzická agrese. Dalším projevem tohoto stádia může 

být šikanování z nudy. Dochází k upevňování vztahů ve skupině na úkor oběti. Vývoj 

závisí na míře pozitivního myšlení a postoje žáků k šikaně, pokud jsou v převaze 

přátelské vztahy, agresoři nemají šanci uspět. Ale pokud jsou vztahy ve skupině 

jakkoliv narušeny, je dost pravděpodobné, že se v agresi bude pokračovat.   

Narušené vztahy mohou být způsobeny zmatkem, rivalitou, nepřátelstvím a 

nesprávnými postoji k šikaně. Martínek také popisuje, že se i v tomto stádiu objevují 

poruchy u oběti – katastrofální prospěch, velký počet zameškaných hodin, oběť je 

kritizována za své chování, rodiče přistupují k různým trestům, čímž trápení ještě 

umocňují. 

 

2.8.3 Třetí stádium – vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů tzv. úderné jádro, která mezi sebou začne 

spolupracovat a systematicky, nikoliv již náhodně, šikanovat oběti. V počátku se často 

stávají jejich obětmi ti, na kterých si svoje pokusy agrese již vyzkoušeli. Skupina se 

rozděluje v boji o vliv. Pokud se nevytvoří velmi silná pozitivní skupina, je téměř 

nemožné agresory zastavit. Může nastat i situace, kdy se pozitivní a negativní skupina 

dostane do rovnosti, násilí se dočasně uklidní. Tato situace nastává jen ve výjimečných 

případech a na velmi krátkou dobu. 

Oběť se dostává do téměř bezvýchodné situace a navíc jí nikdo nevěří. 

V kolektivu se každý bojí jen promluvit s obětí, aby se nedostal na její místo, Agresoři 
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si dokonce tvoří hlídače, kteří kontrolují učitele nebo jiné dospělé, aby předcházeli 

odhalení. 

 

2.8.4 Čtvrté stádium – většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou většinou žáků přijaty a stanou se téměř nepsaným zákonem 

pro ostatní, protože málokdo se může takovému tlaku postavit. Většinou i slabší články 

skupiny se nechají strhnout k různým formám šikany. Členové skupiny si vytvářejí 

alternativní identitu, kterou jsou zcela podřízeni vůdcům. 

Toto stádium a třetí stádium se řeší metodou vnějšího nátlaku a škola sama není 

schopna vyřešit. Je tedy nutná pomoc dalších orgánů činných v trestním řízení (Policie 

ČR, odbor sociální péče, pomoc etopeda). 

 

2.8.5 Páté stádium – totalita („dokonalá šikana“) 

Násilí jako normu přijímají všichni. Šikanování se stává programem skupiny. Ta 

se rozdělí na ty, kteří mají právo na vše, a ostatní, kteří žádná práva nemají. Dojde 

k nastolení totalitní ideologie. Agresoři ztrácejí veškeré zábrany a šikanování se pro ně 

stává formou závislosti. Brutální jednání je považováno za normální a zapojují se do něj 

už i mírnější členové. V této skupině není místo pro lidskost a chybí tu pocit viny. Oběti 

jsou ještě více závislé a ochotné udělat cokoliv. Následky tohoto týrání jsou na obětech 

viditelné a mnohdy se šikana provalí, často velmi brutálním fyzickým útokem.  

 

2.9 Formy šikany ve školním prostředí 

 

Žák či učitel je vystavován opakovaně a po delší časový úsek agresivním akcím 

od jednoho nebo více agresorů. Šikana se ale někdy používá i v situacích, kdy se o ní 

přímo nejedná, neboť jde o ojedinělý případ. Rodiče velmi často používají termín šikana 



28 
 

pro veškeré situace, kdy je dítě nějak omezováno nebo limitováno, ale často chybí 

hlavní příznak šikany  - opakované jednání. 

 

Šikana mezi žáky 

Ve škole a třídě se postupně mohou mezi dětmi rozvinout všechna stádia šikany, 

protože třída i škola jsou nesourodý kolektiv. Jsou v ní jedinci fyzicky a psychicky 

silnější i slabší, morálně nevyzrálí nebo naopak slušně vychovaní, agresivní i pasivní, 

ekonomicky silnější a slabší. Významnou roli pro vznik šikany má i prepubertální a 

pubertální vývoj. Mnohdy vliv na šikanu mezi žáky má i rodinné zázemí dítěte. 

Současný velký rozvoj kyberšikany má i nepříznivý vliv na rozvoj negativních vztahů 

mezi žáky.  

Nejběžnějším druhem je šikana mezi spolužáky jedné třídy tzv. vnitrotřídní  

šikana. Je také nejnebezpečnější, protože oběť je tak dlouhodobě týrána a narušují se 

celkové vztahy v kolektivu třídy. Jsou jí ovlivněni přímí účastníci, tedy oběti a agresoři, 

ale i ostatní, kteří se stávají nedobrovolnými svědky, kteří ji buď berou jako vítanou 

zábavu, nebo se před těmito situacemi snaží zavírat oči a nepřipouští si její důsledky. 

Tato šikana se odehrává přímo v učebně. V nenápadné podobě ji můžeme pozorovat 

přímo ve vyučování za účasti pedagoga, který její projevy ale často podceňuje.  

Nejčastěji se jedná o drobné posměšky či narážky, přicházející z mnoha stran 

najednou. O přestávkách nebo při jiných příležitostech, kdy učitel není nablízku a oběť 

nemá ani částečnou ochranu, propuká šikana v plné síle a krutosti, ať už je to přímo 

před zraky všech ostatních nebo v jiných prostorách školy, případně mimo školu. 

Agresoři bývají nejčastěji 2 nebo 3 a mohou šikanovat jednoho i více spolužáků. 

Naopak se někdy může k šikaně připojit většina spolužáků a jejich agrese může být 

velmi drastická. 

 

Šikana od učitele k žákovi 

Jde o velmi obvyklou formu šikany, kterou většina za šikanu nepovažuje. Učitel 

si vybere několik žáků, kteří mu jsou nesympatičtí, nemají dobré výsledky nebo jsou 
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problémoví (samozřejmě může to být i opačný charakter – velmi chytří a hodní žáci), a 

své pocity dává najevo před ostatními. Nejčastěji jsou takoví žáci ponižování, 

zesměšňováni, uráženi, při zkoušení jsou jim pokládány těžší otázky, nebo naopak může 

jít o takový průběh, kdy učitel žáky úplně přehlíží. 

 

Mobbing 

Mobbing se někdy doslova překládá jako šikana na pracovišti, která zahrnuje 

systematické, cílevědomé a opakované útoky jednotlivce či skupiny na určitou osobu. 

Slovo mobbing bylo použito při popisu chování zvířat ve smečce. Šikana na pracovišti 

může být mnohem více traumatická než šikana ve škole, člověk si uvědomuje, že může 

víc ztratit
18

.  

Bossing 

Bossing je systematické šikanování ze strany vedoucích. Je označován jako 

psychoteror na pracovišti vedený nadřízeným, jehož cílem je ublížit na delší dobu. Oběť 

je veřejně zesměšňována před svými kolegy. Je jí přidělována práce nad její možnosti, 

oběť ztrácí běžná pracovní práva (např. přístup k internetu). 

 

 Učitel je šikanovaný rodiči 

Situací, kdy je učitel šikanován ze strany rodičů, neustále přibývá. V současnosti 

rodiče nemají respekt vůči pedagogům a snaží se zasahovat do výuky nebo do jednání 

učitele se žáky.  Často se rodiče nevyhnou ani vulgárnímu chování i před dětmi, tím 

snižují autoritu učitele a děti si pak mají pocit, že si mohou dovolit to samé.  

Šikana od úřadů  

Tento druh šikany není tak běžným jevem, nejčastěji jde o situace, kdy se úřady 

snaží „zbavit“ vedení školy a učitelů, posílají na školu udání a následné kontroly. 
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 FIELD, Evelyn M. Jak se bránit šikaně: praktický rádce pro děti, rodiče i učitele. Praha: Ikar, 2009. s. 
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Šikana učitele a ředitele ze strany rodičů 

Šikana ze strany rodičů se neustále rozrůstá a zvyšuje. Hlavním cílem rodičů 

jsou lepší školní výsledky dětí, a proto často učitelům vyhrožují psychicky i fyzicky. 

Nejčastěji své stížnosti vedou až k řediteli školy, kterého se kromě ponižování učitele 

snaží i uplatit a tím mohou takovou situaci převést až k bossingu. K této situaci vede 

rodiče často fakt, že jsou v lepší ekonomické situaci než většina učitelů a snaží se tedy 

nad ně povyšovat. 

 

Šikana učitele ze strany žáků 

Šikana učitele je poměrně málo prozkoumané téma, přestože se v posledních 

letech objevuje ve stále větší míře. Dokonce se tomuto tématu ve své nejnovější 

publikaci věnuje i Michal Kolář
19

. I on si pokládá otázku, zda šikana učitele opravdu 

existuje stejně jako většina společnosti. Často si lidé nedovedou představit, že učitel 

není schopen takovým atakům vůči své osobě. Mnozí si představí, že může jít nejvíce o 

verbální agresi, kdy žáci odmlouvají, posmívají se nebo mluví vulgárně. V názorech se 

ale odmítá jakákoliv fyzická agrese, mezi které může patřit už jen situace, kdy žáci 

učiteli položí na židli připínáčky.  

Šikana učitelů je takový druh chování ze stran žáků, kdy záměrem je učitele 

zastrašovat, ohrozit ho nebo mu až ublížit. Stejně jako u všech druhů šikany je hlavním 

znakem jeho dlouhodobost, nepoměr sil, radost z agrese. Často je pedagog natolik 

ohromen takovou agresí, kdy se teroru úplně poddá a prakticky se nechá ničit. Za šikanu 

však můžeme považovat pouze jeden agresivní čin, kterému nic jinému nepředcházelo, 

ale je natolik agresivní, že ho nelze přejít bez potrestání. Tento stav nazýváme 

syndromem týraného učitele.  

Vzhledem k tomu, že se šikana učitele stává stále více závažná, věnuje se této 

problematice i Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje a Institut pro kriminologii a sociální prevenci provedl v roce 2007 výzkum. Toto 
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šetření zjišťovalo, s jakými formami se středoškolský učitel setkal během své kariéry a 

ve školním roce 2007. 

Tabulka 1: Zkušenosti středoškolských učitelů s jednotlivými formami agrese vůči 

vlastní osobě (respondenti v %)
20

     

FORMA AGRESE 
ZKUŠENOST 

V KARIÉŘE 

ZKUŠENOST 

VE ŠK. R. 2007 

Hrubé slovní urážky nebo nadávky ze strany studenta při 

vyučování  
21,9 11,9 

Hrubé slovní urážky nebo nadávky ze strany studenta 

mimo vyučování 
6,6 1,9 

Hrubé slovní urážky ze strany rodičů či jiných příbuzných 

studenta 
12,3 3,8 

Vyhrůžky studenta tím, že se učiteli pomstí poničením 

majetku 
4,6 0,3 

Úmyslné poškození osobní věci 7,9 2,5 

Výhrůžky studenta zneužitím známostí za účelem 

ohrožení učitelovi kariéry 
10,7 1,4 

Výhrůžky studenta fyzickým násilím 4,6 0,8 

Přímý fyzický útok studenta (či pokus o něj) 2,2 0,8 

Přímý fyzický útok rodiče či jiných příbuzných (včetně 

pokusu) 
0,5 0,0 

Obtěžování či ohrožování bývalým studentem  4,1 1,1 
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Výsledky tohoto výzkumu dokazují, že v šikaně zkoumaného vzorku učitelů 

převládá psychická forma šikana. Tento názor sdílí většina autorů. V šikaně učitele 

převažuje slovní šikana, kdy urážkami, nadávkami nebo výhružkami napadají učitele 

nejen žáci, ale i rodiče. Fyzická šikana je v největší míře zastoupena ničením osobních 

věcí, než přímým fyzickým útokem. 

Tato problematika je pro celou společnost velmi závažná vzhledem k postavení 

vzájemných rolí žáka a učitele, ale i postavení učitele ve společnosti vůbec. Je 

nepsaným pravidlem, že by měl mít žák k učiteli respekt, úctu a učitel by měl mít 

morální převahu. 

Šikana učitelů je způsobena několika příčinami. Jednou z nich je nefunkčnost 

práva a jeho vymahatelnosti. Pokud dojde k nějakému útoku vůči pedagogovi, je 

agresor trestán pouze za přestupek, pokud nedošlo k vaznému poškození zdraví. Často 

je i problém předáván škole, která ho má vyřešit dle svých kompetencí. Škola má 

k dispozici možnosti řešení jako jsou domluvy, výchovné komise nebo snížené známky 

z chování. Tyto tresty však pro současnou generaci ztratily význam. K tomu 

samozřejmě přispívá i laxní přístup rodičů.  

Dalším problémem je fakt, že učitelé nejsou bráni jako veřejní činitelé a nejsou 

tedy podobně před těmito útoky chráněni. Případy napadání učitelů se často ani neřeší, 

jelikož ředitelé si chtějí udržet dobrou pověst školy, anebo tento problém řešit neumí, 

ale především se bojí odsouzení celé školy za neschopnost. I rodiče mnohdy do této 

problematiky zasahují, jelikož běžně patří mezi ty, co si myslí, že šikana učitele je věc 

nemožná. Je jistější, že považují šikanovaného učitele za neschopného, který si 

nedokáže ve třídě sjednat pořádek. Myslím, že k tomu by přispěla konfrontace všech 

zúčastněných, ale je samozřejmě důležité, aby vedení školy zůstalo na straně pedagoga, 

což se nestává tak často, mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. 

Roli v této problematice hraje i autorita učitele, která je pro to, zda se stane obětí 

šikany rozhodující. Učitel by měl působit sebejistě, být klidný a přesvědčivý. Je důležité 

i to, jak s dětmi jedná a jak  přistupuje k jednotlivým žákům. Samozřejmě je nutné, aby 

byl ke všem spravedlivý, jelikož dítě, které je nespravedlivě hodnoceno známkami či 

v chování, se pravděpodobně bude snažit o „odplatu“. Žáci také potřebují mít jistotu 
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v učitelových znalostech a schopnostech podat výuku takovým způsobem, která je 

nedonutí k žádnému agresivnímu jednání. 

Šikana učitele má také svůj vývoj v pěti stupňujících se stádií, které Kolář
21

 

pojmenoval stejně jako u „běžné“ šikany. V prvním stádiu si žáci učitele téměř testují, 

za jaké hranice mohou až dojít. Nejprve to zkouší ignorací a odmítáním. Pokud učitel 

neobstojí, agrese se stupňuje. Stále více žáků narušuje výuku, přitvrzuje se ve slovní 

agresi a mohou se objevit i první fyzická agrese. V dalším stádiu již agresoři začínají 

spolupracovat, agrese je stále propracovanější. Pokračuje to do té fáze, kdy celá třída 

ignoruje výuku a atakuje učitele, až to přejde do tzv. skupinového programu.  

 

Formy šikany učitele 

Šikana učitelů se projevuje ve zjevných, ale i skrytých formách. Ta nejběžnější 

neskrývaná forma
22

 je ta, kdy učitele vidíme na internetu prostřednictvím příspěvku 

nahraných na mobilní telefony. Učitel je tam nejčastěji zesměšňován a je ukázána ztráta 

autority. Formy mohou být různé, často je to posmívání, nerespektování pokynů, 

vulgární jednání, poškozování věcí a ve vyhrocených případech jde až o fyzické útoky. 

Tato forma se dá odhalit a řešit. 

Skrytá formou
23

šikany je myšleno jednání dítěte proti učiteli, kdy je použito 

kompromitujících materiálů, kdy dítě ví o nějakém nemorálním chování či jednání proti 

předpisům. Nejčastěji dítě tuto situaci využívá pro svůj prospěch, kdy chtějí za stejné 

jednání nějaké ústupky. Učitel je poté vydírán a dítě nejčastěji požaduje vylepšení 

klasifikace. Do této formy šikany patří situace, kdy dítě movitých a vlivných rodičů 

zneužívá jejich situaci ve svůj prospěch. Tuto šikanu je téměř nemožné odhalit, jelikož 

sám pedagog problém nepřizná. 
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2.10 Účastníci šikany 

 

2.10.1   Agresor 

Agresor je osoba většinou s citovou vyprahlostí, jeho výchova byla buď 

úzkostlivá, nebo naopak velmi přísná bez láskyplného vztahu ze strany rodiny. Bývá 

často sám obětí domácího násilí nebo svědkem domácího násilí mezi rodiči. Pozornost, 

která se mu nedostává, si vynucuje agresivním chováním vůči jiným. 

 

2.10.1.1   Typologie agresorů 

Martínek
24

 hovoří o několika typech agresorů: 

1. Agresor hrubý, fyzický – jedná se o jedince, který k týrání své oběti používá 

fyzické převahy a síly, většinou se jedná o člověka, který na své síle pracuje a touží být 

tím nejsilnějším. Ukazuje se, že jde o jedince se slabším sociálním cítěním a 

intelektovou úrovní. Jeho oběti jsou často mláceny, páleny nebo škrceny. Agresor si 

užívá fyzického utrpení oběti. Jde o člověka, který je na agresi zvyklý z domova, jelikož 

je za své prohřešky tvrdě trestán nebo je často od rodičů ponižován a zneužíván. Rysem 

výchovy v takové rodině je tzv. nečitelnost ve výchově, kdy rodiče trestají dle své 

aktuální nálady, pokud má náladu dobrou, prohřešek dítěti prochází, naopak při špatné 

náladě je dítě potrestáno i za maličkost. Toto jednání rodičů u dětí vyvolává nejistotu a 

ta poté napětí, které se snaží vybít. 

2. Agresor jemný, kultivovaný – jedná se o jedince, který se k dospělým chová 

velmi slušně, v očích učitelů se stává sociometrickou hvězdou třídy. Jakmile je učitel 

mimo dohled, spouští takový jedinec tvrdou šikanu, kterou ale řídí, nikdy neubližuje 

sám. Má svá své pomocníky, kteří plní jeho rozkazy. Při vyšetřování je v opozici, že on 

nic nikdy neudělal a vzhledem k tomu, jak je učiteli brán, ho dokonce učitelé zvolí jako 

pomocníka při vyšetřování. V rodinách těchto jedinců panuje často velmi tvrdá 

výchova, děti jsou pod neustálým dohledem, musí plnit příkazy rodičů a jeho svobodná 

vůle je pošlapána. 
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3. Agresor srandista – osoba, která je pro dospělé velmi příjemná, takový jedinec 

si nepřipouští žádné starosti, snaží se jednoduše proplouvat životem. Snaží se kolektiv 

bavit, všechny situace zlehčuje a vše je pro něj jen legrace. Když někomu ublíží, 

omlouvá to tím, že to byla pouhá legrace a plně mu uniká následky pro oběť. Rodiče 

tohoto jedince si nepřipouští žádné problémy či starosti a dítěti nedávají ve výchově 

pevně dané hranice. 

4. Agresor spouštějící ekonomickou šikanu – dítě pochází z rodiny, která 

preferuje materiální nadbytek. Rodiče ho maximálně podporují a chtějí, aby za každou 

cenu měl zcela bezproblémový život. Takovému dítěti však chybí rodičovská lásky 

(jelikož je mnohdy nahrazována hmotnými dary). Děti nemusí nikdy po ničem moc 

dlouho toužit, přestože psychologicky je právě touha pro dítě nezbytná. Dítě si ničeho 

neváží a i majetek je pro něj hledisko, jak se chová k ostatním. Svým vlivem pak 

vytváří hierarchii a vylučují z kolektivu ty, které nejsou v tak dobré ekonomické situaci. 

 

Kolář
25

 dělí agresory dle diagnosticko-nápravného hlediska 

1. První typ – je velmi hrubý, impulzivní. Často má kázeňské problémy a 

narušený vztah k autoritě. Šikanu používá cíleně k zastrašení oběti, při němž se chová 

tvrdě a nelítostně a vyžaduje absolutní poslušnost. Jeho chování ovlivňuje zvýšená 

agrese do rodičů.  

2. Druhý typ – jde o jedince, který je velmi slušný a kultivovaný. Jeho ubližování 

je cílené, ale skryté bez přítomnosti svědků. Rodina ho ovlivňuje přísnou výchovou 

téměř bez lásky, která má formu vojenského drilu. 

3. Třetí typ – jedinec, který je stál pozitivně naladěný a vysoké sebevědomí. 

Šikanu požívá jen pro zábavu, aby pobavil nejen sebe, ale i ostatní. Rodina ho ovlivnila 

chybějícími mravními zásadami ve výchově. 

  

 

                                                           
25

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 86 



36 
 

Agresoři se dělí na několik skupin podle druhů motivace, která je k útokům 

vede
26

. 

 Motivace upoutání pozornosti – snaha o upoutání pozornosti spolužáků nebo 

samotného učitele z nedostatku lásky a pozornosti ze stran rodičů, je to nejčastější 

jev při šikaně ze strany žáků 

 Motivace zabíjení nudy – touha po zábavě, agresor je většinou citově vyprahlý a jen 

pocit nadvlády a zvýšení agrese v něm vyvolávají pocit života 

 Motivace dominance – snaha po kontrole nad situací ve třídě 

 Motivace krutosti – agrese je vedena z touhy po násilí a ublížení druhé osobě 

 Motivace vrácení bolesti – touha po šikaně je vedena z předchozích zkušeností (bití 

rodičů, se snahou vyrovnat si účty s jinou autoritou) 

 Motivace Mengeleho – snaha prozkoumat, co vše je možné si dovolit 

 

2.10.2   Oběť 

Pokud se šikana dostane do stádia diagnostiky a řešení, často je na prvním místě 

agresor, jelikož se hledá ten nejlepší trest a agresoři se dostanou do diagnostických 

poraden.  Ale často se opomíjí oběti, které si odnášejí mnohem horší následky. Často 

nastávají situace, kdy je oběť ponechána „sama“, proože rodiče i učitelé si myslí, že je 

to pro ni to nejlepší možné řešení, aby se k zážitkům nemusela stále vracet a připomínat 

si je, jenže to je jeden z největších omylů řešení šikany. 

Pokud nastává šikana mezi žáky, tak obětmi jsou jedinci, kteří se od celé 

skupiny něčím odlišují (etnicky, fyzicky, nadáním, ekonomicky aj.). V současnosti se 

ke znevýhodněním přidávají další rizika pro šikanu a to např. specifické poruchy učení. 

Stejně je tomu i v případě šikany učitelů ze stran žáků. Nečastější obětí je pedagog, 

který nemá autoritu, je fyzicky nebo psychicky slabší, hodně mladý či naopak mnohem 

starší než zbytek pedagogického sboru, nebo se od ostatních odlišuje svým 

charismatem. Častou obětí je i učitel, který žáky šikanoval.  
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2.10.2.1   Typologie obětí 

Dle Koláře
27

 mohou některé osobní charakteristiky zvyšovat riziko pro možnost stát se 

obětí šikany.  

 Oběti slabé s tělesným a psychickým handicapem 

 Oběti silné a nahodilé 

 Oběti deviantní a nekonformní, kteří stále provokují a snaží se agresi oplácet 

 Oběť s daným scénářem pro to stát se obětí – bojácní, neprůbojní 

 Oběť falešná s touhou po pozornosti 

 

Oběti Martínek dělí na několik typů
28

: 

Oběť na první pohled – jsou to děti, které kolem sebe šíří signál slabosti. Mají 

někdy až nápadnou fyziognomii – jsou slabé, vytáhlé, mívají zvláštní barvu vlasů, na 

svém obličeji mají výraz bojácnosti. Ve třídě se neumí prosadit, často sedí zamlklé a 

osamocené. Pokud se stanou terčem posměchu, neumí se bránit a často utečou nebo se 

rozbrečí nebo se naopak začnou vztekat, což ještě třídu nutí k dalším legráckám. I 

rodina těchto dětí je trochu zvláštní, děti jsou nadměrně od matky ochraňovány, matky 

mají přehnaný strach a dávají jim najevo, jak je pro ně okolní svět nebezpečný. Tím 

dochází u utlumení vlastní aktivity a z těchto dětí se stávají pasivní pozorovatelé. 

Oběť, která byla dlouhou dobu pod ochranitelskými křídly matek nebo 

babiček – do této skupiny patří děti, jejichž rodiče si nedokáží připustit určitý vývoj a 

že se stávají samostatnými. Rodiče v nich ale stále vidí nesamostatné dítě, ze kterého 

musí vše vyřizovat, všude ho musí hlídat a musí mít nad ním dohled. Nejlepší 

příkladem jsou matky (protektivní matky), které svého prvňáčka doprovází až k lavici 

v první školní den, aby mu pomohli připravit věci. Toto jednání provokuje spolužáky. 

Takové situace se nestávají jen v první třídě, často rodiče narušují prostor i přímo 

v hodině učiteli, na kterém ale je, aby zasáhl.  

Handicapované děti – tyto děti jsou velice snadnou obětí. Ještě větší problém 

může nastat, až se budou postižené děti integrovat do základních škol. Je to samozřejmě 

                                                           
27

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 87 
28

 MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing, 2009. s. 22 



38 
 

pozitivní krok, jelikož i handicapovaný jedinec má právo na to, aby se bezpečně zařadil 

do zdravé populace. Je ale nutné, aby integrace byla dobře ošetřena. Učitel musí být 

plně seznámen se všemi potřebami, které dítě vyžaduje. Pokud dojde k integraci, která 

není připravená, může být velmi ohrožující. 

Učitelské děti – nejčastějšími oběťmi jsou učitelské děti, zvláště když jeden 

z rodičů učí na stejné škole, ještě horší je, pokud sám rodič své dítě učí. Pozice 

učitelského dítěte je nevýhodná z několika pohledů. To, co ostatním normálně projde, 

učitelskému nikdy – rodiče jsou přímo u zdroje. Ostatní dětí si často myslí, že jim doma 

rodič říká, co se má naučit a z čeho bude zkoušen, rodič ale naopak je na své dítě o to 

přísnější. Dále se může objevit problém mezi rodičem dítěte (učitel) a jeho kolegou a 

v tu chvíli se třetím problémem stává dítě. Druhý učitel si na něm může vybíjet zlost. 

Nebo dojde k opačné situaci, učitel zkouší dítě a z kolegiality mu trochu nadržuje, což 

se zase nelíbí ostatní žákům 

 

2.10.3   Vztah oběti a agresora 

I přesto, že jde o nesymetrický vztah, vzniká mezi těmito lidmi překvapivá, 

vzájemná vazba. Tento vztah je určen lidskou strategií, kdy se strach skrývá a zároveň 

využívá. Agresoři se svými útoky snaží skrýt své nedostatky, naopak oběť je skrz svůj 

strach natolik ohromena, že skryjí všechny své silné stránky a ukazují jen své slabosti. 

V tomto vztahu jde až o jistou formu závislosti. Agresorovi přináší šikanování pocit 

nadřazenosti a moci. Oběť se naopak stále častěji ztotožňuje s agresorem, obdivuje ho a 

poslouchá každý jeho příkaz. Právě díky této vazbě je situace pro odhalení a následné 

řešení velmi nepřehledná. 

 

2.11   Rozdíly mezi šikanou dívek a chlapců 

 

Rozdíly mezi pohlavím se v šikaně také projevují. Mezi chlapci existuje 

podstatně více agresorů i obětí přímé šikany než mezi dívkami. Chlapci také častěji 

využívají fyzické násilí. U děvčat je v převaze slovní šikana. Skrytou (nepřímou) formu 
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šikany najdeme u obou ve srovnatelném počtu, u dívek je tato šikana častější než přímá 

forma. Dívky jsou častěji šikanovány od chlapců, chlapci jsou naopak šikanováni jen 

chlapci. U dívek platí, že s věkem ubývá obětí šikany, chlapci šikanují nebo jsou 

šikanováni ve všech věkových kategoriích. Pokud se objevuje šikana mezi pohlavím, 

mívá často erotický podtext, tzv. inter-genderová šikana
29

. Obvykle se jedná o situace, 

kdy jedna nebo vice dívek jsou šikanovány od skupiny chlapců. Nejčastěji se tato 

varianta objevuje na 2. stupni základní školy. Často se jedná o takový typ fyzické 

agrese, která je umocněná sexuálním obtěžováním. 

 

2.12      Sociální skupiny ovlivňující šikanovaného jedince 

 

Při řešení šikany záleží na psychickém stavu a podpoře okolí (žák – třída, rodina, 

škola, učitel – pedagogický sbor, vedení školy, ostatní žáci). Protože následky mohou 

být psychické i fyzické, nejvíce závisí na době, po kterou byla oběť týrána a jaké 

intenzity šikana dosáhla. U důsledků šikany je důležitý i fakt, jestli se oběť bránila. Po 

vyřešení akutního problému se u obětí často nahromadí zvýšená agrese, díky které se 

bývalá oběť může stát sama agresorem. Při šikaně učitele se sám pedagog bojí problém 

týrání přiznat kvůli tomu, aby nebyl hodnocen jako neschopný. Když naopak šikanu 

přizná, může ho vedení školy a zbytek pedagogického sboru odsoudit jako 

neschopného, situaci dál neřeší a mnohdy nechá problém přejít až do extrému. 

 

2.12.1    Role pedagoga 

Sám pedagog má možnost předcházet šikaně, je proto důležitá jeho osobnost. 

Učitel musí být schopný sám sobě rozumět a reflektovat svoje jednání. Pokud se u něj 

objeví nějaké nedostatky – morální nevyzrálost, absence pedagogických schopností. 

Často jsou i pedagogové silně autoritativní a tím mnohdy šikanování podporují. Postoje 

k šikaně mohou být různé. Někteří pedagogové ji zlehčují – tímto svým jednáním 

mohou někomu velice ublížit, je to nesvědomité a odsouzeníhodné. Někteří považují 
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šikanu za pouhou klukovinu, kdy si to děti mezi sebou nějak vyřídí a domnívají se, že je 

chybou oběti, že se neumí bránit. Jiní mají ještě horší postoj - „o ničem nevím a nechci 

vědět“, další se ji snaží řešit a pomoci obětem a těm je třeba vyslovit velké uznání. 

Záleží na konkrétní osobnosti, na lidské empatii.  

Učitel by měl především mít o zastavení šikany zájem, naučit se chápat, proč 

lidé šikanují a rozvinout svoje schopnosti, jak s tyrany jednat nenásilnou formou. Mnozí 

ředitelé často dokonce existenci šikany na svých školách popírají, obávají se, že 

informace o šikanování by se mohly šířit navenek a ohrozit pověst školy. V žádném 

případě se šikana nesmí přehlížet nebo podceňovat, naopak pokud se vyskytne, ji 

odhalit nejlépe v zárodku a řešit, poskytnout samozřejmě prevenci. A svým přístupem 

mohou přispět i samotní pedagogové. 

Podle Kampwerthové
30

 je 5 typů učitele: 

 Samolibý pedant, kterého platí pouze vlídnost a zdvořilost 

 Nervák – ten na vše reaguje citelnými tresty 

 Katův pacholek – který uznává jedinou zásadu: „učit se, učit se“ 

 Zákeřník, který předstírá pochopení a přátelství do té doby, než se začne zkoušet 

 Diskriminant – patří mezi nejhorší typ učitele, dává přednost speciálnímu druhu 

žáků, většinou je pro ně měřítko rozdělování na nuly a hvězdy nebo na příslušnost 

k ženskému nebo mužskému pohlaví 

 

Pokud učitel nebude mít pochopení, měli by ho mít alespoň rodiče a žák se může 

informovat i na různých poradenských centrech. Mělo by se začít pracovat na vytváření 

programů zaměřených na pochopení tohoto problému, které pomohou vychovat 

generaci mladých lidí, která již bude mít možnost osvobodit se od jejich devastujících 

vlivů.  

Problémem učitele je i fakt, že se drží tradičního stylu výuky a tím nemají 

možnost připravit pro žáky takovou práci, aby se eliminovala podpora šikany. Jde o tzv. 

hierarchicko–autoritativní styl, kde je učitel v nadřazené pozici a spoléhá jen na své 
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 KAMPWERTHOVÁ, K. Jak přežít školní léta. Praha: BB art s.r.o, 2006. 128 s 
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schopnosti a dovednosti. Skupinu řídí a objevuje se i jednostranná komunikace. V tomto 

stylu existují pro šikanu rizika: 

 Podpora vzniku táborů – my a vy – rozdělení třídy na skupiny, které si navzájem 

nevěří, narůstá také četnost povelů a příkazů od agresorů 

 Vytvoření legální sociální struktury, žáci ji nepřijímají a hledají novou strukturu tzv. 

parastrukturu, dochází k oddálení od norem, hodnot a postojů pedagoga, vytváří si 

vlastní normy, a to učiteli zabrání rozpoznání takového narušení vztahů ve třídě 

 Nepracuje se se zpětnými informacemi od žáků, nesměřuje k sebepoznání skupiny, a 

tak nelze odhalit nákazu šikanou.  

Proto přístup pedagoga je velmi důležitý, může mít vliv na vznik šikany. Učitel 

by měl svým jednáním šikaně předcházet, měl postupovat k žákům, aby ve skupině 

vytvářel takové podmínky, které pracují s názory a sebe reflexí žáků. Ve třídě by měl 

podporovat takové prostředí, ve kterém nikdo nemá navrch, není nijak upřednostňován 

a řešit jakákoliv násilí. 

 

2.12.2    Role rodiny 

Děti jsou odrazem své rodiny, dědí geny, nadání postoje i názory. To má určitý 

vliv i na to, zda budou odolné vůči šikaně, zda se stanou obětí nebo agresorem. Pokud 

se podíváme na současnou společnost, nejlépe si v ní vede demokraticky fungující 

rodina, kdo jsou děti vyslechnuty a je respektován jejich názor, učí se řešit problémy a 

umět o nich mluvit. Takové rodiny pak mají jasná a pevná pravidla chování a jednání, 

dítě se tedy naučí, že pokud dané hranice poruší, musí nést za své činy následky, čímže 

se nenápadně tvoří odolnost vůči šikaně, především v tom, že se dítě stane pachatelem 

agrese.  

Chování dítěte je ovlivňováno i jeho pozicí v rodině, tedy i chování mezi 

sourozenci a jeho věk. Výrazný věkový rozdíl a přístup rodičů k mladším potomkům 

má následný vliv na osobnostní vývoj především co se týká zodpovědnosti a asertivních 

sociálních dovedností. Vliv na přístup dítěte k šikaně může mít i věk rodičů, kdy častěji 

starší rodiče bývají ochranářští a děti jsou častěji kontrolovány. Toto přehnané jednání 

může vést ke „vzbouření se“ proti výchově. 
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Případy šikan se častěji objevují i u dětí z rozvrácených rodin. Děti 

z rozvrácených rodin jsou často zranitelné, zmatené či provinilé, mají nízké sebevědomí 

a chybí jim energie pro řešení možných problémů. Rodiče, kteří jsou rozvedení nebo 

mohou mít manželskou krizi, řeší své problémy přes děti tím, že se ponižují, shazují a 

někdy dojde obzvlášť u otců ke zvýšení agrese. Dítě si tyto situace zapamatuje a 

používá takové jednání vůči kamarádům, spolužákům či učitelům.  

 

2.12.3  Role školy 

Pravidlo, že dítě se má ve škole cítit bezpečně, se v současné době moc nedaří 

dodržovat, jelikož pedagogičtí pracovníci mají nedostatek vědomostí, schopností a 

zdrojů informací k zabezpečení a omezení šikany na škole. Škola je základním 

prostředím pro rozvoj životních citových a sociálních schopností. Dítě by po odchodu 

ze školy mělo být připraveno na střet s agresorem a mělo by mít schopnosti bránit sám 

sobě, aby se agresorem stal. Závažným problémem ale je, že na školách existuje 

množství forem šikany a dítě tedy nemá téměř šanci šikaně se vyhnout. 

Školy můžeme dělit podle hlediska, jak řeší šikanu: 

 Školy, které si odmítají připustit, že šikana na škole existuje 

 Školy, které předstírají, že zavedly účinná opatření proti šikaně 

 Školy, které k této problematice přistupují zodpovědně a šikanu řeší 

 

Všechny školy jsou právně povinny šikanu řešit a omezovat a především musí 

mít proškolené pracovníky, kteří mají znalosti o šikaně, především z důvodu, že šikana 

je dlouhodobý proces. Škola by měla šikanu považovat za problém disfunkce vztahů, 

který vyžaduje citlivé léčení, ale ve většině případů nastává to, že se šikana na škole 

začne řešit zvenčí – zásah rodičů, policie, médií. Hlavními zásadami školy pro práci se 

šikanou je odhodlanost a spolupráce, úspěch vyřešení šikany závisí na celoškolním 

přístupu a vzájemnému respektu. 
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2.12.4  Role třídy 

 

K šikaně uvnitř třídy dochází velmi částo, takže agresor a oběť jsou vlastně 

spolužáci, kteří spolu tráví velké množství času. Třída je skupina v dlouhodobém 

vývoji. Zvláštnosti třídy jako sociální skupiny jsou v tom, že velký počet dětí spolu tráví 

poměrně dlouhou dobu. Takovou skupinu může formovat a ovlivňovat spousta faktorů. 

Děti spolu musí být, fungovat jako kolektiv, vracet se do třídy každý den a musí se 

vyrovnávat s náročnými požadavky vzdělávacího procesu.  

V 1. ročníku uznávají autoritu učitelky, což prvotně určuje celkovou atmosféru 

skupiny a poprvé začínají fungovat vzájemné vztahy. V dalších ročnících začínají 

vyspívat individuálně i sociálně. Posiluje význam vztahů a struktura třídy se dotváří. 

Některé děti získávají větší vliv svou fyzickou vyspělostí, ostatní se jim chtějí vyrovnat, 

a tak se jim často podřizují. Vliv učitele na klima ve třídě postupně slábne zvláště, když 

se třída dostane na 2. stupeň, kdy se učitelé střídají a třídní učitel přestává mít s třídou 

tak častý kontakt.  

Třída se začne formovat jako skupina dvojí tváře, tvář oficiální, kdy třídu vedou 

pedagogové, a tvář ilegální. Pokud je učitel velmi schopný, má přirozenou autoritu, 

posiluje etickou výchovu a má podporu rodičů, může prohlubovat a posilovat oficiální 

tvář třídy. Ilegální tvář třídy se tvoří u každé školní třídy. Základní pravidlo je, že 

skupina funguje bez zásahu dospělého. Pokud je vliv učitelů slabý, začne převládat její 

ilegální tvář a skupina zcela změní svůj charakter. Pokud se některý z žáků „proviní“ 

proti pravidlům třídy, je potrestán fyzickou i psychickou agresí. 

Určitý socializační tlak je nutný, a to v oficiálním i ilegálním životě třídy. Když 

se posílí neoficiální složka třídy, projeví se snaha žáků prosadit si svou vůli a vnutit ji 

ostatním, slabší jedinci se musí podřídit, pokud se tak nestane, jsou „trestáni“. Ve třídě 

začnou padat hranice násilí a šikana se stane hlavním řádem. Tato nastalá situace začne 

vadit těm, kteří nejsou obětí nebo agresorem, ale jelikož se podřídili právu třídy, tak 

především ze strachu, se nemohou nijak bránit. Potírání šikany ve třídě je dlouhodobý 

proces, pokud se oslabí nebo zcela zničí ohnisko agrese, dojde k nastolení zcela 

opačného řádu a dojde ke zlepšení vztahů mezi žáky a spolupráce s učiteli. 
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3 Následky šikany 

 

Vystavení trvalému a bolestivému tlaku narušuje osobnostní vývoj u dětí tím, že 

se přetěžují adaptační mechanismy, vznikají poruchy ve školní, sociální a osobnostní 

adaptaci. Často dochází k vyčerpání nervové soustavy, objevuj se neurotické nebo 

psychosomatické poruchy. Následky šikany se objevují ve stejné míře jak obětí, tak i u 

agresorů. 

U obětí ve čtvrtém a pátém stádiu jsou následky velmi závažné
31

, v nejhorších 

situacích oběť zareaguje na situaci sebevraždou. V tomto případě je obtížné odhalit 

příčinu sebevraždy. I po vyřešení šikany se mohou objevit tzv. pozdní následky šikany, 

které se vyskytují v těch nejbrutálnějších případech a jsou podobné následkům, které si 

vězni odnášeli z koncentračních táborů – chronická deprese, sebedestruktivita, porucha 

adaptability a narušený vývoj osobnosti. 

 I přesto, že počáteční stádia šikany nevykazují velkou brutalitu, jsou mnohdy 

následky srovnatelné, jelikož agrese je sice mírnějšího charakteru, ale často bývá 

dlouhodobá. 

 

Psychické následky
32

 

 Frustrace sociálních potřeb 

 Snížená schopnost navazovat a udržovat vztahy 

 Nízké sebehodnocení – jedinec vystavený šikaně neusiluje o lepší společenskou 

pozici, ale má tendenci stát se outsiderem 

 Špatný vztah ke škole a k lidem 

 Úzkostné stavy, stálé napětí, špatná nálada, smutek 

 Poruchy spánku, zvýšená únavnost 

 Neúspěchy ve studiu a v soukromém životě 
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Všechny psychické následky se dají shrnout jedním pojmem, kterým je 

posttraumatická stresová porucha, která je způsobena dlouhodobým ubližováním. 

Objevuje se nejen u obětí šikany, ale i u těch, kteří zažili teroristický útok, zneužití, 

znásilnění, únos nebo přírodní katastrofu, nebo ti, kteří prošli koncentračním táborem. 

Tato porucha se objevuje u 20 % obětí a v době šesti měsíců od prožití traumatické 

události.  

Oběti se stále vracejí hrůzné zážitky ve vzpomínkách, mají mučivé sny a stále 

pocit, že se týrání vrátí. Jedinec má poruchy dlouhodobé paměti, odcizuje se ostatním a 

mají pocit, že jejich budoucnost nebude veselá. Oběti jsou často podrážděné a mají 

poruchy spánky (noční můry, problém s usínáním). Lidé s touto poruchou často hledají 

řešení v drogách či alkoholu a propadají závislosti. 

 

Zdravotní následky
33

 

 Úrazy způsobené násilím, nejčastěji jsou to zlomeni, pohmožděniny, otřesy mozku 

 Totální vyčerpání organismu (při dlouhodobé šikaně) 

 Rozvoj psychosomatických onemocnění (astma, alergie, poruchy trávení, poruchy 

spánku, bolesti hlavy) 

 Zvýšený krevní tlak způsobený zvýšením stresových hormonů v krvi a tím 

způsobené zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění 

 

Sociální následky
34

 

 Zhoršení prospěchu – objevuje se jak u oběti, tak u agresora 

 Členství v rizikových partách 

 Snížené využívání vlastních schopností 

 Sklon ke kriminalitě 
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 Zvýšené riziko rozvoje sociálně patologických jevů u agresorů v dospělosti – 

konflikty se zákonem, kriminalita, zvýšená krutost k vlastním dětem, antisociální 

postoje 

 Narušení mravních a morální postojů 

Následky mohou ovlivnit i dospělost, neodezní pouze s dětským věkem, Mohou 

mít vliv na budoucí vztahy i zaměstnání. Stát se účastníkem šikany není pro nikoho 

příjemný zážitek. Vše, co může prožívat oběť, se týká i okolí jako jsou rodiče, 

sourozenci i učitelé. O tom, jak těžké následky budou a jak si s tím jedinec dokáže 

poradit, závisí na jeho osobnosti. 

 

4 Náprava následků šikany 

 

Pokud se šikana diagnostikuje, je pracováno s účastníky šikany, aby se 

minimalizovaly a napravily následky šikany. Primárním musí být ochran oběti před 

následnými ataky. Oběť musí podstoupit rozsáhlá psychologická vyšetření a následně 

musí podstoupit dlouhodobou psychologickou léčbu. Důležitá je i práce s rodiči, kdy je 

nutné je o všech postupech informovat a jednat s nimi podobně jako s přímým 

účastníkem, jelikož i rodiče jsou šikanou zasaženi. 

Pro rodiče obětí existují možností na vlastní řešení: mohou zahájit trestněprávní / 

kázeňské jednání s agresorem, příp. s jeho rodiči, mohou se dožadovat postihů v rámci 

školy – výchovná opatření, vyloučení ze školy. Často však rodiče kolem oběti, příp. 

sama oběť (starší dítě, učitel) volí změnu školy. 

Při nápravě následků šikany u agresora se postupuje stejně jako u oběti, jsou 

nutná psychologická vyšetření. Dle výsledků psychologických vyšetření je doporučen 

další postup, nejčastěji se dále spolupracuje s diagnostickými ústavy a OSPOD. I 

v případě agresore je důležitá práce s rodiči.  

Pojem šikana není používán v právní praxi, ale v zákonu je vymezen jako 

úmyslné jednání, které je namířeno na lidskou důstojnost. Může být tedy postihnuta 

jako: ublížení na zdraví (některé případy šikany oběť ukončí sebevraždou, kdy jde 
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vlastně o vraždu – donucení k sebevraždě), vydírání, omezování lidské svobody, loupež, 

sexuální postihy – zneužívání, znásilnění. Jako všechny tresty jsou i tyto postihnutelné 

pro děti nad 15 let. Riziko trestu existuje i pro rodiče, pokud se jedná o šikanu z příčiny 

zanedbání výchovy. 

 

5 Prevence šikany 

 

V posledních letech je prevence šikany podstatným jevem ve školním prostředí, 

a pokud se přes veškerou snahu šikany vyskytne, je nutné ji ihned řešit a vyvodit 

závěry. Šikana se jako pojem ve Sbírce zákonů ČR nevyskytuje, ale dá se řešit pomocí 

několika jiných zákonů. Zákon č. 359/99 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, zákon 

č.218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví jevech 

mládeže, zákon č.257/2000 sb. O probační a mediační službě ČR a v neposlední řadě 

zákony nového trestního zákoníku (z.141/1961 sb. O trestním řízení soudním a další 

novelizace).  

Do prevence šikany se zapojuje řada organizací nebo nadací, které svoji činností 

ovlivňují preventivní programy škol. 

 Bílý kruh bezpečí – sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti 

 Dětské krizové centrum – zabývá se syndromem týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte 

 PrevCentrum – poskytuje služby v primární prevenci a ambulantní léčbu pro celou 

rodinu 

 Linka bezpečí – nabízí poradenství dětem, které se ocitly v krizové situaci 

 

Zabránit šikanování by měli rodiče především větším úsilím ve výchově svých 

potomků a častější spoluprací se školou a učiteli. Často však stojí na straně svého 

potomka a dávají mu za pravdu, pokud jinému dítěti nebo učiteli ubližuje. Dalšími 

prostředky a to velmi důležitými jsou speciálně upravené programy pro prevenci šikany. 
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Školní preventivní program – jde o preventivní program pro školy a školská 

zařízení, je zakomponován do školního vzdělávacího programu, může být i přílohou 

osnov nebo plánů.  

Minimální preventivní program – je samostatným dokumentem školy, 

zaměřuje se na osobnostní rozvoj žáků, ti jsou aktivně zapojeni do tohoto programu. 

V programu jsou zakomponovány formy preventivní práce, zapojení celého 

pedagogického sboru a spolupráce rodičů. MPP je zpracováván metodikem školní 

prevence na každý školní rok. Tento program spadá pod Českou školní inspekci. 

Vyhodnocení programu musí být součást výroční zprávy. Vychází z pokynu MŠMT, 

prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j.24246/2008-6. 

 

5.1 Druhy prevence šikany 

 

Každé onemocnění má svůj průběh, někdy může být lehký, někdy těžší a někdo 

dokonce může své okolí zničit, proto je otázka prevence zásadní i při problematice 

šikany. V tématice šikany se rozlišují tři druhy prevence – primární, sekundární a 

terciární. 

 

Primární prevence 

Tento způsob se zaměřuje na zabránění vzniku šikany nebo podchycení 

prvotních fází. Škola musí mít zavedený program pro léčbu šikany, kdy se pracuje na 

posilování tolerance a respektu. Primární prevence se dělí na specifickou a 

nespecifickou. Ve specifické se pracuje přímo na samotnou obranu proti šikaně a na 

způsoby jednání, pokud se se šikanou setkáme. Nespecifická přímo pracuje s rozvojem 

osobnosti. Další možností primární prevence je i tzv. nespecifická prevence, při které se 

se žáky pracuje v takovém programu, kdy žáci nemají možnost o agresivním jednání ani 

přemýšlet. Zjednodušeně by se dalo říci, že každá škola by měla vypracovat takový plán 

výuky, která bude pro žáky tak zajímavá, že eliminuje veškeré negativní myšlenky. 

Možnostmi jsou – zajímavé metody výuky, názorné ukázky a didaktické pomůcky. 
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Sekundární prevence 

Tento druh šikany se používá už u vzniklé šikany, postupuje se tak, aby se 

zabránilo dalšímu rozvoji. Mapují se již nastalé problémy. V práci se třídou se používají 

metody a postupy, ve kterých skupina pracuje na tvoření jednotných pravidel a 

stmelování kolektivu. 

 

Terciární prevence 

Terciární prevencí se již zabývají specifičtí pracovníci, policie nebo sociální 

kurátor. Pracuje se s jednotlivcem, kdy se již šikana vyšetřuje a posuzuje se její 

závažnost. Napomáhá k vytvoření nápravných postupů a léčbě. 

 

5.2 Prevence školní šikany 

 

Prevenci rozdělují autoři na několik úrovní: školy, tříd, jednotlivců. V zájmu 

školy by měla fungovat: vzájemná komunikace a solidarita mezi pedagogy, pravidelný 

dozor, propracovaný školní řád, vedení etické výchovy, otevřené prostředí pro 

komunikaci, utužování vztahů mezi pedagogy a rodiči. Kniha poukazuje na programy, 

které se osvědčily ve školách v boji proti šikaně (tzv. energetická kampaň).  

Prevence na úrovni tříd mnohdy využívá typ desatera, které by mělo být všemi 

žáky dodržováno. Učitel může pro jistotu všech každý rok provádět dotazníkové šetření, 

které by šikanu odhalilo. Třídní učitel je specifický člen třídy, který má úkolem budovat 

třídní pospolitost, jež by vytvářela důvěrnou a přátelskou jednotku. Může využít 

možností třídnických hodin, školních výletů, exkurzí. Prevence na bázi jednotlivců 

směřuje k individuální práci opět především třídního učitele, který vede rozhory se 

svými žáky a mapuje situaci uvnitř třídy. 
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Podle Koláře má schéma prevence 7 vrstev
35

: 

1. Pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti 

onemocnění šikany 

2. Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, který dokáže 

onemocnění přímo detekovat. 

3. Odborné služby resortu školství tvořené PPP, Středisky výchovné péče, Speciálně 

pedagogickými centry, Diagnostickými ústavy apod., jejichž úkolem je řešit 

pokročilé šikany a poskytnout servis v prevenci šikanování 

4. Spolupráce škol s odborníky jiných resortů a nestátními organizacemi, které se 

zabývají šikanování (spolupráce s kriminalisty pro mládež, sociálními kurátory, 

dětskými psychiatry). 

5. Pomoc a podpora MŠMT a krajských úřadů při vytváření prevence šikanování 

6. Kontrola škol ze strany České školní inspekce, MŠMT a krajských úřadů z hledisek 

přípravy, ochrany žáků před šikanováním. 

7. Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními organizacemi. 

 

5.3 Práce se třídou pro prevenci třídní šikany 

 

Podmínkou pro prevenci šikany ve třídě je vytvoření třídní komunity
36

, která je 

považována za formu skupinové existence nebo také za synonymum skupinového 

zdraví, je to opakem třídy onemocněné šikanováním. Jde také o demokratickou formu 

organizace ve třídě. Projevy zdraví jsou: vytvoření bezpečných a kamarádských vztahů, 

překonání individuálních rozdílů, vědomí sama sebe, sebereflexe vlastního zdravotního 

stavu, schopnost nastartovat sebeúzdravné mechanismy 

 

 

 

                                                           
35

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s, 198 
36

 KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. s. 248 
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Principy komunity 

Žáci se aktivně podílí na plnění cílů., stávají aktivními účastníky ve změnách 

vztahů mezi nimi, proměňují se na pedagogy, přenáší na sebe zodpovědnost za dění 

v komunitě. 

 Vytvoření oboustranné komunikace na všech úrovních – snaha o probuzení 

komunikace mezi všemi, žáci jsou vyzývání, aby mluvili o svých názorech a 

pocitech, které se týkají šikany a dění ve skupině, musí se dbát na to, že nejde pouze 

o to být upřímný, ale především tu musí být snah o pozitivní usměrnění 

 Zvýšení rovnoprávnosti v rozhodování – žáci se snaží společně podílet na řešení 

problémů, aby vždy došli k dohodě, touto zásadou jde hlavně o to, aby se snížilo 

hierarchické uskupení 

 Zodpovědnost ke komunitě – jde o to, že zodpovědnost se projevuje plněním 

pravidel, které přijala celá skupina 

 Prožitkové učení – žáci si připravují vlastní program, prostředky učení jsou pozitivní 

projevy i negativní jevy, musí být ale konstruktivně řešeny, prožitkové učení je 

považováno za nejefektivnější metodu 

 

5.4 Principy proti šikaně učitele 

 

Vzhledem ke zvýšení frekvence šikany učitelů, uvádí se 1-2 % šikanovaných 

(ale v praxi kvůli šikaně chce odejít ze školství 7 – 8 % učitelů), bylo portálem 

šikana.cz doporučeno pro eliminaci šikany sestaveno respektovat několik principů
37

, 

které přímo vycházejí z praktických zkušeností 

 

 Princip otevřenosti - šikanu a její řešení musí umět odpovědní pracovníci 

pojmenovat. Je nutné nezakrývat vzniklé potíže a prezentovat školu jako zařízení, 

které si umí se šikanou poradit. 

                                                           
37

 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5738 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5738
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 Princip komplexnosti -  za předpokladu, že je řešením šikany pověřen odpovědný 

pracovník, musí se do boje proti ní zapojit celá instituce. Je nutná velmi podrobná 

informovanost mezi pedagogy. 

 Princip spolupráce - tento princip je založen na zapojení ostatních institucí do řešení 

šikany, a to podle jejího charakteru a rozsahu. (PPP, PČR, státní zastupitelství, 

OSPOD, psycholog, speciální pedagog – etoped apod.) 

 Princip odbornosti a praktických zkušeností - koordinací a řešením případů šikany by 

se měla zabývat kompetentní osoba, odborně k této činnosti připravená jak 

po teoretické, tak i po praktické stránce. 

 Princip zákonitosti - pedagogický personál musí být obeznámen s tím, že přehlížení 

či neřešení šikany není v souladu se zákony, přípustnými normami a posláním 

pedagoga. 

 Princip objektivnosti - pedagog nesmí nabýt dojmu, že za výskyt šikany v jeho třídě 

nebo skupině je na něj nahlíženo jako na špatného pedagoga. V takovém případě 

bude pedagog projevy šikany záměrně zatajovat. 

 Princip komplexní péče - při řešení šikany je nutné komplexně pracovat nejen 

s obětí, ale i s agresorem. 

 Princip odpovědnosti a důslednosti - je nezbytné, aby si pedagogové uvědomovali 

poslání svého povolání a své jednání zaměřovali vždy ku prospěchu dítěte a jeho 

dalšího zdravého vývoje. 

 Princip přítomnosti - přítomnost pedagoga je bezesporu velikou zbraní proti 

šikanování. Vyplývá to z průzkumů šikany, kdy respondenti v 80 % přiznávají, že 

šikana probíhá v přímé závislosti na přítomnosti pedagoga. V případě šikany učitelů 

je vhodné zařadit do systému prevence náhodnou přítomnost jiného pedagoga, 

nadřízené osoby apod 

 Princip kolegiality - posilovat kolegiální chování a vzájemnou pomoc mezi 

pedagogy. Zde je také důležité, aby se pedagog uměl svěřit se svými problémy 

a neúspěchy nejen vedení, ale také ostatním spolupracovníkům. 

 

Všechny tyto principy se snaží zvyšovat sebevědomí tak, aby oběť měla navrch 

nad svým agresorem, ten musí získat pocit, že se ho oběť nebojí. Cesta k tomu však 
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musí být připravená a odborně vedená. Takový princip lze použít jak u šikany u dětí, tak 

u šikany učitele. 

 

6 Diagnostika šikany 

 

Způsoby vyšetřování záleží na spoustě okolností. Nejideálnějším případem je 

přímé odhalení šikany, kdy „vyšetřovatel“ je přímým svědkem agrese a může tedy 

jednoznačně odhalit, kdo je agresor a kdo oběť. Pokud dojde k tomuto odhalení, je 

nutné dodržet několik zásad: zachovat klid, projevit nesouhlas, neumožnit konfrontaci 

agresora a oběti. Naprosto opačným případem je poznání oběti nebo pouhá domněnka o 

oběti, kdy je nutný zásah třídního učitele, preventisty, výchovného poradce a vedení 

školy. V diagnostice je pozorovat přímé nebo nepřímé varovné signály (Kolář, 2011). 

 

Nepřímé varovné signály
38

 

 Oběť šikany vchází vždy do třídy až s učitelem, o přestávce se zdržuje v blízkosti 

kabinetu, chodí všude jako poslední. 

 Dítě nemá kamarády, nezdržuje se v kolektivu mezi ostatními, straní se i komunikace 

se spolužáky. 

 Žák působí nešťastně, je smutný, ustrašený. 

 Dochází ke zhoršení prospěchu, žák se nesoustředí na vyučování, ztrácí o školu 

zájem, bojí se do ní chodit. S tím souvisí i nadměrná absence, ať už omluvená či 

neomluvená. 

 Dítě je od ostatních spolužáků izolováno – je přehlíženo a odmítáno, někdy dokonce 

komandováno, okřikováno nebo dostává příkazy, které se snaží plnit. 

                                                           
38 www.msmt.cz/file/17700/download/ 
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 Žák je terčem posměchu a naschválů – před písemnou prací mu ostatní například 

vyndají náplň z propisovací tužky, schovávají mu pomůcky, kradou nebo ničí 

oblečení atd. 

 Třída se oběti posmívá při neúspěchu, ponižuje a zesměšňuje ji. 

 Objevuje se jednostranné strkání, pohlavkování atd. 

 

Přímé varovné signály
39

 

 Rodiče informují osobně nebo telefonicky ředitele, učitele nebo jiného 

pedagogického pracovníka, že mají podezření na šikanování jejich dítěte.  

 Šikana se může prozradit náhle – učitel například vejde do třídy před začátkem 

výuky a přistihne žáky, jak týrají spolužáka a přihlížející jim tleskají a povzbuzují je. 

K odhalení šikany může dojít i při těžkém poranění oběti, které se agresorům 

nepodaří zakrýt. 

 Oběť nebo její kamarád/ka oznámí tajně učiteli, co se ve třídě odehrává. Někdy se 

neodváží jít přímo za učitelem, a proto vymyslí jiný způsob, jak šikanu ohlásit. 

Například napíšou anonymní dopis a strčí ho pod dveře kabinetu či sborovny.     

 

Diagnostika šikany není jednoduchou prací, může si komplikovat několik 

případů, díky kterým se šikana nemůže správně vyřešit. Souborně se všechny tyto 

problémy nazývají Komplot velké šestky
40

.  

Systém diagnostiky začíná u oběti, kdy se od ní snaží získat podrobnější a často 

objektivní informace, Od oběti lze těžko získat podrobnější a často i objektivní 

informace. Samozřejmě je pro oběť velmi bolestivé, jak týrání docházelo. Týraný 

jedinec má strach ze ztráty sebeúcty a bojí se pomsty, kterou mohl vyvolat přiznáním, 

což někdy může způsobit to, že jedinec zalekne a odmítne vypovídat.  

                                                           
39 www.msmt.cz/file/17700/download/ 

 
40

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. s. 51 
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Agresoři si často vymýšlejí a tlačí svědky k falešným odpovědím, dokonce i 

usvědčený agresor je schopen neustále lhát. Může se stát, že se agresor dokonce začne 

vydávat za oběť, čímž celý případ otočí a zkomplikuje. Svědci šikany strach z agresorů, 

proto odmítají vypovídat, zvláště pokud se šikana dostala do pokročilých stádií. 

Do vyšetřování zasahují i rodiče agresorů, kteří chtějí své děti chránit. Často 

situaci zlehčují, jelikož si myslí, že jejich potomek by nebyl takové agrese schopen. 

Pokud už dojde k vyhodnocení situace, rodiče mnohdy výsledky odmítají a nepřijímají a 

snaží se proti nim ještě bránit. U rodičů se často projevuje i takový problém, že mají 

strach ze spolupráce, navíc odmítají vyšetřování samotné, jelikož mají strach 

z potrestání, které by mohlo mít vliv na další život dítěte. Rodiče oběti do vyšetřování 

zasahují, chtějí ihned dítě převést na jinou školu (ideálně tam, kde by současní agresoři 

neměla šanci najít nebo dítě úplně izolují (ukryjí), zamezí kontaktu se školou a tím 

nedovolí pokračovat ve vyšetřování. 

V pokročilých stádiích šikan dochází i k problému, kdy agresor je oblíbené dítě 

pedagogů, často tomu opravdu je, agresor může být velmi inteligentní a na první pohled 

bezproblémové dítě, a tak se ho pedagogové snaží všemožně chránit a nepřipouští 

možnost, že by mohl být pachatelem. 

Přestože v diagnostice a samotném odhalení šikany existuje spousta překážek. 

Pedagog i škola musí být připraveni je eliminovat a postupovat dle daných strategií. 

Mnohdy je nutná spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou pedagogickou-

psychologické poradny, etoped či samotná policie, aby se zamezilo větším traumatům 

pro oběti a urychlilo se potrestání agresorů. Rozhodující faktem v diagnostice je použít 

správnou cestu k odhalení agrese / agresorů. Vyšetřující musí použít takový způsob, 

který je velmi překvapivým pro agresory.  

Ideální schéma pro odhalení a vyřešení problému počáteční šikany uvádí 

Kolář
41

:  

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 

2. Rozhovor s informátory a oběťmi 

                                                           
41 www.msmt.cz/file/17700/download/ 
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3. Nalezení vhodných svědků 

4. Individuální rozhovor se svědky 

5. Ochrana oběti 

6. Předběžná diagnóza: Rozhovor s oběťmi a agresory – metoda usmíření 

    Rozhovor s agresory – metoda vnějšího nátlaku 

7. Realizace vhodné metody 

8. Třídní hodina: Efekt metod 

   Oznámení potrestání agresorů 

9. Rozhovor s rodiči oběti  

10. Třídní schůzka 

11. Práce s celou třídou 

Metody popisované ve schématu pod bodem č. 6 slouží k tomu, aby se co 

nejrychleji potlačily příznaky. Obě metody usilují o zastavení šikanování, obnovení 

dodržování norem a zabezpečení ochrany. Jejich cílem není náprava celé skupiny, ale 

jde o ovlivnění jednotlivců. 

Metoda vnějšího nátlaku je metodou, kterou se snaží pedagogové požívat ihned 

při prvním setkání se šikanováním, kde má samozřejmě své místo, ale nesmí se při ní 

dělat hrubé pochybení. Záměrem této metody je přinucení pomocí trestů a strachem 

viníky k zastavení agresivního chování. Při řešení šikany je nutné, aby metoda 

zahrnovala tři části – individuální nebo komisionální rozhovor, oznámení o potrestání 

agresorů před celou třídou a ochranu oběti. 

Metoda usmíření se od předešlé liší přístupem k oběti a agresorům. Je zde jasná 

snaha o změnu ve vztahu oběť-agresor. O změnu se usiluje prostřednictvím sdílení 

pocitů účastníků šikany. Tato metoda je předstupněm minimální léčby.  

Pokud se ve skupině objeví pokročilá forma šikany, má vyšetřování podobu 

krizového scénáře. Jelikož jsou oběti velmi ohrožené, je nutné, aby škola měla 

vytvořený plán pro řešení těchto forem. Není možné, aby se čekalo na vyškoleného 

pracovníka, proto by na škole měl být vyškolen pracovník s výcvikem kurzu první 

pomoci při šikanování.  
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Schéma pro diagnostiku šikany pokročilých stádií je dle Koláře sestaveno 

takto
42

: 

1. První kroky pomoci – zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy 

šikany, bezprostřední záchrana oběti a zastavení skupinového násilí. 

2. Příprava podmínek pro vyšetřování – zalarmování pedagogů a informování vedení 

školy, zabránění domluvě na křivé odpovědi, pokročující pomoc oběti (přivolání 

lékaře), oznámení na policii + navázání kontaktu se specialisty + podání informace 

rodičům 

3. Vyšetřování – rozhovor s oběťmi a informátory, nalezení nejslabších článků 

nespolupracujících svědků, individuální (konfrontační) rozhovory se svědky, 

rozhovor s agresory nebo případná konfrontace mezi agresory 

4. Léčba – metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 

 

6.1 Nejčastější chyby při vyšetřování šikany 

 

Michal Kolář
43

 uvádí následující chyby, kterých se učitelé nejčastěji dopouštějí: 

 

 Učitelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých 

šikan.  

 Při vyšetřování se nebere zřetel na trauma a mlčenlivost týrané oběti. 

 Berou se vážně falešní svědkové, kteří byli „nastrčeni“ hlavním agresorem a jejich 

úkolem je ztížení vyšetřování. 

 Bezprostředně se konfrontuje výpověď oběti s výpověďmi agresorů. 

 Pedagog začne vyšetřovat šikanu přímo ve třídě. 

 Ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče. 

                                                           
42 www.msmt.cz/file/17700/download/ 
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 Po vyšetření šikany se naráz pozvou rodiče agresorů se svými dětmi a rodiče se 

sjednotí proti „nespravedlivému“ nařčení a s převahou útočí na pedagogy. 

 Oběť se nechá odejít ze školy nebo je převedena do jiné třídy, přičemž se šikanování 

nijak dále nevyšetřuje. Šikana dostává tudíž prostor pro své zdokonalování se a 

prohlubování. 

 

Už první problém odhadnutí správného stádia šikany, může mít za následek, že 

agresor je potrestán naprosto nepřiměřeným trestem nebo v opačném případě trestem 

velmi mírným, což pro oběť to pak může znamenat i pokračování v agresi. Často jsou 

nesprávně konfrontovány výpovědí agresorů a obětí, a může dojít k tomu, že se 

vyšetřující přikloní k jedné straně, která nemusí vždy ta pravdivá, čímž je celý průběh 

vyšetřování postihnut. Šikana se často řešení tím, že agresor je přesunut do jiné třídy 

nebo škola, ale to rozhodně nezamezí pokračování v jeho agresivním jednání a nahrává 

to pouze tomu, že agresor si vybere dalšího jedince, kterému začne ubližovat.  
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7 Výzkum 

 

Cílem výzkumu bylo vyřešení odborného problému práce a zmapování situace 

šikanování žáků a učitelů na vybraných základních školách. Výzkum se dělí na tři dílčí 

výzkumy. 

První výzkum popisuje šikanování na vybraných základních školách (ZŠ T. G. 

Masaryka, Milovice a ZŠ Pražská 135, Benátky nad Jizerou) s použitím dotazníkového 

šetření. Dotazníky byly distribuovány mezi žáky 4. a ž 9. ročníku. Zkoumán byl výskyt 

a charakter šikany. Použit byl upravený Kolářův depistážní dotazník. V druhém 

výzkumném šetření se zjišťovala znalost žáků 5. až 7. ročníku pojmu šikana a šikana 

učitele. Závěrečný třetí výzkum byl pro pedagogy, kteří měli v dotaznících popsat své 

zkušenosti se šikanou učitele popřípadě kyberšikanou. Záměrem tohoto šetření bylo 

seznámit se s názory učitele, který se stal obětí tohoto druhu šikany. 

 

7.1 Metody výzkumu 

 

V první části výzkumu jsem použila dotazníkovou metodu. Jde o nejjednodušší 

subjektivní metodu zkoumající velký počet respondentů. Dotazník má několik pravidel: 

anonymita, správná formulace otázky. Předlohou byl dotazník sestavený Kolářem 

(Příloha 4 – Depistážní dotazník šikanování II.
44

), některé otázky byly upraveny nebo 

úplně vynechány.  

Dotazník (Výzkum I.) byl zadán žákům od čtvrté do deváté třídy na ZŠ T. G. 

Masaryka, Milovice a ZŠ Pražská 135, Benátky nad Jizerou. Obě školy pracují velmi 

dobře v prevenci šikany, kromě pravidelných (každé dva roky) dotazníkových kontrol 

pořádají pro žáky vzdělávací semináře s tématikou šikany, snaží se pracovat na dobrém 

klimatu v třídách i v celé škole. Žáky od čtvrté třídy jsem vybrala z toho důvodu, že už 

lépe dokáží zhodnotit situaci a formulovat svůj názor. Děti vyplňovaly dotazník v rámci 

                                                           
44

 KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2005. s. 224 
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hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví (6. - 9. ročník) a v rámci Českého 

jazyka (4. a 5. třída). Ve většině hodin jsem byla přítomna nebo dotazník rozdával 

dotazník třídní učitel, který byl seznámen s tím, jak dotazník dětem prezentovat. 

V druhém dotazníku (Výzkum II.) byl dán žákům menší dotazník s otázkami, co 

je šikana a zda si myslí, jestli šikanovaným může být i učitel a jak podle nich vypadá. 

K této práci byli vybráni pouze žáci v 5. až 7. ročníku ZŠ Benátky nad Jizerou (celkový 

počet: 87 žáků). V druhé části dotazníku, která jim byla rozdána až po dopsání první, 

aby nedošlo k ovlivnění jejich názoru na šikanu učitele, jelikož se tam objevil popis 

případů šikany na učitelích, byly uvedeny dva příklady šikany, které si měli přečíst a 

uvést, jak by se takové případy měli řešit, zda už se s něčím podobným setkali a jestli 

lze, případně jak, něčemu podobnému předcházet. Cílem mělo být zjištění, jak žáci 

dokážou šikanu definovat a zda ji dokáží poznat, jaký je jejich pohled na šikanu učitele 

a zda je vůbec možná. Tento dotazník žáci vyplňovali během hodin anglického jazyka, 

kdy jsem byla přítomna u všech skupin. 

Poslední částí byl dotazník pro učitele (Výzkum III.), který měl za cíl zjistit, jak 

učitelé rozumí pojmu šikana a kyberšikana a jaké jednání žáků považují za šikanu nebo 

zda se setkali sami na sobě se šikanou (kyberšikanou) od žáků. Položeny jim byly 

otázky, které děti jsou podle nich schopni více šikanovat. Otázky jsem vytvářela 

s inspirací dotazníku pro děti (Kolář). Učitelé nebyli vybíráni podle určitého hlediska, 

jsou zde učitelé s praxí dva roky či 40 let. Mezi nimi byli vybráni i ti, u kterých jsem 

věděla, že byli šikanováni ze strany žáků.  Celkový počet dotazovaných byl třicet 

pedagogů. 
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7.2 Výzkum I. 

 

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo zmapovat situaci šikanování na 

vybraných základních školách. Žákům 4. – 9. ročníku byl distribuován Kolářův 

depistážní dotazník. Před samotným psaním bylo žákům řečeno, že jde o dotazník 

týkající se šikany. Vzhledem k tomu, že šikana je velmi problematické a nepříjemné 

téma a její odhalení je velmi obtížné, proto díky jejich pomoci můžeme šikaně zabránit 

a předcházet ji. 

Dotazník má 26 otázek a je rozdělený na dvě části, na obecnou, kdy se otázky 

týkají respondenta (věk, pohlaví). V druhé části jsou již konkrétní otázky k tématice 

šikana, zjišťují hodnocení školy, hodnocení vztahů, četnost šikany a případný charakter 

agresorů. Otázky jsou rozděleny na dvě skupiny. Na otázky č. 1 až č. 4, na otázku č. 15, 

č. 21 až č. 23 odpovídají všichni respondenti. Otázky zbylé, tedy od č. 5 po č. 20, jsou 

určeny pro ty, kteří se šikanou setkali přímo jako oběti 

 

Obecná část: zjištění pohlaví a věku, hodnocení školy 

Speciální část: 

Zmapování situace výskytu šikany, zda žák byl svědkem či obětí šikany ve škole i 

mimo školu 

Zjištění charakteru útoku – kdo ubližuje, počet lidí, kteří ubližují, četnost ubližování, 

ubližování jedinci či skupině 

Popis ubližování – způsob, místo 

Předpoklady k řešení šikany – svěření se o ubližování, důvěra k učiteli 

Znalost důvodů, proč je někomu ubližováno, obrana proti útoku 

Pohled žáka na šikanu – pomoc jinému, potrestání 
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7.2.1 Analýza a interpretace dat depistážního dotazníku o šikaně 

I. Obecná část 

 

1. Jsi dívka nebo chlapec? 

Celkový počet respondentů byl 256, z toho 122 dívek a 134 chlapců.  

 

2. Kolik je ti let? 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velkou skupinu žáků od čtvrté do deváté třídy, 

byl věk určen mezi 9 a 16 lety (dvěma žákům v 9. třídě bylo již 16 let, jelikož si 

zažádali o prodloužení školní docházky, oba na ZŠ Milovice). Žáci měli možnost 

výběru odpovědi (vycházel ze znalostí věku dětí 4. - 9. třída): 9 let, 10-11 let, 12-13 let, 

14-16 let.   

Graf 1: Věk respondentů 

 

 

3. Jak se ti líbí ve škole? 

V této otázce Jak se ti líbí ve škole, měli žáci oznámkovat školu, kdy byla 

vytvořena škála hodnocení od 1 – velmi se mi líbí (nevyměnila bych tuto školu za 
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jinou), 2 – moc se mi líbí, 3 – líbí se mi, 4 – spíš se mi nelíbí, 5 – nelíbí se mi vůbec 

(nejradši bych šel na jinou školu). Výsledkem bylo, že děti často hodnotily v prvních 

třech možnostech, ale objevilo se 6 % žáků, kterým se ve škole nelíbí vůbec, což může 

být způsobeno aktuálním pocitem (špatná známka, rozpor s učitelem nebo kamarády) 

nebo zkoumaným problémem – šikanou.   

Graf 2: Hodnocení školy 

 

 

Ve vyhodnocování se objevil zajímavý výsledek. V hodnocení školy výborné 

(kdy žák odpověděl, že se mu ve škole velmi líbí) nebo nedostatečné (nelíbí se mi 

vůbec) čtvrtý ročník (ZŠ Milovice) a šestý ročník (ZŠ Benátky) měl nejvíce 

zaznamenaných odpovědí na obou pólech škály, což může být vlivem aktuální nálady 

(pocitů) a ne dlouhodobým zhodnocením školy. Může to být také ukázkou toho, že se 

v těchto třídách odehrává nějaký problém, Ve třídách, kde se již šikana objevila a byla 

řešena, vyšlo hodnocení školy téměř ze 70 % pozitivně. 
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II. Speciální část 

 

1. Je vaše třída rozdělena na party? 

Cílem této otázky bylo zjištění, jestli je kolektiv třídy kompaktní nebo je 

rozdělen na skupiny (party). Celkem 75 % dotazovaný patří do party lidí, pouze čtvrtina 

odpověděla záporně. Z 25 %, kteří odpověděli záporně, se 15 % setkalo se šikanou. Je 

dáno, že člověk se od útlého věku zařazuje do určité skupiny lidí, kterou si sám vybírá 

(neformální skupina) nebo je mu určena (formální skupina). Mezi formální skupiny 

patří třída i škola. 

Graf 3: Je vaše třída rozdělena na party? 

 

 

2. Byl jsi svědkem ubližování i mimo školu? 

Další otázka byla položena pro zjištění informací, v jakém počtu si někteří 

agresivní jedinci nechávají šikanu mimo školní prostředí, kde je obtížnější ji řešit a 

případně potrestat. Výsledek byl téměř srovnatelný s otázkou č. 3, kdy ve škole vidělo 

šikanu 59,6 % a mimo školu se svědkem šikany stalo 64,3 % žáků. 
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Graf 4: Byl jsi svědkem šikany i mimo školu? 

 

 

3. Byl jsi svědkem ubližování spolužákovi jinými žáky ve škole? 

Cílem tohoto dotazu bylo zjištění, zda se na škole objevuje šikana. Ve výsledku 

se ukázalo, že nadpoloviční většina (59,6 %) se setkala se šikanou přímo ve škole. 

Výsledky potvrzují šetření celorepublikové, kdy se ukázalo, že kolem 50 % žáků bylo 

svědkem šikany. 

Graf 5: Byl jsi svědek ubližování ve škole? 
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4. Bylo ti někdy ve škole ubližováno? 

V této otázce se zjistila, zda se daný žák stal obětí šikany, což v tomto případě 

bylo 31,8%. Pokud se podíváme na otázku č. 2, kde výsledkem bylo, že šikanu ve škole 

vidělo téměř 60 %, je zde znatelný rozdíl, který může být zapříčiněn, že se někteří (i 

přes anonymitu) k tomu, že se stali obětí šikany, nepřiznali nebo některá útočná jednání 

za šikanu nepovažují. V  celonárodních průzkumech se ukázalo, že na školách je 

šikanovaných až 40% dětí. 

Graf 6: Bylo ti někdy ve škole ubližováno? 

 

 

V této otázce ještě přidávám výsledek doplňujícího vyhodnocení této otázky, a 

to zda je oběť dívka či chlapec. Výsledkem je, že ubližováno je častěji dívkám (55,5 %). 

Jak bylo již popsáno, pokud jsou oběťmi dívky, bývají agresoři chlapci i dívky.  

Za agresivitou vůči dívkám může být skryto i sexuální obtěžování, které se pojí 

s fyzickou agresí. Pokud porovnáme jednotlivé ročníky, tak nejvíce obětí se objevuje 

v 8. ročnících, kde se obětí stalo téměř 23,5 % dotazovaných, dále pak v 4. ročnících, 

kde bylo obětí 17,4% a velký počet byl i u „paťáků“ a to 14,5 %.  

Zde jsou zakomponovány obě školy dohromady, jejich výsledky byly téměř 

totožné, přestože jde o velikostně rozdílné školy. Jelikož řada autorů tvrdí, že menší 

školy mají menší problémy se šikanou vzhledem k tomu, že mají užší vazby mezi 

sebou, zde se toto pravidlo nepotvrdilo. Milovická škola je proti benátecké 

dvojnásobná, ale problémem může samozřejmě být, zda nemohlo nastat několika 
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případů, že některé děti se i přes anonymitu nedokážou přiznat, jelikož šikanu vnímají 

jako svoji osobní prohru, ale i tak by se pravděpodobně procento šikanovaných zvýšilo 

jen minimálně. 

 

5. Jednalo o útok staršího na mladšího? 

Pokud se respondent setkal se šikanou, měl v této otázce možnost vybrat 

odpověď – útočil starší na mladšího nebo útočil spolužák z jedné třídy nebo útočil 

mladší žák na staršího. Nejvíce bylo zjištěno v případě, kdy starší útočí na mladšího 

(42,3 %), což je běžnější případ pro školní šikanování. Následovalo útočení spolužáků 

z jedné třídy (38,1 %) a poté útok mladší ho na staršího (19,7 %). Tento výsledek 

potvrzuje teorie autorů, kdy není jednoznačně dáno, že šikanovat musí pouze starší 

mladšího. 

Graf 4: Jednalo se o útok staršího na mladšího? 

 

 

6. Kolik je těch, co ti ubližují? 

Na otázku, kolik lidí ti ubližovalo, měli respondenti opět možnost výběru 

odpovědí: jeden, dva, tři nebo více než tři. Nejvíce respondentů vybralo možnost, kdy 

mu bylo ubližováno od jednoho člověka (36,1 %), poté byly podle počtu téměř 

srovnatelné odpovědi, kdy útočili dva (23 %) a více než tři (21,3 %).  
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Nejméně se objevilo v případě útočících tří žáků (19,7 %). Z čehož je možné 

usuzovat, že šlo o první stádia šikanování, kdy agresor bývá většinou jeden, než se 

k němu vytvoří úderné jádro. Je ale také možné, že si skupinový útok oběť 

neuvědomuje a myslí si, že je agresor pouze jeden. 

Graf 8: Kolik je těch, co ti ubližují? 

 

 

7. Opakovalo se ubližování?  

Tímto dotazem se zjišťoval jeden z rysů šikany, že šikana je opakované 

agresivní chování.  

Graf 9: Opakovalo se ubližování? 
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85,4 % respondentů uvedlo, že se ubližování opakovalo, což potvrdilo většinu 

studií, že jednorázová šikana je výjimečná, potvrdili to i v tomto dotazníku. Ubližování 

bez opakování se zde objevilo u 14,6 % žáků. 

 

8. Jak často je ti ubližováno? 

V této otázce byla zjišťována intenzita útoků. Odpovídali na ni pouze ti, kteří 

v předchozí (otázka č. 7 - Opakovalo se ubližování?) uvedli, že se u nich ubližování 

opakuje. Na výběr měli několik možností odpovědi: každý den – několikrát do týdne – 

několikrát do měsíce a několikrát za rok. Odpověď „několikrát do roka“ vybrali pouze 

čtyři z dotazovaných, není proto ani zařazena v grafickém znázornění výsledků. Nejvíce 

případů ubližování se na školách objevuje s intenzitou několikrát do měsíce (42,2 %). 

Dále bylo zjištěno, že se některým žákům (31,1 %) ubližuje denně a 26,7 % se ubližuje 

několikrát do týdne. ČŠI uvádí, že polovině šikanovaných dětem je ubližováno 

minimálně jednou měsíčně, což potvrzuje výsledek mého dotazníku. Proti tomuto 

výzkumu vyšel ale velmi negativně jev, kdy je žák šikanován každodenně (ČŠI uvádí 

13 %). 

Graf 10: Jak často ti je ubližováno? 
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9. Jakým způsobem ti bylo ubližováno? 

Každý respondent měl v této otázce napsat, jakým způsobem mu bylo 

ubližováno. Při vyhodnocování byly podobné způsoby ubližování dány do skupin. 

Způsoby, které se v dotaznících objevily: ignorování („nebaví se se mnou“, „dělají jako 

bych tam nebyl“, nadávky, škrcení, bití, fackování, štípání do rukou a do krku, kopání 

do nohou, nepříjemné maily, nepříjemné SMS a MMS, urážející zprávy nebo případně 

příspěvky na Facebooku, braní, ničení a kopání do věcí, braní peněz, pomluvy, 

osahávání a sexuální obtěžováni, ponižování před spolužáky nebo kamarády, podrážení 

nohou na chodbě před ostatními žáky. Tyto možnosti ubližování bychom mohli rozdělit 

do skupin – fyzická šikana, psychická šikana, kyberšikana (svým způsobem agrese je 

ale zařazená do psychické formy šikany) a sexuální šikana. 

Fyzické formy: škrcení, ničení věcí, mlácení fackování, štípání do rukou a do krku, 

podrážení nohou, braní peněz 

Psychické formy: ignorování, nadávky, pomluvy, ponižování 

Kyberšikana: nepříjemné a urážející maily, SMS či MMS, urážející zprávy na FB 

Sexuální šikana: osahávání a sexuální obtěžování 

Graf 11: Jakým způsobem ti bylo ubližováno? 
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Z odpovědí žáků se zjistilo, že na škole se nejvíce forma ubližování: nadávky 

(16,9%), pomluvy (15,7%) a ponižování (14%), tedy psychická forma šikany převažuje 

z 65,7 %. Fyzická forma je zastoupena 19,4 %, kyberšikana 11 % a sexuální šikany 

3,8%. V porovnání s výsledky milovické školy z dotazníků z předchozích let vzrostlo 

procento obětí kybešikany i obětí fyzické agrese. I podle průzkumů ČŠI se ukázalo, že 

v českých školách převažuje psychická šikana nad fyzickou téměř sedminásobně.
45

 

V kyberšikaně je jasné, že se moderní technologie dostávají více mezi čím dál mladší 

děti, proto i nárůst těchto případů. U fyzické agrese může být příčinou to, že žáci sami 

rozšířili okruh možností jak fyzicky ubližovat. Už to nejsou klasická fyzická napadení, 

která jsou pro okolí jasně viditelné, ale do fyzické šikany patří krádeže peněz či ničení 

věcí.   

 

10. Kde je ti ubližováno? 

Žáci měli uvést, kde ubližování odehrává. Nebyla jim nabídnuta volba 

z několika možností, jen jim bylo připomenuto, že se ptáme na ubližování ve škole 

(tedy uvést místo ve škole). Mohli napsat i několik míst, kde je jim ubližováno 

Graf 12: Kde je ti ubližováno? 
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Podle dotazníků se tedy na škole objevuje vnitrotřídní šikany (31,8 %), potom 

následuje šikana ve venkovním areálu školy a cestou ze školy (obě shodně 12,3 %), dále 

na chodbě a přes internet (kyberšikana) při výuce IT (shodně 11,4 %). Menší zastoupení 

má šikana v jídelně (6,8 %), v šatně (5,9 %), v družině (3,8 %), v tělocvičně před nebo 

hodině TV a cestou do školy (2,1 %).   

Překvapil mě výsledek, že se šikana objevuje i ve školní družině, kde je větší 

dohled vychovatelek. Obě školy mají 3 a více oddělení ŠD, kde je maximální počet dětí 

20 (ZŠ Benátky) a 17 (ZŠ Milovice). 

 

11. Ubližuje ti chlapec nebo dívka? 

Z výsledků je jasné, že se na těchto školách v rolích agresorů objevuje více 

chlapců (72,1 %) než dívek (27,9 %). U chlapců více převládá fyzická šikana proti 

psychické, vybírají si za oběti chlapce i dívky. Naopak dívky se spíše zaměřují na 

psychické ubližování a jejich oběťmi jsou ve většině případů pouze dívky. Mezi 

klasické případy patří situace, kdy skupina kamarádek „vyloučí“ jednu ze své party a 

snaží se ji ubližovat posměchem, ponižováním nebo pomluvami. 

Graf 13: Ubližuje ti chlapec nebo dívka? 
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12. Řekl jsi někomu o tom, že je ti ubližováno? 

13. Komu ses svěřil? 

14. Pomohl ti ten, komu ses svěřil? 

Následující otázky jsem ve vyhodnocení spojila k sobě, jelikož spolu souvisí. 

Nejprve bylo odhalení toho, jestli se děti, které jsou šikanovány, někomu svěřují a 

popřípadě komu (č. 13) a zda jim uvedená osoba pomohla (č. 14). V druhé otázce 

(Komu ses svěřil?) měli možnost otevřených odpovědí. 72,8 % respondentů uvedlo, že 

o tom problému někomu řekli, 27,2 % odpověděla negativně, za což často může stud 

nebo strach z ještě větší agrese. 

 

Graf 14: Řekl jsi někomu, že je ti ubližováno? 

 

 

Graf 15: Komu ses svěřil? 
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Opět tu měli možnost výběru odpovědi – třídní učitel, učitel, kamarád, rodiče, 

někdo jiný (zde mohli i napsat osobu, které se svěřili). Nejvíce se děti, které se přímo 

setkali s ubližování, se svým trápením svěřily kamarádovi (46,8%) a rodičům (29,4%), 

což je dané tím, že to jsou pro člověka nejbližší lidé. Dále následovalo svěření se 

pedagogům, překvapivé se může zdát, že se děti svěřily více jinému učiteli (10,3%) než 

třídnímu (7,1%), ale z osobní zkušenosti z obou škol vím, že hodně dětí není spokojeno 

se svým TU. U možnosti „někdo jiný“ se objevily odpovědi jako bratr, sestra, 

vychovatelka ze školní družiny, starší spolužák – zde doslova bylo napsáno, že dotyčný 

hledal pomoc v podobě odplaty, dokonce i ředitelka.  

Graf 16: Pomohl ti ten, kterému ses svěřil? 

 

 

Pro dítě, které má nějaký problém, je velmi dobré, že se s ním může svěřit a 

dotyčný mu pomůže, což se zde podařilo u 82,4% respondentů. Je jasné, že pokud se 

svěří kamarádovi, tak mu nejspíš není schopný pomoct tak, aby se ihned ubližování 

zastavilo, ale má alespoň pocit, že na to není sám. Jak se v dotaznících zjistilo, dost dětí 

se svěří rodičům a ti už jsou schopni problém dál řešit.  

 

15. Myslíš, že je dobré svěřit se o učiteli? 

Další otázka zjišťuje, jak velkou důvěru mají žáci k učitelům. Na tuto otázku 

odpovídali všichni dotazovaní a 64,5 % má k učiteli důvěru, že by se mu svěřili s tím, 
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třídnímu i jinému učiteli. Z vlastní zkušenosti vím, že se děti svěřují spíše netřídnímu 

učiteli, pokud s třídním nemají ideální vztah, který si někteří třídní učitelé se „svými“ 

dětmi neumí vytvořit.  

Graf 17: Myslíš, že je dobré svěřit se učiteli? 

 

 

Pokud se podívám na celorepubliková šetření
46

, kde se objevilo, že se na školách 

objeví polovina svědků šikany, ale pouze 60 % upozornilo nějakého učitele a 40 % 

z toho počtu si myslí, že to udělali dobře. A z celkového hodnocení vychází, že jen 

polovina žáků ví, že škola je v problematice šikany může ochránit. 

 

16. Byl potrestán ten, co ti ubližoval? 

Odpovědi k této otázce nejsou úplně pozitivní, jelikož jsou téměř vyrovnané. 

V 54,5% byl žák potrestaný a v 45,5% nikoli. Je to jen ukázkou toho, že někteří 

pedagogové nevědí, jak mají situace kolem šikany řešit. Nemají dostatek znalostí, aby 

tento problém dokázali vyřešit. Je několik možností, jak může být pachatel šikany 

potrestán, samozřejmě záleží, v jaké stádiu šikana byla. Výběr trestů od těch 

nejmírnějších trestů – kázeňská opatření – napomenutí třídního učitele, důtka třídního 

učitele, ředitelská důtka, snížená známka z chování, až po tresty tvrdšího charakteru – 

zařazení dítěte střediska výchovné péče, zařazení do diagnostického ústavu, trestní 

stíhání (děti nad 15 let). Mnohdy se stává, že i v těchto finálních řešení, si mnozí 
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pedagogičtí pracovníci nevědí rady a často dělají chyby, které ovlivní pocit důvěry, 

pokud by se šikana měla opakovat.  

Graf 18: Byl potrestán ten, co ti ubližoval? 

 

 

17. Jsi sám, komu se ve třídě ubližuje? 

Tato otázka měla zjistit, jestli děti, které se samy setkaly/setkávají se šikanou, 

sledují i to, co se děje kolem nich, zda si všímají, že se v podobné situaci nachází třeba 

několik dalších spolužáků. A z výsledků je patrné, že pokud šikana ve třídě objeví, je 

více obětí, zvlášť pokud je šikana v počátečních stádiích, kdy je prozatím jen jeden 

agresor nebo skupina agresorů. Když ale přechází do dalších fází, může převzít 

agresivní jednání celá třída – 4. stádium/5. stádium: většina přijímá normy a terčem 

může být jediná oběť. 

Graf 19: Jsi sám, komu se ve třídě ubližuje? 
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18. Znáš důvod toho, proč ti někdo ubližuje?? 

Z výsledků je jasné, že 80,3 % dětí nezná důvod toho, proč se staly terčem 

agresivního jednání, což je časté zjištění při výzkumech ohledně šikany. I přesto, že je 

šikana často proti lidem, kteří se nějak odlišují (etnicky, ekonomicky, handicap), sama 

oběť obzvláště mladší věku odlišení nepozoruje a nerozumí tedy útokům proti své 

osobě.  

Častými oběťmi jsou ti, kteří se na první pohled nijak neodlišují, pouze agresorů 

nejsou sympatičtí nebo jsou vybráni úplně náhodně (šikanu může vyvolat i nuda →“ tak 

si někoho vybereme a něco mu legrace uděláme“).  

Graf 20: Znáš důvod toho, proč ti někdo ubližuje? 

 

 

19. Jaké důvody asi ostatní mají, že ti ubližují? 

Tato otázka byla otevřená, žáci mohli napsat jakýkoli důvod ubližování, který je 

napadá. Z těch, co jsou nebo byli obětí šikany, odpověděla na tuto otázku necelá 

polovina. Odpovědi jsem seskupila do jednotlivých kategorií (např. odpovědi – „učím 

se blbě“, „mám blbý známky“, „učím se docela dobře“, „myslí si, že jsem šprt“ – 

výsledná kategorie pro grafické znázornění – známky).  

Nejčastější důvody (kolem 20 %) byly: známky, ekonomická situace rodiny 

(„rodiče mají málo peněz a nemůžou mi koupit hodně věcí, značkové oblečení, telefon, 
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tablet, notebook“) a vzhled („jsem tlustá/ý, jsem ošklivá“). Dále tu byly důvody: peníze 

(7,5 %), nelíbí se můj styl (2,5 %), nemají mě rádi (11,7 %), sranda/nuda (6,7 %). 

V dotaznících z milovické školy se objevily děti, které jsou šikanovány kvůli 

etnickému původu – Romové, Rusové či Ukrajinci. Zvláště dvě poslední jmenované 

neměly za posledních 20 let v Milovicích (vzhledem k obsazení sovětských vojsk) moc 

velkou popularitu. Ale na škole se nikdy případ šikany na těchto dětech neřešil. 

 

Graf 21: Jaké důvody asi ostatní mají, že ti ubližují? 
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Graf 22: Zkusil ses někdy bránit? 

 

 

21. Kdybys viděl, že je někomu ubližováno, pomohl bys mu? 

K této otázce byly tři možnost odpovědi – ano, ne, nevím. V podrobnějším 

hodnocení se ukázalo, že zápornou odpověď vybrali žáci pouze z 8. a 9. tříd. Pomoct by 

dokázalo pouze 47,2% žáků. 

Graf 23: Kdybys viděl, že je někomu ubližováno, pomohl bys mu? 
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potom, co by viděli šikanu, šlo nahlásit. U několika žáků se dokonce objevilo i doplnění 

odpovědi, dva žáci napsali, že by to šli nahlásit třídní učitelce, další dva ředitelce a 

jeden by to šel ohlásit na Policii ČR (žák 4.ročn.). 31,1%  dětí by se snažilo svému 

spolužákovi pomoct.  

Podobné skupiny by byly pro možnost, že by se do konfliktu neměly vměšovat, 

13,6 % by raději odešlo a necelých 11 procent by se také do konfliktu nepletlo, ale dál 

by nastalou situace pozorovalo. Počet těch, kteří by se připojili k agresorům, byl 2,8%. 

Ve volbě jiného řešení (4 %) se vyskytlo např.: okamžitě bych šel na policii, běžel bych 

pro několik kamarádů a pomohli bychom mu společně. 

 

Graf 24: Co bys udělal, kdybys viděl, že je někomu ubližováno? 

 

 

23. Jak myslíš, že by měl být potrestán ten, který někomu ubližuje? 

Nejvíce žáků (30,8%) by agresora potrestalo nějakým kázeňským postihem, 

následovalo by vyloučení ze (20,2%), ponechání vyšetřování na policii (13,6%) a 
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omluva oběti (8,1%). Přeřazení do jiné třídy vybralo 2,5% respondentů. Poslední 

jmenovaný trest vybírali pouze žáci 4. třídy, starší so nejspíš uvědomují, že agresor by 

zůstal nadále ve stejném prostředí a vybral si pouze jinou oběť.  

Jiný návrh potrestání zvolilo 24,7 % a mezi odpověďmi se objevovalo: „oplatil 

bych mu to“, „chtěla bych, aby ho zavřeli do vězení“, „bylo by nejlíp, kdyby s ním už 

nikdo ve škole nemluvil“. 

Graf 25: Jak myslíš, že by měl být potrestán ten, co někomu ubližuje? 
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7.3 Výzkum II. 

 

Cílem toho dotazníku bylo zjištění, jaké znalosti mají žáci o šikaně, zda znají její 

definici a charakteristiky. Jejich úkolem bylo zaměřit se na šikanovaného učitele, zda si 

jsou této problematiky vědomi, případně zda dokáží odhadnout jejich příčiny. 

7.3.1 Analýza a interpretace dat dotazníku o šikaně 

V první části druhého dotazníku měli žáci odpovědět na otázky: Jak bys šikanu 

charakterizoval? Existuje podle tebe šikana učitele? Pokud ano, jak takové situace 

probíhají?  

V odpovědích se objevily názory, které se daly seskupit do 8 skupin. Nejvíce si 

dětí myslí, že šikana je, že skupina dětí ubližuje jednomu, který je slabší (26,1 %), poté, 

že starší mlátí mladšího (19,6 %) a že někdo někoho mlátí a nadává mu (14,1 %). Lze 

tedy říci, že žáci vnímají šikanu tak, že silnější ubližuje slabšímu. Silnějším je buď 

starší žák, nebo skupina. Naopak slabším je jedinec, nebo věkem mladší žák. Ve 

výsledcích jiných dotazníků se často objevuje, že žáci pojmu šikana rozumí. Při otázce, 

jak by šikanu definovali, ale většina odpovědět přesně nedokáže.  

Graf 26: Definice šikany dle žáků 5. – 7. třídy 
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Další definice šikany dle žáků byly: vyhrožování (10,9 %), vyhrožování kvůli penězům 

(9,8 %), posmívání se a nadávky (7,6 %), ataky od nejstarších žáků (6,5 %) nebo 

dlouhodobá ignorace od spolužáků (5,4 %). Je zajímavé, že děti už nevidí šikanu pouze 

jako fyzické ubližování, které je na první pohled patrné. Šikanu vnímají také jako 

krádeže věcí a peněz nebo psychické týrání – ignorace, vyloučení z kolektivu, nadávky 

a posměch, která je sice těžko odhalitelná, ale může mít mnohem horší průběh a 

následky.   

V otázce, co je šikana učitele a zda tento jev vůbec existuje, se objevilo 

množství různorodých odpovědí. 25 % respondentů, většina byla ze 7. ročníku, napsalo, 

že šikana učitelů existuje a že se při ní odehrává to samé, jako když jsou šikanovány 

děti, učitelům se žáci mohou posmívat, nadávat, ignorovat nebo neposlouchat je. 

V jejich názorech tedy převažuje spíše psychická forma šikany a nemohou si představit, 

že by byla možná i forma fyzická.  

V odpovědích mladší poloviny žáků (5. třída) se často vyskytovalo, že určitě 

šikana učitele existuje a že jsou ty případy, když si učitel na někoho zasedne, dává mu 

schválně těžší otázky při zkoušení a hodnotí ho přísněji. Došlo tedy k nepochopení 

otázky, buď z toho důvodu, že byla pro tyto žáky špatně položena otázka, nebo si 

situaci, kdy je terčem útoků učitel, neumí představit. Ostatní odpověděli, že šikana 

učitele jsou takové situace, kdy žáci učitele schválně neposlouchají, ignorují, nedělají 

to, co jim učitel zadá nebo se k němu chovají neslušně. 

Zhruba 15 % uvedlo, že šikana učitele může být i taková, kdy si žáci učitele fotí 

nebo natáčejí a potom fotografie (nahrávky) dávají na internet a přidávají k tomu 

posměšné komentáře. Žákům 7. třídy byl dotazník zadáván ještě před plánovanou 

přednáškou o šikaně (SEMIRAMIS) v rámci předmětu Výchova k občanství. Poté jim 

byla otázka „ co je šikana?“ položena ještě jednou a většina dotazovaných napsala, že 

šikana je fyzické i psychické ubližování a že znakem je opakovanost.  

U žáků 7. třídy mohu uvést i „inspirativní“ příklad učitelky, která si je během 

vyučování sama natáčela (nikdo dodnes neví, jaký byl důvod), ale po odchodu učitelky 

bylo dětem vysvětleno, že svým způsobem jde o jistý náznak kyberšikany a v opačném 

případě by za takovýto prohřešek mohli být potrestáni i sami žáci. Je po tom 
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samozřejmě složité dětem v tomto věku vysvětlit, že pokud natáčení provádí samotný 

pedagog, neměly by to dělat také.  

Druhá část tohoto dotazníku byla s dvěma pravdivými příběhy (viz příloha 2
47

) 

šikanovaných učitelů, které se staly na českých školách. Žáci si je měli přečíst a napsat 

návrh, jak by se takové situace měli řešit, zda se s něčím podobným setkali a zda jde 

takovým problémům předejít, případně jak. Měli i dodat, z jakého důvodu k těmto 

situacím může docházet („proč si žáci takové věci k učitelům dovolí“)? 

„V hodině tělocviku jsem spojovala dívky a chlapce dohromady. Tato třída je 

problémová. Ten den zkoušeli, co vydržím. Nejdříve se mi snažili kluci diktovat, co 

budou dělat a pak odmítali veškeré činnosti. Bojkotovali vše a to nejen kluci, ale i holky. 

Posledních 10 minut jsem kluky poprosila, ať si sednou na lavičku a počkají, až 

oznámkuji děvčata, ale to bylo to nejhorší, co jsem mohla udělat. Viseli na žebřinách, 

lezli po sloupech, za zády mi skákali do žíněnek, prostě chovali se jako zvířata.“ 

„Učitelce, kterou znám v naší škole, dělali žáci opravdu drsné kousky – slzný 

plyn, výkaly na houbě, řvali hymnu, aby nemohla mluvit, fotili jí, vyhrožovali, po 

incidentu se zavražděným učitelem z legrace na tabuli namalovali kříž, bouchali jí 

dveřmi, byli velmi vulgární.“ 

Dalo by se říci, že jakési náznaky šikany směřující k učitelům tu existovaly vždy 

(vykřikování, snaha upoutání pozornosti, vulgární jednání), ale až v posledních letech se 

některé případy rozrostly do nezastavitelných podob. Žáci ztratili k některým 

pedagogům autoritu, což je důsledek změn postoje celé společnosti k učitelskému 

povolání, a nebojí se ani fyzických ataků. Nemusí to být útok vůči neoblíbenému 

pedagogovi, jak by si mnozí mysleli, ale často žáci odhalí nějakou slabost pedagoga 

Učitel je v současné době pod velkým tlakem od vedení školy, rodičů, žáků atd. 

V některých případech je ale sám učitel příčinou útočného jednání a mnohdy ve třídě 

vytvoří takovou atmosféru, která šikanu lehce vyvolá. 

Odpovědi žáků na otázky k příběhům byly podmíněny věkem, žáci z 5. třídy 

nejčastěji napsali (21%), že by trestem měla být snížená známky z chování. Pro tento 

věk (10 – 11 let) je kázeňský postih ještě velkým trestem. Pro starší děti tento trest nemá 
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takový v současnosti takový význam, ani rodiče se nad tím nepozastavují, jelikož vědí, 

že na další život nemá tento postih žádný vliv.  

Další skupina 38 % dětí odpověděla, že trestem pro žáka, kteří takto terorizují 

učitele, by mělo být vyloučení ze školy. V českém školském systému je ale zavedena 

9tiletá povinná školní docházka, tzn., že vyloučení ze základní školy není možné. 

Otázkou je, zda by návrh adekvátního potrestání v nejtěžších případech šikany, nejen 

učitele, ale i mezi žáky, nebylo řešením a pro možné další agresory alespoň výstrahou. 

Ale jelikož tu stále není jasně dáno, jak se šikana má trestat, je jasné, že agresoři vědí, 

že mohou ubližovat, aniž by se jim něco stalo. 

Další častá odpověď (33 % dětí) byla, aby agresor byl poslán do nápravného 

zařízení. Pokud se škole rozhodne k tomuto postihu, musí přejít přes rodiče. Často jsou 

aktéři šikany učitelů žáci z ekonomicky a sociálně silných rodin, kteří mají od rodičů 

velkou podporu a je velmi těžké tento krok udělat. Hledat chybu samozřejmě můžeme 

hledat i u ředitelů, jelikož často vzniká jakýsi souboj o každého žáka a boj o prestiž 

mezi školami. 

V poslední otázce: „Proč se některým učitelům ubližuje?“, se objevily tyto 

odpovědi: „učitel může být zlej“, „asi ho nemají rádi, protože jim dává špatné 

známky“, „může si z nich dělat srandu“, „třeba není moc chytrá a neumí to“. Všechny 

odpovědi se tedy dají shrnout, že žáci učitele neberou jako někoho, kterým jim předává 

určité vědomosti a vychová je. Objevilo se i několik vulgárních hodnocení, ze kterých 

můžeme poznat, jak respekt k učitelské profesi klesá. Mnohdy za těmito problémy 

učitele se šikanou stojí i pedagog sám svoji nedůsledností, špatným přístupem k žákům 

a celkovým přístupem k učitelské profesi. 

Výsledky tohoto dotazníku ukázaly, že jsou si šikany vědomy a znají ji ze svého 

okolí, případně se s ní setkaly na vlastní kůži. Někteří z nich rozumí, že šikana ve škole 

není jen šikanou mezi dětmi, ale že je to taková agrese, která může být vyvolána i vůči 

dospělým. Je pro ně ale složité pochopit, proč šikana vzniká. Myslím, že si jsou vědomi 

ale toho, že učitelé ve své profesi dělají chyby, které se proti nim mohou obrátit a 

někteří jedinci se pustí i do šikany. Bylo by přínosné s dětmi stále pracovat na tom, aby 

se v třídě šikaně zamezilo, tedy pracovat na třídně a jejím klimatu a především, aby si 

každý uvědomil, že obětí se může stát kdykoliv on sám. 
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7.4 Výzkum III. 

 

V posledním výzkumu byli respondenty samotní pedagogové. Výběr učitelů 

nebyl podmíněn věkem ani délkou praxe.  Dotazovaní učitelé byli vybráni z několika 

škol. Ve výběru byli zařazeni i ti, u kterých jsem věděla, že se obětí šikany ze strany 

žáků stali. Počet učitelů byl třicet, z nichž nejvíce se jich nachází ve věku 35-50 lety a 

mají praxi od 15 do 25 let. Většina dotazovaných jsou ženy, ve zkoumaném vzorku jsou 

pouze tři muži. 

 

7.4.1 Analýza a interpretace dat dotazníku učitelů o šikaně 

První otázka, která byla položena učitelům, byla, zda umí definovat pojem 

šikana. Odpověď téměř poloviny z nich se téměř rovnala uznávané definici. Uvedli, že 

jde o promyšlené fyzické či psychické napadání slabších nebo znevýhodněných 

jednotlivcem či skupinou, které se často opakuje. V ostatních odpovědích se objevilo 

např.: „hrubé, urážlivé a ponižující jednání“, „zatlačení člověka do kouta“, „jde o akci 

mezi dvěma či více lidmi, s níž jeden nesouhlasí, je proti“. Jistě se nedá říci, že by 

odpovědi byli špatné, ale je jasné, že nejsou úplné a že si mnozí hlavní znaky šikany 

neuvědomují. U definice kyberšikany byli odpovědi podobné. Učitelé se zaměřují pouze 

na to, že šikana se rovná ubližování. Kyberšikanou nazývají obtěžování prostřednictvím 

médií, sociálních sítí a mobilních telefonů, také jako zneužití informačních technologií 

k ponižování a ubližování druhým pomocí zveřejnění videí nebo fotografií 

s posměšnými komentáři.  

Myslím, že nedostatky znalostí ohledně definice a rysů šikany můžeme hledat 

další neznalosti v ostatních charakteristikách šikanování. S tím je spojeno samozřejmě 

větší riziko nerozpoznání situací, které mohou vést až k šikaně učitele. Každý druh 

šikany má svůj vývoj stejné, je to i u šikany učitelů. Je tedy nutné, aby se učitelé v této 

problematice vzdělávali, měli jasné informace a znalosti k tomu, jak šikanování své 

vlastní soby předcházet případně ji řešit. Každý učitel by si měl uvědomit stádia šikany 

vůči učiteli. První příznak, který může nastat, je nezájem o výuku, kterou mnozí 

považují u některých ročníků za běžnou (př. v 9. třídě mohou často žáci naznačovat, že 

je výuka absolutně nebaví a nezajímá)., ale každý by si měl uvědomit další krok, který 
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může nastat, a to, že pokud se prvním náznakům nezabrání, mohou přejít až do silné 

agrese. 

Zde uvedu jeden konkrétní případ, který vystihuje, kde je jeden z těch 

„zakopaných psů“ v problematice šikany nejen mezi dětmi, ale i proti pedagogům.
48

 Šlo 

o případ v Praze 2, která nabídla financování seminářů v oblasti šikany pro třídní učitele 

škol v této oblasti. Školení však byla zaměřena na velmi obecné znalosti a nevěnovala 

se pozornost konkrétním postupům a především šlo spíše o teorii, než o zažití si 

poznatků v praxi. Také ve výsledcích testování škol ČŠI na šikanu se ukázalo, že se ve 

školách často na šikanu zaměřuje pouze metodik prevence, ale ten není samozřejmě 

schopen být v každá třídě a pracovat na takovém klimatu třídy, v kterém by šikana 

nemohla vzniknout.  

Vyvstává otázka, kdo je zodpovědný za neodbornost a nepřipravenost učitelů 

v problematice šikany. Mnoho lidí, se kterými jsem o problematice hovořila, 

poukazovalo na nepřipravenost pedagogů z pedagogických fakult, ale myslím, že toho 

tyto instituce jsou za příčinu označovány nesprávně. Často se v šikaně učitele projeví 

nějaké slabá stránka v osobnosti pedagoga např. neschopnost autority, špatný přístup 

k žákům, což pedagogické fakulty nemohou objevit v žádné fázi studia. Možným 

řešením by bylo, stejně jako je tomu u policistů či hasičů psaní psychologických testů, 

které by se musely sestavit tak, aby se ukázalo, zda je člověk schopen zvládnout plně 

učitelské kompetence
49

 (oborově předmětová, didaktická, pedagogická, pro spolupráci 

s kolegy, organizační, pro spolupráci s okolím k reflexi a sebezdokonalování).  

Role učitele se v posledních letech mění, stává se náročnější především 

z pohledu žáků a společnosti. V současné době pedagog nevystačí jen s nabitými 

vědomostmi ze studia, ale neustále na sobě musí pracovat a vzdělávat se, nejen v oblasti 

odborných znalostí, ale i znalosti v psychologickém a didaktickém přístupu.  

Respondenti uváděli, že se setkávají s klasickými konflikty dnešních žáků, tedy 

vykřikování, odmítavý postoj vůči výuce, vulgární mluva, občasná ignorace jejich 

osoby a posměch vůči jejich osobě apod. Většina z nich uvedla, že o šikanu se jistě 

nejedná. Několik z nich uvedlo, že za šikanu považují mnohem agresivnější fyzické 

napadání. Vyvstává problém, zda by pedagogové dokázali určit, kdy se o šikanu jedná a 
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kdy nikoli. Nejprve to může začínat jako hra, kdy si žáci učitele „zkouší“, co vydrží. 

Ale jakmile neobstojí, agrese se zvyšuje či stupňuje. 

Ve výsledcích se objevilo, že se nikdo z nich se šikanou vlastní osoby nesetkal. 

Jak jsem již uvedla, dotazník byl účelně dán i učitelům, kteří se stali obětí šikany. I 

v předchozích popisech konfliktů nemůžeme přesně určit, zda to opravdu je pouze 

nevinné škádlení, nebo jde o počáteční stádia šikana, jelikož si přesný rozdíl mnoho 

pedagogů neuvědomuje. Byli to dvě ženy a jeden muž, všichni šikanu negovali. 

V jednom případě se tento problém řešil s ředitelem školy a s dotyčnými žáky.  

Jak můžeme ale řešit a pomoci učitelům, když se k ní nepřiznají, nebo spíše bojí 

přiznat. Ve školách by se mělo začít důsledně na klimatu školy, která by pedagogům 

zlehčila situaci, pokud se dostanou do problémů se šikanou. Sami učitelé navrhovali, 

aby se se žáky pracovalo nejen v problematice šikany mezi dětmi, ale i šikany 

k učitelům. Na samotné vzdělání učitelů v této problematice není dostatek financí dle 

informací krajů, proto je problémem, že učitelé se vzdělávají často mezi sebou, nebo je 

školí preventista PP. Na základních školách je doporučení, aby se učitelé vzdělávali 

pomocí odborné literatury, ale opět jsou zde problémem finance, jelikož na literaturu 

peníze nezbývají. 

Jelikož všichni na setkání se šikanou odpověděli, že se jim šikana vyhnula, 

nemohu popsat způsoby jednání. Sama mohu jen popsat vlastní zkušenost, kdy jsem se 

setkala se silnou psychickou šikanou. Člověk cítí silné pocity bezmoci, často přemýšlí 

nad svou vlastní neschopností. Obrátila sem se nejprve na několik učitelů, ti mi 

odpověděli, že se s podobným chováním setkávají také. Poté jsem obrátila na ředitele 

školy, ani on mi nedokázal poradit, proto jsem situaci vyřešila odchodem ze školy. 

Ostatní učitelé, kteří vyplňovali dotazníkovou otázku, jak by reagovali, pokud by se jich 

šikana týkala, navrhovali především jednání s vedením školy. Otázkou zůstává, nakolik 

jsou sami ředitelé vzdělaní k tomu, aby zvládli tento problém. Nechybí jen znalosti 

k diagnostice, ale často si nevědí rady ani s právními důsledky šikany. 

V další otázce se objevila ukázka nepřiznání se k šikaně své vlastní osoby, téměř 

polovina dotazovaných odpověděla, že jejich kolega se s tímto problémem setkal. 

Pravděpodobně se ukázalo, jak nepříjemné to pro učitele může být. Myslím, že většina 

svou chybu nepřizná, aby neovlivnila jejich další kariéru, aby na ně bylo nahlíženo jako 
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na neschopné nebo aby se žáci nedozvěděli, že mají zranitelné místo, kterého by mohli 

opět zneužít. 

Všech třicet respondentů uvedlo, že se setkalo se šikanou mezi dětmi. Jeden 

případ došel velmi těžkému stádiu, dívka v 6. třídě byla skupinou dívek i chlapců 

nejprve vyloučena ze třídy, nikdo se s ní nesměl bavit pod výhrůžkou, že dopadne stejně 

jako ona. Šikany si všimla třídní učitelka po pěti měsících, kdy se dívka začala chovat 

velmi podezřele (velký počet absencí, časté nevolnosti a odchody z vyučování, 

zapomínání věcí). Spolužáci ji začali ničit a brát věci. Šikana ale nebyla finálně 

vyřešena, jelikož třídní učitelka se s nažila vyjít a agresory po dobrém se slovy, aby se 

nad sebou zamysleli a už v ubližování nepokračovali. Chybou také bylo, že jednala 

pouze s vytipovanými agresory, aniž by si uvědomila, že pokud se šikanování dostane 

do pokročilého stádia, jsou do agrese zapojeni všichni ve třídě. Dívka školu opustila. 

Není to sice případ šikany učitelů, ale dá se na této situaci ukázat přístup některých 

pedagogů k šikaně a především jejich neznalost diagnostiky a řešení.  

Příčin šikany učitele uváděli dotazovaní několik. Nejčastější příčinou jsou dle 

respondentů pedagogové sami, resp. jejich osobnost, nedokáží si zjednat autoritu, chybí 

jim důslednost, často jsou příliš přísní. Autorita je celkově velkým problém dnešních 

učitelů. Další názory uvádějí, že příčinou vzniku šikany vůči učiteli, může být žákův 

nezájem o daný předmět. O šikaně vůči učiteli může rozhodnout i jeho vzhled případně 

jméno. V jednom konkrétním názoru se objevilo: „učitel může mít nějaký handicap 

nebo vzhled, kteří žáci nepřijmou, myslím, že to může být stejně i se jménem, asi se to 

zpočátku bude vyvíjet úplně nevině, ale dovedu si představit, jak mohou žáci šikanu plně 

rozjet“. 

Pět pedagogů se setkalo se slabší formou bossingu, kdy byli terorizováni 

vedením (2x od ředitele, 3x od zástupce ředitele). Ukázali se všechny znaky těchto 

druhů šikany, dostávali nepřiměřené úkoly, které museli neustále opravovat, nebo byli 

ponižováni před ostatními kolegy např. při pedagogických radách. Dva z respondentů se 

setkali s mobbingem, šikanou ze strany kolegů, kdy bezdůvodně kolegové chodili 

s neopodstatněnými stížnostmi k řediteli a snažili se je ponížit. Je to jen ukázka toho, že 

šikana vzniká za každé možné okolností, kdy člověk u druhého vycítí náznak slabosti a 

snaží se ji využít ve vlastní prospěch. 
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Problém je samozřejmě s autoritou učitele, každý pedagog, pokud se ho 

zeptáme, zda má autoritu u dětí, odpoví, že ano, i to se ukázalo ve výsledcích mých 

dotazníků. Ale je to tak opravdu? Jak už jsem v několika situacích popisovala, učitel se 

bojí i sám sobě přiznat, že svoje povolání nezvládá. Mnohdy za ztrátou autority bývá 

nedostatek odborných znalostí, špatný přístup k žákům, kdy se přehnaně snaží mít 

kamarádský vztah nebo naopak je příliš autoritativní. Vlastnosti, které můžeme 

považovat za důležité pro získání autority, jsou důslednost, tolerantnost a schopnost 

vcítění se do každého žáka.  

V dotazníku jsem zjišťovala názor učitelů na to, které děti jsou z jejich pohledu a 

praxe nejagresivnější a zda se dají snadno určit. Ve všech případech se shodovali, že jde 

o děti, které se samy s agresí setkávají doma, mají problémy v rodině. I v mnohých 

studiích je popsáno, že děti, které se celé dětství setkávají s nějakou agresí, berou tento 

druh chování jako vzor a jednají podle něho i samy. Opět je nutné, aby se učitelé 

především prvostupňoví zajímali dítě a jeho rodinu. Mnozí budou argumentovat, že je 

obtížné zjišťovat veškeré informace o žákovi, ale lze z nich poté vycházet a s žákem tak 

správně pracovat. Také se většina shodla na tom, že šikanující děti jsou ze sociálně 

slabších rodin nebo od méně vzdělaných rodičů. 

V současné době se šikana učitelů probírá často v médiích, jelikož v posledních 

letech došlo k několika agresivním útokům vůči učitelům. Mnozí si myslí, že ve většině 

případů média přehání, ale realita je odlišná, jelikož se poukazuje pouze na případy, kdy 

je učitel fyzicky napaden. Společnost si neuvědomuje komplikovanost tohoto problému. 

Situaci stěžuje i současný komplikovaný problém a to vztah s rodiči. Všichni autoři se 

shodují, že na zvládnutí situace kolem šikanovaného učitele i šikany celé je nutné, aby 

všichni, kteří jsou do vzdělávacího procesu zapojeni, spojili síly a spolupracovali a 

nestavěli si navzájem překážky. 
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7.5 Shrnutí výzkumného řešení 

 

Při mapování situace šikany na vybraných základních školách bylo zjištěno, že 

se školní šikanou se setkala nadpoloviční většina žáků. Tito žáci se v podobném měřítku 

setkávají i se šikanou mimo školu. Obětí šikany se stala třetina respondentů a nejčastěji 

se se šikanou setkávají žáci 8. ročníku, kde se obětí stala téměř čtvrtina. Na těchto 

školách převažuje ubližování dívkám a mladším žákům. Agresory jsou častěji chlapci 

(72 %).  

V charakteru šikanování je nejvíce zastoupen útok jedním žákem a potvrzuje se 

hlavní rys šikany, tedy opakování útoku a jeho dlouhodobost. Na těchto školách se 

útoky opakují nejčastěji několikrát o měsíce. Způsoby, které agresoři k ubližování 

nejvíce používají, mají formu slovních útoků – nadávky, pomluvy a ponižování. 

V mešním měřítku se objevuje fyzická forma. Kyberšikana, především na Facebooku, 

se objevila u 11 % obětí. U obou škol se s ubližováním setkalo 6 % dětí ve školní 

družině. Pokud se oběť svěřila o šikanování, nejvíce vkládá důvěru ke svému 

kamarádovi a rodičům. Pokud by se ale svěřili učiteli, nadpoloviční většina věří, že by jí 

i učitel pomohl, ale v jejich neprospěch, i celé škole, hraje fakt, že pouze necelá 

polovina případů se vyřešila s potrestáním agresora. 

V druhé části výzkumu, které pracoval s žáky 5. – 7. ročníku, se ukázalo, že děti 

pojmu šikana rozumí a uvědomují si jeho problematiku. Šikanu ale častěji považují za 

útoky od staršího, silnějšího jedince nebo od skupiny k jednotlivci. Žáci si uvědomují, 

že šikana není pouze fyzické ubližování, ale slovní útoky a kyberšikana. Jsou si také 

vědom toho, že šikana nemusí fungovat pouze mezi dětmi, ale může se odehrávat mezi 

učitelem a žákem. Charakter této šikany je dle jejich názorů pouze formou slovní 

agrese, je pro ně nepředstavitelné, že by se stal nějaký druh agrese fyzické. Ze svých 

zkušeností uváděli i případy kyberšikany. Uváděli, že důvodem k agresi vůči učiteli, 

může být často učitel sám a jeho způsob chování k žákům. 

Z dotazníkového šetření pedagogů bylo zjištěno, že ani oslovení učitelé 

nerozumí pojmu šikana tak, jak by se od nich očekávalo. Nejsou si vědomy všech znaků 

a forem. Jejich nedostatečné znalosti mohou vést k dalším problémům s tím spojené 

např. nerozpoznání šikany mezi dětmi, šikanování vlastní osoby, špatná diagnostika a 
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prevence. Problém je z nedostatečné přípravy či doplňujícího vzdělání v problematice 

šikany. Všichni respondenti se se šikanou nesetkali, i přesto, že jsem u tří věděla, že se 

obětí stali. Tento fakt považuji za největší problém v šikaně učitele. Pokud učitelé 

nepřiznají tento problém, nebo nejsou schopni ho poznat, jak se dá taková situace řešit. 

Často uváděli, že během výuky žáci přehnaně vykřikují, ignorují je nebo mluví 

vulgárně, otázkou však zůstává, zda tyto příklady nejsou ve třídě rozjety v takové míře, 

aby se za šikanu učitele mohly už považovat.  

Nadpoloviční většina uvedla, že se se šikanou setkal jejich kolega, ať už to byla 

častější šikana ze strany žáků, nebo v menší míře šikana od vedení, ale k těmto 

případům se přiznalo pět učitelů z 30. Je pravděpodobné, že někteří se schovávají za 

případem kolegy, aby si nemuseli přiznat, že mí problém a řešit ho, a tím poukázat na 

svoji slabost. Důvody, proč jsou učitelé šikanováni a které uváděli respondenti, jsou 

učitelova osobnost, důslednost a autorita, kterou dnešní pedagogové ztrácí. Agresory 

v tomto druhu šikanu jsou dle pedagogů děti, které se setkávají s agresí doma od rodičů.  
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8 Závěr 

Svoji diplomovou práci jsem věnovala problematice šikanovaných žáků a učitelů 

na základních školách. Z teoretické části bych ráda připomněla, že mezi největší úskalí 

patří diagnostika šikany a prevence, ve které se dělá nejvíce chyb. Pro práci učitelé je 

také nutné znát hlavní znaky šikany, které pomohou šikanu odhalit, které jsem proto ve 

své práci popsala. Je nutná znalost následků šikany, vzhledem k tomu, že i ty pomohou 

při řešení případů šikany.  

Škola jako nejdůležitější činitel ve vzdělávání a výchově dítěte má šikanu 

objevovat, předcházet ji a důsledně řešit. Jedním z největších problémů ve školách je 

malé úsilí tyto tři aspekty naplňovat, což vytváří ty nejlepší podmínky pro prohlubování 

všech projevů šikany.  

V rámci výzkumu jsem chtěla zmapovat situaci šikany na vybraných základních 

školách a šikany učitelů, které jsem oslovila. V nich bylo zařazeno i několik, kteří se 

stali obětí. 

V rámci prvního výzkumného šetření, které probíhalo na dvou základních 

školách – ZŠ Pražská 135, Benátky nad Jizerou a ZŠ T. G. Masaryka, Milovice. Se 

šikanou se setkala nadpoloviční většina žáků jak ve škole, tak i mimo školu. Celá třetina 

žáků se stala obětí šikany, kdy častějšími oběťmi jsou dívky a agresory naopak chlapci. 

Při hodnocení jednotlivých ročníků se ukázalo, že nejčastěji šikana probíhá v 8. 

ročnících těchto škol, kde se obětí stala čtvrtina dětí. 

Při šikanování na vybraných školách převažuje útok jednotlivce, který je 

dlouhodobý a opakovaný, běžně se opakuje několikrát do měsíce. Psychická forma 

převažuje nad formou fyzickou a kyberšikanou, která se neobjevuje v takové míře, jak 

by se dalo předpokládat. K útokům dochází nejčastěji ve třídě, ale překvapivě se dost 

případů šikanování objevilo i ve školní družině. 

V druhém výzkumném šetření se žáci zabývali pojmy šikana a šikana učitele. 

Žáci těmto pojmům rozumí. Uvědomují si, že šikana není pouze fyzická agrese, ale 

jejími formami může být i psychická nebo kyberšikana. Šikanu berou jako problém, 

který nemusí být pouze žáky, ale může se objevit u pedagoga a žáka, ať už učitele 

šikanuje, nebo je sám obětí. 
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. 

V posledním dotazníkovém šetření pedagogů se ukázal podstatný problém, 

učitelé zcela nerozumí pojmům šikana či kyberšikana. Neznají všechny souvislosti této 

problematiky. Tato neznalost vede jen k prohlubování problémů, při diagnostice a 

řešení šikany. Přestože se mezi dotazovanými učiteli objevili ti, kteří se stali oběti 

šikany, nebyli schopni se přiznat. Zde vyvstává tedy otázka, jak pomoci těmto učitelům 

a jak tuto problematiku řešit, pokud nedostaneme konkrétní případy.   

Oslabení nebo dokonce likvidace šikany je a bude nadále velmi složitý proces 

vyžadující důslednou, systematickou a pravidelnou koordinaci všech činitelů (škola, 

učitel, třída, společnost), kteří se šikanou přicházejí do styku. Je to dlouhodobý proces, 

ale úsilí za zkvalitnění morálních vlastností dítěte za to stojí.  
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10 Přílohy 

 

Příloha 1 

Dotazník o šikanování pro žáky 4. až 9. očníků 

 

DOTAZNÍK ŠIKANOVÁNÍ      ROČNÍK: 

 U některých otázek máš na výběr několik odpovědí, u některých musí odpovědět sám 

 Odpověď zakroužkuj 

 

1. Jsi dívka nebo chlapec?     dívka / chlapec 

2. Kolik je ti let?     9let / 10-11 let/ 12-13 let/ 14-16 let 

 

3. Jak se ti líbí ve škole? 

1 – velmi se mi líbí (nevyměnila bych tuto školu za jinou), 

2 – moc se mi líbí  

3 – líbí se mi 

4 – spíš se mi nelíbí  

5 – nelíbí se mi vůbec (nejradši bych šel na jinou školu) 

 

4. Je vaše třída rozdělena na party?    ANO / NE 

5. Byl jsi svědkem ubližování i mimo školu:  ANO / NE 

 

6. Byl jsi svědkem ubližování spolužákovi jinými žáky ve škole?  ANO / NE 

7. Bylo ti někdy ve škole ubližováno?   ANO / NE  

 

pokud jsi v otázce č. 7 odpověděl NE, pokračuj na otázku 18, 23, 24 25 

 

8. Jednalo o útok staršího na mladšího?   ANO / NE 

9. Kolik je těch, co ti ubližují?  JEDEN / DVA / TŘI / VÍCE NEŽ TŘI 

10. Opakovalo se ubližování?    ANO / NE 
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11. Jak často je ti ubližováno? 

KAŽDÝ DEN / NĚKOLIKRÁT DO TÝDNE / NĚKOLIKRÁT DO MĚSÍCE 

12. Jakým způsobem ti bylo ubližováno? 

NAPIŠ PODLE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 

 

 

 

13. Kde je ti ubližováno? 

NAPIŠ PODLE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 

 

 

 

14. Ubližuje ti chlapec nebo dívka?   DÍVKA / CHLAPEC 

15. Řekl jsi někomu o tom, že je ti ubližováno?  ANO / NE 

 

16. Komu ses svěřil? 

TŘÍDNÍ UČITEL / UČITEL / KAMARÁD / RODIČE / NĚKDO JINÝ (napiš kdo) 

 

17. Pomohl ti ten, komu ses svěřil?   ANO / NE 

18. Myslíš, že je dobré svěřit se o učiteli?  ANO / NE  

 

19. Byl potrestán ten, co ti ubližoval?   ANO / NE 

20. Jsi sám, komu se ve třídě ubližuje?   ANO / NE 

 

21. Znáš důvod toho, proč ti někdo ubližuje?  ANO/ NE 

22. Jaké důvody asi ostatní mají, že ti ubližují? 

NAPIŠ, PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE TI OSTATNÍ UBLIŽUJÍ, MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE DŮVODŮ 
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23. Zkusil ses někdy bránit?    ANO / NE 

24. Kdybys viděl, že je někomu ubližováno, pomohl bys mu?   ANO / NE / NEVÍM 

25. Co bys udělal, kdybys viděl, že je někomu ubližováno (ve škole)? 

 Snažil bych se šikanovanému sám pomoct 

 Šel bych to někomu nahlásit 

 Nechtěl bych se do toho plést, radši bych odešel 

 Nechtěl bych se do toho plést, ale pokračoval bych v pozorování 

 Přidal bych se k těm, co ubližují  

 Zvolil bych jiné řešení (pokud vybereš tuto moznost, napiš i více) 

 

26. Jak myslíš, že by měl být potrestán ten, který někomu ubližuje? 

MŮŽEŠ NAPSAT I VÍCE MOŽNOSTÍ 
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Příloha 2 

Dotazník o znalostech šikany (5. – 7. ročník, ZŠ Benátky nad Jizerou) 

 

DOTAZNÍK O ŠIKANĚ      ROČNÍK: 

 

1. Část 

 Jak bys charakterizoval šikanu? 

 Existuje podle tebe šikana učitele, a jak vypadají takové situace? 

 Proč myslíš, že k takovým situacím dochází? 

2. Část 

 Přečti si dva případy šikany učitele, které se staly na českých školách, a zkus 

odpovědět na otázku: Jak by se měli podobné případy řešit? 

 

„V hodině tělesné výchovy spojovala mladá začínající učitelka dívky i chlapce dohromady. Tato 

třída byla velmi problémová. Ten den zkoušeli, co vydrží. Nejdříve kluci diktovali, co se bude 

v hodině dělat, pokud nebylo po jejich, nedělali nic, jen křičeli, nadávali, natáčeli si jí i sebe 

(aby bylo vidět, že nebudou dělat to, co po nich chce učitelka). Poté se přidaly i holky. 

Posledních deset minut začali všichni dělat, to co se jim zachtělo. Lezli po žebřinách, házeli po 

sobě míče, lezli na okna, křičeli z oken (tělocvična), rozhazovali pomůcky a žíněnky.“ 

 

„Učitelce na 2. stupni prováděli žáci opravdu drsné kousky – slzný plyn, psí výkaly na houbě 

neustále ji bouchali na dveře od kabinetu, velmi vulgární slova, křičení, aby nebyla slyšet a ani 

nemohla mluvit, fotili jí, natáčeli a vyhrožovali. Potom, co se v novinách objevila zpráva, že 

kvůli šikaně spáchal nějaký učitel sebevraždu, nakreslili na tabuli náhrobek s křížem a jejím 

jménem. 
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Příloha 3 

Dotazník pro učitele základních škol 

 

DOTAZNÍK ŠIKANA 

 

1. Vyberte prosím základní informace o Vás, jinak je dotazník anonymní. 

Pohlaví.:  muž/žena     

Věk:   do 30 let / 30-50 let / 50-65 let/ nad 65 let    

Praxe:   do 5 let/ 5-10let / 11-25 let/ nad 25 let 

 

2. Jak byste definoval/a šikanu? 

 

3. Jak byste definoval/a kyberšikanu? 

 

4. Máte často konflikty se žáky? Jedná se dle Vašeho názoru o šikanu? 

 

5. Můžete říci, že jste se někdy se šikanou od žáků (i kybešikanou) přímo setkal? 

Pokud ano, jak jste reagoval? 

 

6. Pokud jste se se šikanou nesetkal, zkuste popsat, jak byste reagoval? 

 

7. Myslíte si, že máte autoritu před žáky autoritu? Odůvodněte. 

 

8. Pokud jste se nesetkal přímo se šikanou od žáků, setkal jste se s případem (kolegy), 

který měl problém se šikanou učitelů? 

 

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru příčiny šikany učitel ze stran žáků? 

 

10. Setkal jste se někdy s jiným druhem šikany ve školství? 

 

11. Jaké děti jsou podle Vás nejagresivnější? 

 


