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Abstrakt: 

 

Název: Šikana na základních školách: řešení problému z pohledu dětí 

 

Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá šikanou na druhém stupni základní školy. 

Teoretická část se věnuje základním poznatkům o šikaně, jsou zde popsány definice šikany, 

dělení šikany, její stadia, protagonisté a postup při zjištění i vyšetřování šikany. Cílem 

empirické části je zjistit, zda je na základní škole v Praze 8 efektivní Minimální preventivní 

program a zda je účinný v prevenci proti šikaně. V této části je také popsána základní škola a 

analýza Minimálního preventivního programu. K šetření byly využity polostrukturované i 

nestrukturované rozhovory. V práci jsou zachyceny názory a návrhy na řešení šikany 

z pohledu žáků druhého stupně. Z výzkumu vyplývá, že cíle v oblasti prevence šikany byly 

naplněny.  Na škole se předchází šikaně a žáci i učitelé jsou do této problematiky dostatečně 

zasvěceni. 

 

 

Klíčová slova: šikana, učitel, žák, základní škola 

  



 

 

 

Abstract:  

 

Title: Bullying in Basic Schools: Solving the Problem from Pupil’s Point of View  

 

Abstract: This diploma thesis deals with bullying at primary schools. The theoretical section 

describes the definition of bullying, bullying division, the stages of bullying, its protagonists, and 

the procedure of current best practice in the prevention and eradication of bullying. The aim of the 

empirical part is find out how effective The Minimal Preventive Programme is in one particular 

Prague primary school. Research was carried out through interviews. This paper presents views and 

ideas of how to solve the problem of bullying from the student’s point of view. The results of the 

research show that the goals in bullying prevention have been fulfilled. The school prevents 

bullying, teachers and students are sufficiently confident in this issue.  

Keywords: bullying, teacher, pupil, basic school 
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1  Úvod 

Jistě není překvapující, že se ve škole odehrává i dění, které není v souladu 

s proklamovaným posláním školy. Škola se může pro žáky stát místem, kde se necítí dobře, 

mají strach a můžou zde prožívat i velmi traumatizující zážitky. Jednou z příčin takového 

problému může být šikana. Setkáváme se s představou, že ke zrodu šikanování jsou zapotřebí 

zcela výjimečné podmínky, ale opak je pravdou. Může vzniknout v každé třídě, na každé 

škole.  

Toto téma jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala záměrně, neboť se o šikanu 

zajímám delší dobu. Je to velmi aktuální téma a řada vědců, ať už našich či zahraničních, se 

touto problematikou zabývá. Za první krok k informovanosti o tomto problému u nás se 

zasloužila média až roku 1985. Od té doby je šikana médii pravidelně sledována. Můžeme se 

o ní dočíst na internetu, v novinách a občas se i v televizních zprávách objeví znepokojující 

případy šikany ze školních lavic. Obecně se hovoří o velkém nárůstu šikany a rodiče se často 

v důsledku toho bojí posílat své děti do zařízení, kde na ně na každém kroku číhají hrozby 

agresivity. Každá škola však proti šikaně určitým způsobem bojuje. Povinností je mít 

zpracovaný Minimální preventivní program (MPP), který podléhá kontrole České školní 

inspekce, dále vypracovaný Školní vzdělávací program, jehož součástí je Školní preventivní 

strategie. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že prevence sociálních patologických jevů 

probíhá dlouhodobě, systematicky a hlavně komplexně. Cílem této diplomové práce je zjistit, 

jak se na šikanu dívají učitelé a žáci, co si žáci představují pod pojmem šikana, jak je MPP 

účinný a zda tento program opravdu poskytuje žákům nutnou prevenci proti šikaně. 

Tato práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V  teoretické části je 

vymezen pojem šikany a představena definice pojmu z pohledu různých autorů, dále je zde 

nastíněna historie šikany, její charakteristické znaky a příčiny. Nezbytnou součástí teoretické 

části práce je také klasifikace typů šikany, její stadia, protagonisté či strategie řešení. V této 

části jsou také srovnávány různé úhly pohledů od řady našich odborníků, kteří se 

problematikou šikany zabývají.  

Praktická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkumné řešení, které bylo 

provedeno prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se žáky jedné základní škole 

v Praze 8. Součástí je také nestrukturovaný rozhovor se školním metodikem prevence a 

vybranou učitelkou, celkový profil školy a analýza MPP. 
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2.1  Definice šikany 

Protože se celá diplomová práce zabývá šikanou, je nejprve důležité vymezit, co to 

vlastně šikana je, aby nedošlo k významovému nedorozumění a také proto, abychom se mohli 

odvolávat na teoretické poznatky o této problematice při vyhodnocování otázek a úkolů 

z našeho dotazníku.  

Pojem šikana poprvé použil pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první veřejně 

promluvil o tom, že k šikaně v naší společnosti dochází. Před listopadem 1989 bylo toto téma 

tabu a předstíralo se, že k tomuto chování nedochází. Podle Marie Vašutové bylo toto slovo 

v předlistopadovém období spíše spojené s armádou. Jeho synonymem v té době bylo slovo 

„mazáctví“. Bohužel toto období potlačovalo význam této problematiky, a proto nejsou 

k nahlédnutí žádné celorepublikové či významné průzkumy. V dnešní době se ale tomuto 

tématu věnuje hodně pozornosti. Slovo šikana má svůj etymologický původ ve francouzském 

slově „chicane“, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, 

byrokratické lpění na liteře předpisů. „Šikanu řadíme mezi patologické formy mezilidského 

soužití“ (Říčan, 1995, s. 25).  

Šikana je výraz v současnosti zaprvé dosti nadužívaný a zadruhé také často nesprávně 

používaný, a to hlavně proto, že šikana je z vědeckého hlediska dosti úzce vymezený pojem a 

nedá se jím označit kdejaký náhodný případ slovní či fyzické agrese na škole nebo na 

pracovišti.  

Šikana se v první řadě považuje za nemoc a nemocné chování – „jeden nebo více žáků 

úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi 

a manipulaci.“ (Kolář, 1997, s. 20).  

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 28 275/20000-22 článek 1, odst. (1) 

definuje šikanu takto:  

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 

zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a obvykle opakované užití násilí 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či 
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ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i 

v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou 

skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, 

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.“ 

Podle Bendla šikanu můžeme definovat jako „fyzické nebo psychické, popř. 

kombinované ponižování, až týrání „slabších“ jedinců (většinou ve skupině) „silnějšími“. 

Jedná se o chování, jehož cílem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, popř. skupinu 

lidí.“ (Bendl, 2003, s. 26). Je dobré si uvědomit, že šikana je přítomna v této společnosti už 

od počátku naší existence a velice se mi líbí definice Říčana, který stručně a jednoduše 

definuje tento problém jako „ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nechce bránit. Obyčejně 

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

označujeme za šikanu i jednání jednorázové, s hrozbou opakování“ (Říčan, 2010, s. 21). 

Zajímavý pohled má Smetáčková Irena, která se zabývá homofobií v žákovských kolektivech. 

Ve svém materiálu definuje šikanu jako takové ubližování, ke kterému dochází převážně mezi 

lidmi, kteří mají ve společnosti stejné postavení  – tedy ve škole mezi žáky, na pracovišti mezi 

kolegy či ve vězení mezi vězni. Dále píše, že se za šikanu může pokládat i ubližování, ke 

kterému dochází v asymetrických vztazích. Na půdě školy to může tedy být i ubližování 

žákům ze strany učitele.  

Ve zkratce lze tedy říci, že tato nemoc dnešní doby
1
 nemá žádnou jednotnou definici, 

většina z nich však má stejné charakteristiky. Pro dotvoření této představy uvádím poslední 

dvě definice: 

„Šikana je jev, kdy jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá spolužáka 

nebo spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (Martínek, 2009, s. 109) 

„Pod pojmem šikana nebo šikanování mezi dětmi se rozumí široký okruh chování 

dítěte nebo skupiny s cílem ohrozit, zastrašit, ponížit nebo jinak ublížit jinému dítěti nebo 

skupině dětí. Šikana zahrnuje slovní ponižování, nadávání a neustálé kritizování, výsměch, 

hrubé žertování, vydírání, omezování svobody, pohrdání, poškozování oděvu a osobních věcí, 

tělesné napadání.“ (Pothe, 1996, s. 96) 

                                                 
1
 Kolářovo (2001) synonymum pro šikanu 
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Na šikanu se dá také pohlížet jako na závislost – je to forma uvolňování vlastního 

strachu a využívání strachu druhého, na kterou si oba účastníci (či více) vytvoří závislost. 

V neposlední řadě je možné brát šikanu jako poruchu vztahů ve skupině, v našem případě ve 

třídě, kdy dochází k sociopatologickému problému postihujícímu celý kolektiv žáků, nejen 

agresora a šikanovaného.  

 

2.2 Historie šikany 

Někteří mohou být překvapeni skutečností, že šikanou se zabývali psychologové až na 

konci šedesátých let. První studie v roce 1978 vydává norský profesor Dan Olweus ve své 

publikaci „Aggression in theschools: Bullies and whippingboys“ (1978), kde definuje šikanu 

a představuje teoretický a metodický základ tohoto patologického jevu. V roce 1982 byly 

v Norsku zveřejněny tři případy dětí, které spáchaly sebevraždu, protože se staly obětí šikany. 

Toto šokující odhalení odstartovalo celostátní kampaň proti šikanování. Na další výzkum na 

norských školách byl uvolněn velký finanční obnos a na všechny školy byly zaslány příručky 

pro učitele s pomocnými materiály, jako například videokazeta pro diskuzi ve třídě a 

informační letáčky pro rodiče žáků.  

Před touto studií byla šikana popisována pouze v krásné literatuře, ale na půdě školy ji 

nikdo nezkoumal. Velice drsně je například popsána v knize „Zmatky chovance Törlesse“ od 

Roberta Musila či v „Normálním paku“ od Petera Holky. V knize „Metráček, aneb nemožně 

tlustá holka“ od Stanislava Rudolfa se můžeme dočíst o nejmírnější podobě šikany. První 

studie u nás z roku 1994 ukázala, že mnoho dětí má zkušenost se šikanou. Průzkumy ukázaly, 

že 18 % chlapců a 15% dívek ve věku 11 až 12 let bylo obětí šikanování. Další data ukazují, 

že 19% chlapců a 10% dívek šikanovalo své spolužáky. V roce 2003 byla provedena 

v zahraničí studie a zjistilo se, „že prevalence šikany na základních školách se pohybuje od 

11,3% (Finsko) až po 49,8% a např. v USA je to 19%.“ (Lovasová, 2005, s. 20).  

V druhé polovině roku 2001 proběhl celonárodní výzkum na základních školách v ČR 

a bylo zjištěno, že je šikanováno přibližně 41% žáků. Výsledek je podobný jako 



 

13 

 

z mezinárodního výzkumu, kde výzkumníci z oblasti zdravotnictví odhalili, že oběti šikany se 

pohybují na úrovni 36,8 %. (Kolář, 2003)
2

 

 

2.3  Příčiny šikanování 

Šikanování má mnoho příčin, je to zvláštní druh agrese. Agrese je chování, které 

vědomě a záměrně ubližuje, poškozuje jiné osoby a věci, násilně omezuje svobodu. Agresi 

můžeme rozdělit na fyzickou a verbální. Existují dvě základní koncepce, které rozlišují, zda je 

vývoj psychiky ovlivňován spíše dědičností – tzv. biologická determinace, či prostředím – 

tzv. sociální či sociokulturní determinace. Pohlédneme-li na biologické hledisko, můžeme 

říci, že agresivita je vrozená, má ji každý jedinec v různé míře. Tomuto pudu se nelze bránit a 

můžeme usměrňovat pouze formy vybíjení. Protichůdný názor je z hlediska působení 

sociálního prostředí na člověka, kdy se v nás vlivem prostředí a výchovy vytváří agresivní 

chování. Tomuto jevu se lze bránit. Pravděpodobně nás ovlivňují tyto dva faktory zároveň a 

rovnoměrně. 

 Gajdošová uvádí podobné faktory vzniku problémového chování a rozděluje je do tří 

skupin. První skupinu tvoří exogenní faktory, které můžeme nějakým způsobem ovlivnit. 

Ztráta rodiče, nevhodná parta, narušené vztahy ve třídě, alkoholismus či kriminalita v rodině a 

mnoho dalších patří právě do této skupiny. Na druhé straně jsou endogenní faktory, které 

ovlivni nelze. Jsou to vrozené faktory a mezi ně spadá například organické poškození mozku, 

emoční labilita či disproporce ve vývoji intelektu. Poslední skupina je kombinací dvou 

předchozích variant, tedy sociálních a genetických faktorů.  

Aby se z jedince stal agresor, musí mít k tomuto jednání vrozené dispozice a zároveň 

jisté vnější podmínky. V této kapitole se zaměřím pouze na podmínky z hlediska působení 

sociálního prostředí na člověka. Jak už jsem uvedla, existuje mnoho příčin, některé jsou 

zjevné a některé více skryté. Norský odborník Olweus předpokládá čtyři hlavní příčiny, díky 

nimž dochází k šikanování. Je to nedostatek rodičovské lásky, dále nenastavení pevných 

                                                 
2
 Kolář, M: Školní program proti šikanování. Dostupné z www: 

http://aplikace.msmt.cz/htm/KTSkolniprogramprotisikanovani.htm 
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hranic ve výchově, tolerance agresivního chování ze strany rodičů, fyzické a psychické tresty 

v rodině a poslední příčina je „horkokrevný temperament“ v rodině.  

Říčan (1995) uvádí jiné příčiny – například skrytou příčinu tlak kolektivu. Holeček 

(1997) tento vliv označuje „tlak skupiny k mužnosti“. Oba se shodují na tom, že existuje 

vliv tlaku kolektivu, který od chlapce předpokládá tvrdé chování. Tento tlak je velmi silný a 

od muže je očekáváno, že v případě nutnosti musí sám rozdávat rány a nebát se jich. Tento 

fenomén je vysvětlen také pomocí psychologie C. G. Junga. Každý má v sobě mužskou i 

ženskou složku osobnosti, a to znamená, že muži nechybí ženské rysy jako citlivost, 

podřizování se či něha. Společnost však podporuje, aby tuto „ženskou polovinu duše“ potlačil 

a aby se z něho stal jedinec silný, tvrdý, bojovný a rázný. Jde o tzv. „vytěsnění do nevědomí“, 

tedy o vzdání se celé poloviny sebe sama, a to tak, že si to jedinec ani sám neuvědomuje.  

Dalšími motivy podle Říčana jsou například touha po moci, krutost, zvědavost či 

nuda a touha po stále silnějších vzrušujících zážitcích, po senzaci. V neposlední řadě jde o 

mocenský motiv, který nám dělá velmi dobře. Většinu agresorů těší, když vidí svoji oběť 

trpět, dělá jim to dobře (motiv krutosti). Zvědavost, jaké to je týrat druhého člověka, může být 

tak trochu i experimentem, neboť pro agresora může být zajímavé, jak se oběť zachová ve 

strachu, v ponížení a k čemu všemu je schopná se nechat přinutit.  

Kolář (2001) uvádí další velmi zajímavé motivy, ty nejzajímavější pojmenoval takto: 

 Motiv zabíjení nudy – touha po vzrušení, přináší pocit, že teď opravdu žije. 

 Motiv žárlivosti – msta, neboť jedinec závidí úspěšnému žáku přízeň učitelů. 

 Motiv prevence
3
 – bývalá oběť sama začne šikanovat, neboť chce předejít svému 

týrání. 

 Motiv vykonat něco velkého – šikanováním si chce násilník dokázat, že i on sám může 

vykonat něco velkého. 

Jak jsem již zmínila, příčin šikany může být celá řada a často se stává, že se jedná o 

komplex příčin. Za nejdůležitější je považován sklon k agresivnímu chování a nevhodné 

způsob výchovy v rodině agresora.  

                                                 
3
 „agresivní oběti“–viz. kapitola Oběť šikany  
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Kdybych se měla zaměřit na roli oběti, často za jejím chováním stojí vliv rodiny. Je to 

především výchova, která určuje chování dítěte. Rodiče často snižují sebevědomí svého 

potomka, a tím zvyšují jeho zranitelnost. Dalšími faktory může být výchova v sociálně 

izolovaně rodině, v rodině s extrémně negativním vztahem k násilí či výchova neurotickou 

matkou nebo pedantickým otcem. Svoji roli pro vznik šikany hraje také skupinová dynamika. 

Náchylné pro šikanu jsou skupiny, v nichž jsou nějakým způsobem narušeny vztahy, či 

skupiny, ve kterých se vyskytuje větší počet agresivních jedinců. Fieldová ve své knize píše, 

že v širším pojetí může být chápána šikana jako příčina dysfunkčního školského systému, 

neboť školský systém si neuvědomuje vážnou hrozbu šikany a prevenci není věnována 

dostatečná pozornost.  

 

2.4 Charakteristické znaky šikany 

Pro pochopení šikany je důležité vymezit a odlišit od ostatních druhů agrese a sociálních a 

psychických problémů. Šikanu je možné charakterizovat několika základními prvky a 

takzvaná pravá šikana by měla obsahovat všechny:  

 Opakovanost, dlouhodobost 

Když někdo někoho urazí nebo zmlátí, ještě to není šikana. Šikana je pouze takový jev, který 

probíhá opakovaně a dlouhodobě. Jeho trvání musí být v řádu alespoň dnů či týdnů a musí 

procházet pro něj specifickým vývojem (viz část „Stádia šikany“). 

 Stupňování  

Nejen že je šikana jevem dlouhodobým, ale je to také v podstatě vždy jev, jehož intenzita, 

projevy i následky se v průběhu času stupňují. Agresoři s postupnou úspěšností své aktivity 

nabývají na sebevědomí a páchají čím dál větší zlo na oběti i na sociálních vztazích.  

 Šikanovaný se musí cítit šikanovaný 

V případě, že se jedná o formu opakovaného pošťuchování či žertování na účet postiženého, a 

to klidně i poněkud drsnější povahy, stále ještě se takové chování nedá považovat za šikanu, 

pokud to jako škádlení nebo vtip vnímají oba aktéři. Ve chvíli, kdy příjemci začne být takové 

chování nepříjemné, dochází už k šikaně. 
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 Nepoměr sil a samoúčelnost převahy agresora nad obětí 

Pokud se kupříkladu poperou dva podobně silní žáci z jakéhokoli reálného popudu, nejedná se 

o šikanu. Zaprvé totiž existoval důvod, kvůli kterému se poprali (racionální motivace k 

započetí pravé šikany u agresorů chybí), a zadruhé mezi žáky nebyl výrazný nepoměr sil. 

Oběti šikany se totiž buďto neumí, nebo nemůžou bránit.  

 Vztah agresora a oběti 

Mezi agresorem a týraným se v průběhu času vždy utváří pevná vazba. Jsou na sobě navzájem 

závislí v tom smyslu, že týrání se pro agresora stává formou drogy, na které je závislý, chce jí 

stále více a rozvíjí její formu a intenzitu.  

 Kolektivní záležitost 

Často se zapomíná na to, že šikana, obzvláště ve svých pozdějších fázích, není problémem, 

který by postihoval jenom agresora a oběť, ale celý kolektiv, ve kterém k ní dochází. Přestává 

se jednat o psychický a fyzický problém pouze dvou aktérů šikany, nýbrž také o sociální 

problém celé třídy nebo instituce, ve které k němu dochází. Obzvláště ve finálních stádiích 

šikany se již chtě nechtě, aktivně či pasivně, zapojují všichni členové kolektivu, učitele nebo 

vychovatele nevyjímaje.  

 Šikana je téměř neviditelná, přesto častá 

Odhalit šikanu je nesmírně těžké, protože je jí těžké rozpoznat a často probíhá pro pedagoga 

nebo i rodiče naprosto nepozorovaně. Je tedy důležité pozorně sledovat její, často nenápadné, 

projevy na postiženém i na celém kolektivu, v našem případě školní třídě.  

Pro komplexnější pohled na tuto problematiku Kolář rozlišuje tři pohledy na pojetí šikany – 

hovoří o tzv. trojrozměrném modelu šikany: 

 Nemocné chování, které výrazně porušuje školní pravidla nebo naplňuje podstatu 

trestného činu. Obsahuje způsoby ubližování, které mají podobu například slovní agrese, 

krádeže a ničení věcí, příkazů, izolace, fyzické agrese či násilných a manipulativních příkazů. 

Hlavními znaky zde musí být záměrnost a opakovanost, nepoměr sil a samoúčelnost agrese. 

Vše se může dít v rovině přímé či nepřímé, fyzické a verbální či aktivní a pasivní.  
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 Šikanování jako závislost, kde jde především o vzájemnou vazbu mezi agresorem a 

obětí. Využívá se zde princip „skrýt vlastní strach a zároveň využít strachu druhého“. Jde o 

vazbu, kdy hned zpočátku se žáci diferencují na slabého a silného a poté vzniká oboustranná 

silná vazba, kdy se oběť s agresorem vzájemně potřebují. Nebývá neobvyklé, že dítě i přes 

vše, co si vytrpělo, začne považovat svého agresora za kamaráda, zastává se ho a někdy se 

s ním i ztotožňuje. Podstatou k této závislosti je strach.  

 Porucha vztahů ve skupině, neboli jde o onemocnění celé skupiny. Vše se děje 

v kontextu celé skupiny, má vlastní dynamiku a svůj vnitřní vývoj.  

 

2.5  Stadia šikany 

Šikanování se během času rozvíjí a vyvíjí. Michael Kolář, ale nejen on, rozděluje 

šikanu do několika stadií. Znát toto rozdělení je velice důležité, protože každý stupeň 

vyžaduje odlišný způsob řešení. Toto členění se v praxi také nejčastěji používá. Je však 

důležité si uvědomit, že v praxi není zcela možné určit přesné hranice mezi jednotlivými 

stadii, protože do sebe různě přecházejí a často si i překrývají.  

První stadium se jmenuje „Zrod ostrakismu“. Tento první stupeň může vzniknout 

v jakékoliv třídě, a to i v té, kde je kázeň dobrá a zdá se nám, že žáci jsou milí a hodní. Jedná 

se totiž o zcela nenápadnou formu převážně psychického násilí. V každé třídě se může 

vyskytnout student, který není moc oblíbený, a ostatní spolužáci si z něho můžou udělat 

obětního beránka. Ostatní se s ním nebaví, pomlouvají ho, dělají si z něho legraci a spřádají 

proti němu nejrůznější intriky. Tento okamžik je velice důležité odhalit, protože tento stav je 

zárodečnou situací pro rozvoj dalšího negativního vývoje. 
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Tabulka 1: První stadium – ostrakismus 

Projevy agresora vůči oběti Projevy agresora vůči 

kolektivu 

Projevy oběti 

 pomluvy 

 intriky 

 zesměšňovaní 

 jednostranné 

pošťuchování 

 mírné psychické násilí 

 svalování viny na oběť  

 mapování terénu  přestává komunikovat 

 zdržuje se poblíž dospělých 

 nemá kamarády 

 ustrašený 

 samota 

 zhoršení prospěchu 

 zhoršená koncentrace 

 

Ve druhém stadiu „Fyzické agrese a přitvrzování manipulace“ se manipulace 

stupňuje a nabývá podoby fyzické agrese v podobě tělesných útoků. Agresoři jsou si jistější, 

uspokojuje je pocit, že jsou ve třídě více obdivovaní a že mají větší respekt v kolektivu. Když 

třída nereaguje na tuto situaci a zdravé jádro skupiny toto chování ignoruje, dochází k velmi 

závažnému prolomení morálních zábran a šikana má volné pole působnosti. Jakmile 

nezasáhne nikdo z učitelského sboru, skupina těchto žáků se dostává do dalšího stadia. 

Tabulka 2: Druhé stadium – fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

Projevy agresora vůči oběti Projevy agresora vůči 

kolektivu 

Projevy oběti 

 výhrůžky, silácká gesta 

 silné slovní napadání 

 bití 

 útoky na osobní majetek 

oběti 

 vymáhání drobných úsluh 

 vzrůstající vliv na kolektiv 

 postupné získávání 

sympatizantů 

 

 strach 

 stres 

 nemá v pořádku věci do 

školy 

 úplná ztráta sebevědomí 

 neschopnost 

sebehodnocení 

 záškoláctví 

 prudce klesající prospěch 

 útěk do nemoci 

 sebepoškozování 
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Třetí stadium se nazývá „Vytvoření jádra – klíčový moment“. Je to rozhodující 

moment, neboť se vytváří skupina agresorů neboli úderného jádra a tito tyrani začnou 

spolupracovat systematicky, sympatizující jedinci se přidávají k této skupince a vytvářejí 

promyšlené strategie výběru obětí. Jejich oběťmi se stávají žáci, kteří jsou nejméně oblíbení a 

už osvědčenými objekty. Rozdělení je již pevné a šikanování se stává normou celé třídy. 

 

Tabulka 3: Třetí stadium – vytvoření jádra 

Projevy agresora vůči oběti Projevy agresora vůči 

kolektivu 

Projevy oběti 

 jasná převaha 

 jasná a systematická 

manipulace 

 prohlubuje agresi druhého 

stadia 

 boj o vliv 

 ultimativní chování 

 silné ovlivňování 

 vydírání 

 hledání dalších spojenců 

 prohlubuje se pocit 

strachu a izolace 

 apatie 

 stres 

 pokračují a prohlubují se 

projevy druhého stadia 

šikany 

 

Ve čtvrtém stadiu „Mlčící většina – většina přijímá normy“ se šikana už rozvíjí v 

plném rozsahu a normy agresorů jsou nepsaným zákonem a jsou přijímány většinou. I mírní 

žáci se začnou chovat krutě, neboť se ze strachu podřizují a aktivně se účastní na týrání 

spolužáka. V této fázi se již nedá klást odpor, ze strachu, aby se pozornost agresorů 

nepřesunula na ně, jsou ochotni zajít hodně daleko. Ani učitelé už nemají příliš velký vliv na 

chování této skupiny. 
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Tabulka 4: Čtvrté stadium – většina kolektivu přijímá normy agresora 

Projevy agresora vůči oběti Projevy agresora vůči 

kolektivu 

Projevy oběti 

 silný tlak na podřízení 

(pán a otrok) 

 agrese přitvrzuje 

 agrese a manipulace jsou 

záludnější, promyšlenější 

a nebezpečnější  

 stanovení norem 

 rozdělení kolektivu na 

„vládce“ a „poddané“ 

 chvála za nápady, jak 

trápit oběť 

 uznání pro „věrné“ 

 rozdělování rolí (hlídač 

atd.) 

 vyžadování aktivní účast 

na týrání oběti 

 dochází k tzv. překlopení 

psychiky 

 oběť se nebrání 

 začíná být závislá na 

týrání své osoby 

 svou roli bere jako 

normální 

 ochotně provádí příkazy 

 dělá si legraci ze svého 

ponižování 

 snaží se zavděčit 

 vyrušuje 

 dostává poznámky 

 z bezproblémového 

jedince se stává 

problémový 

 

Páté stadium „Dokonalá šikana – totalita“ se většinou na základní škole nemá šanci 

vytvořit. Vyskytuje se ve výchovných ústavech a ojediněle na středních školách. Násilí je 

celou skupinou schvalováno a i oběť začíná věřit, že si vše zaslouží. Vůdce rozhoduje o dění 

ve třídě, přiřazuje všem role. Jedni jsou otrokáři a mají všechna práva a druzí jsou otroci bez 

jakéhokoli práva. Takovýto vůdce se může pedagogovi zdát jako výborný student a i on sám 

může v neuvědomělém chování napomáhat této totalitní ideologii. Oběť je v tomto stadiu 

před psychickým zhroucením, všemožně se vyhýbá chození do školy a v těch nejhorších 

případech si i sama usiluje o život. 
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Tabulka 5: Páté stadium – dokonalá šikana – totalita 

Projevy agresora vůči oběti Projevy agresora vůči 

kolektivu 

Projevy oběti 

 materiální zneužívání 

 tělesné zneužívání 

 citové zneužívání 

 zneužívání rozumových 

schopností oběti 

 brutální násilí 

 teror 

 zaujímá vedoucí pozici 

 rozdělení kolektivu na 

„nadlidi“ a „podlidi“ 

 tvrdě vyžaduje respekt a 

poslušnost 

 bez odporu plní 

ponižující příkazy 

 obdivuje agresora 

(Stockholmský 

syndrom)
4
 

 při případné konfrontaci 

se stává zastáncem 

agresora 

 pokládá agresora za 

přítele 

 je přesvědčena, že 

nikomu nesmí nic říci 

 neomluvené absence 

 odchod ze školy 

 psychický kolaps 

 pokus o sebevraždu  

 

V prvním, druhém a třetím stadiu se jedná o počáteční šikanu a škola by měla umět 

tuto šikanu odstranit, ale ve čtvrtém a pátém stadiu se už jedná o velmi pokročilý stupeň a 

sama škola nemá šanci tomuto jevu už zabránit. Potřebuje odborný zásah. Podle Martínka se 

na základních školách nejčastěji vyskytují první a druhá stadia, na středních školách bývá 

velmi krátké první stadium a nezřídka se studenti dostávají do stadia čtvrtého.  

 

2.6 Diagnostika 

Je velmi mylné se domnívat, že dítě se nám samo svěří s tím, že se stalo obětí šikany. 

Důvody, proč se nikomu nesvěří a vše tají, mohou být různé. Největší roli zde hraje strach 

z pomsty agresora, či strach z reakce rodičů. Nejsmutnějším důvodem je, když se dítě za vše 

stydí a má pocit, že to nikoho nezajímá nebo mu nikdo neuvěří.  

                                                 
4
 Stockholmský syndrom – (anglicky Stockholm syndrome) je paradoxní psychologický jev, který obecně 

popisuje sympatie zajatců ke svým věznitelům. 
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Z tohoto důvodu je velmi důležité se aktivně zaměřit na to, zda v nějaké třídě 

nedochází k šikaně. Většina autorů tyto znaky rozdělují na přímé a nepřímé. Pro přehlednost 

uvádím v následující tabulce ukazatele, které mohou vést k odhalení šikany. Rozdíl mezi 

těmito známkami pro diagnostiku je ten, že přímé ukazatele se dějí v přítomnosti pedagoga a 

ty nepřímé indikátory může pedagog odvodit, neboť není bezprostředním svědkem takového 

chování.  

Tabulka 6: Diagnostika šikany – přímé a nepřímé ukazatele 

 

Nepřímé ukazatele 

(chování nebo vzhled dítěte) 

 

Přímé ukazatele 

(chování okolí vůči dítěti) 

 

 strach jít ráno do školy 

 záškoláctví 

 opakované bolesti hlavy či břicha 

 zhoršení prospěchu ve škole 

 ztráta zájmu o učení 

 pobývání v blízkosti učitele 

 ustrašené vystupování 

 návraty s poškozeným oblečením 

 modřiny a odřeniny 

 opakovaná ztráta peněz a dítě žádá o 

peníze pod různými záminkami 

 smutná nálada 

 apatie či agresivita 

 úmyslné ponižování 

 zesměšňování 

 nadávky 

 kritizování  

 poškození oděvu 

 výsměch 

 pohrdání 

 omezení svobody 

 bití 

 kopání 

 jiné tělesné napadání 

 

 

2.7 Druhy šikany a její základní dělení 

Šikana se vyskytuje v mnoho podobách a formách. Jednou z možností, jak šikanu 

můžeme dělit, je Kolářův model tzv. trojdimensionální mapy. Projevy šikany dělíme do tří 

základních skupin, které se navzájem mohou kombinovat, a proto se tak vytvoří osmistupňová 

klasifikace šikany. Základní dělení projevů šikany je následující:  

 přímá a nepřímá – přímá šikana je velmi rozmanitá a spočívá zejména v násilí všeho 

druhu (bití, kopání, bodání atd.). Dále sem patří ponižující tělesné manipulace, 
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poškozování a braní osobních věcí, slovní napadání či zotročování. Na druhé straně 

nepřímá šikana spočívá v sociální izolaci spolužáka.  

 fyzická a verbální 

 aktivní a pasivní 

Po zkombinování těchto základních druhů nám vzniknou tyto formy: 

 fyzická aktivní přímá (fyzická agrese, kdy se agresor či skupina útočníků do 

šikanování aktivně zapojují) 

 fyzická aktivní nepřímá (iniciátor stojí v pozadí a rozděluje příkazy, které jeho 

pomocníci provádějí na oběti) 

 fyzická pasivní přímá (projevuje se s využitím fyzického násilí v bránění potřeb oběti) 

 fyzická aktivní nepřímá (požadavkům oběti je zabráněno fyzicky pasivně, např. 

agresor zastoupí dveře a oběť nemůže jít na záchod) 

 psychická aktivní přímá (oběť je urážena a je vystavena zesměšňujícím poznámkám)  

 psychická aktivní nepřímá (cílem této formy šikany je oběť co nejvíce zostudit v očích 

spolužáků, agresor svoji oběť pomlouvá a uráží) 

 psychická pasivní přímá (oběť je odtržena od skupiny, je izolována a ostatní členové 

skupiny o oběť nejeví vůbec žádný zájem, nic jí nepůjčují, úplně ji ignorují)   

 psychická pasivní nepřímá (oběť je v kolektivu izolována a vše nepříjemné je svedeno 

pouze na ni) 

V praxi se osvědčilo určovat druh šikany podle vnější podoby šikany z hlediska typu 

agrese. Kolář uvádí proto i toto formy šikany: 

1. Šikana podle typu agrese – prostředku týrání 

2. Šikana podle věku a typu školy 

3. Šikana z genderového hlediska 
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4. Šikana odehrávající se ve školách s různým způsobem řízení 

5. Šikana podle specifických potřeb aktérů 

Dívčí šikana není tak rozšířená jako ta chlapecká. Chlapci častěji využívají formy 

fyzického násilí, dívky naproti tomu využívají spíše psychické formy. Zajímavým faktem je, 

že agresorky dívky jsou obecně sympatičtější než agresoři chlapci. Jeto pravděpodobně 

způsobené tím, že dívčí šikana se odehrává v kampských svazcích, zatímco chlapci si vybírají 

oběti, které nepatří mez jejich kamarády. V dívčí šikaně proto bývá mnohem větší závislost 

mezi agresorem a obětí.  

Velmi často je také šikana rozdělována z hlediska věku. Dělíme ji na krátkodobou a 

dlouhodobou. Ke krátkodobé šikaně lze zařadit převážně její lehčí formy a příčiny leží 

obvykle ve změnách. Motivem může být rozvod rodičů, přírůstek do rodiny, smrt v rodině, 

ale i nuda či frustrace dítěte. Občas se dokonce stává, že samotným iniciátorem je dítě, které 

dříve bylo obětí. To, co dítě samo prožilo, teď působí někomu jinému a vnímá to jako svůj 

druh odplaty. V dlouhodobém šikanování je diagnostika i řešení dlouhodobou záležitostí. 

Obětí takovéto šikany je dítě s nízkým sebevědomím a chování iniciátora je ovlivněno 

výchovou v rodině.  

 

2.8 Protagonisté šikany 

2.8.1 Agresor 

Agresoři bývají nejrůznějšího druhu a v odborné literatuře se objevuje mnoho různých 

klasifikací a dělení. Dítě, které se šikanou začne, v této činnosti velmi často pokračuje, i když 

je přeloženo na jinou školu. Je velice obtížné říci, že pouze tělesně zdatné děti šikanují, 

protože jedná-li se o inteligentního žáka, může být velmi malý a hubený a celou šikanu pouze 

organizovat a s obětí nemusí ani přijít do fyzického kontaktu. Pro šikanující dítě je však 

typické, že se snaží ovládat druhé, manipuluje s nimi, bezohledně se prosazuje a odmítá 

odpovědnost za své chování. Elliotová je toho názoru, že většina šikanujících trápí své oběti, 

neboť sami mají problémy. Kolář nazývá agresory „těmi silnými“, kteří umějí schovávat 

strach i před sebou samými a od ostatních se liší hlavně mimořádnou egocentričností.  



 

25 

 

Fieldová rozlišuje dva hlavní typy útočníků – „mořské krokodýly“ a „ptáčky 

zpěváčky“. Do skupiny mořských krokodýlů patří velmi nebezpeční jedinci, kterým se nedá 

důvěřovat. Když oběť na agresora nijak nereaguje, útočník ztratí zájem. Vytvářejí se 

výchovou a už ve dvou letech se projevují jejich agresivní rysy. Úplně jim chybí svědomí a 

pociťují potěšení a radost, když ubližují ostatním. Do druhé skupiny ptáčků zpěváčků spadá 

mnoho druhů agresorů, kteří jednají bez zlého úmyslu, neboť se domnívají, že jejich počiny 

jsou vcelku neškodné. Většinou chtějí být oblíbení, a proto považují šikanování pouze za 

prostředek, jak stoupnout v očích spolužáků. Někdy tvrdí, že neměli v úmyslu ubližovat, ale 

že se posmívali kamarádovi jen proto, že se nudili. Když je jejich chování odhaleno, většinou 

se stydí. Jako příklad zde uvádím dva typy, které do této skupiny patří: „páv, který se 

nadouvá na hřišti a honí si triko“ či „slepice, jež postupně klove a zahání slabší, dokud je 

nezničí“. (Fieldová, 2009, s. 42) 

Kolář své agresory, které zná ze své praxe, rozdělil z důvodu dignosticko-nápravného 

hlediska do tří typů agresorů-iniciátorů šikanování (Kolář, 2001, s. 86):  

1. První typ – hrubý, impulsivní, se silným energickým přetlakem. Necítí žádnou autoritu 

a ve škole má problémy. Šikanuje tvrdě, bez lítosti a všichni ho musí bezpodmínečně 

poslouchat, vyžaduje poslušnost. Jeho rodiče jsou většinou brutální a agresivní.  

2. Druhý typ – slušný, milý, kultivovaný úzkostný, narcisticky šlechtěný jedinec, který 

má někdy sadistické tendence v sexuální rovině. Rafinovaně a plánovitě mučí bez 

svědků. Doma je vychováván důsledně ve vojenském stylu bez přítomnosti lásky od 

rodičů. 

3. Třetí typ – optimistický srandista, oblíbený a vlivný u spolužáků i učitelů. Má značnou 

sebedůvěru a jeho šikana je pro pobavení nejen jeho samého, ale i ostatních. Kolář 

nezaznamenal žádná významnější specifika, pouze v obecnější rovině se vyskytovala 

absence mravních hodnot a byla přítomna citová subdeprivace.  

Martínek agresory rozděluje takto: 

1. Agresor hrubý, fyzický, tzv. hrubián 

2. Agresor jemný, kultivovaný, tzv. slušňák 
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3. Agresor srandista 

4. Agresor spouštějící ekonomickou šikanu 

Odborná literatura se shoduje v tom, že agresor má většinou následující rysy (Dake, 2003, s. 

174): 

 známky deprese 

 sebevražedné myšlenky 

 psychické problémy 

 problémy s jídlem 

 je útočný 

 ve škole podvádí (záškoláctví, opisování a lhaní) 

 má problémy se zákonem (vandalismus, krádeže, nosí zbraně) 

 má agresivní, starší kamarády 

 snadno získává kamarády 

 začíná dříve chodit s dívkami než jeho vrstevníci 

 má autoritativní rodiče 

 má rodiče, kteří ho fyzicky trestají 

 má rodiče, kteří se o něho nezajímají  

 špatná komunikace s rodiči 

 je ve škole podprůměrný 

 nezájem o školu 

(přeložila V. B.) 

Agresor má většinou nějaké typické vlastnosti a podle Říčana či Janoušové jde 

většinou o žáka, který je fyzicky zdatný, bývá označován za rváče a obvykle porušuje 

školní řád. Mívá slabší prospěch, u spolužáků není velmi oblíbený a většinu času šikanuje, 

aby se sám zhojil ze svých mindráků. Podle Říčana je agresor většinou sebejistý, 

neúzkostný žák, jehož výchova byla doma nějak nevhodně narušena. Bendl uvádí, že 

v pozici agresora je většinou jedinec s disharmonickou osobností, s nedostatečným 

citovým zázemím, mající špatnou zkušenost z rodiny, kde se problémy řeší většinou 

násilně. Zajímavá je i skupina, která má název „agresivní oběti“, a jedná se o skupinu 

žáků, kteří se vzájemně šikanují a zároveň jsou oběťmi šikany. Tuto skupinu zmiňuje 

například Bendl, Říčan a několik dalších autorů.  
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2.8.2 Oběť šikany 

Obětí šikany se může stát prakticky kdokoliv a za oběť považujeme člověka, který se 

stane po delší dobu objektem agresorů. Je terčem fyzického násilí, zesměšňování či 

posmívání. Podle Říčana či Koláře se obětí může opravdu stát kdokoliv, například 

sebevědomý žák, který přijde do již sehraného kolektivu. Často se v odborné literatuře 

setkáváme s názorem, že nejčastějším terčem šikany se stane nějaký žák pro svůj handicap. 

Nejjednodušším vysvětlením byl fakt, že riziko spočívá v neschopnosti oběti se bránit. To 

však znamená, že když se někdo nemůže poprat, jeho šance stát se obětí se automaticky 

zvyšuje.  

Olweus ze svých výzkumů, které se zaměřily na fyzickou odlišnost, zjistil, že vzhled 

není podstatný pro to, aby si agresor vybral svoji oběť na základě toho, že je tlustší, má staré 

oblečení či má nějaký nedostatek. Podle jeho dat bývá oběť menší a slabší, a to je jediné 

měřítko, kterému odpovídá většina dětí, která se stala obětí šikany. Na druhé straně 

Lowenstein ve svých výzkumech došel k názoru, že většina obětí šikany není fyzicky 

atraktivní, má zvláštní způsoby chování či má nějakou fyzickou či tělesnou vadu. Z tohoto 

vyplývá, že je velice obtížné charakterizovat oběti podle určitých specifických znaků. Kritéria 

jsou velmi rozmanitá, ale většina odborníků se shoduje, že oběťmi se stávají nejslabší jedinci, 

kteří nedokážou skrývat svoji zranitelnost a bojácnost, jsou tiší, plaší a citliví. Co se týče 

psychických vlastností, má oběť často nízké sebevědomí, sklon pociťovat zahanbení a 

submisivně se podřizuje. Kolář zdůrazňuje, že důležitá je jejich slabá reaktivita v zátěžových 

situacích.  

Kolář rozdělil typy obětí do čtyř skupin (Kolář, 2009, s. 89): 

1. oběti „slabé“ s tělesným a psychickým handicapem – typickou charakteristikou je 

malá fyzická síla, obezita, neobratnost, nějaká odlišnost ve vzhledu, hyperaktivita 

s poruchou pozornosti, opožděný duševní vývoj či specifická porucha učení 

2. oběti „silné“ a nahodilé – jde například o silného žáka, který se snaží šikaně nějakým 

způsobem čelit  

3. oběti „deviantní“ a nekonformní – v této skupině hraje roli jakákoliv odlišnost, může 

jít například o rasovou odlišnost, především v barvě pleti 

4. šikanovaní žáci s životním scénářem oběti – oběti v této skupině jsou tiší a slabí  
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Kolář dále rozlišuje izolované oběti, které nemají žádné kamarády, a oběti, které mají 

alespoň jeden pozitivní vztah ve skupině spolužáků. Zvláštní skupinou jsou děti, které jsou 

současně také agresory. Tyto děti jsou výrazně neoblíbení a velmi často se zúčastňují 

šikanování druhých. Bendl označuje tyto žáky jako „agresivní oběti“ a píše, že tato skupina je 

velmi početná. Z dotazníkového šetření se zjistilo, že celkem 58% dětí bylo v jednom roce 

nejméně jednou šikanováno a zároveň tyto děti šikanovaly jiné. U těchto dětí je výrazný 

nedostatek pozitivní představy o sobě a velmi silný pocit nejistoty ve škole.  

Nesmíme zapomenout, že šikanování je skryté, ale existují určité známky, které nám 

napoví, že se ve skupině děje něco špatného. Rozpoznat oběť můžeme podle toho, že má 

uslzené oči, bledý obličej, má strach, hněv, svěšenou hlavu, odvrácený zrak či neklidné 

pohyby.
5
 Obětí šikany se stává často i dítě, které má nějaký problém v rodinném prostředí. 

Někdy se stane terčem agresorů někdo, kdo má až příliš ochraňující a úzkostnou výchovu. 

Holeček ve své publikaci zmiňuje, že často jsou šikanované děti starších rodičů. Je to hlavně 

z toho důvodu, že děti od nich mohou přebírat nemoderní až zastaralé názory a nosí oblečení, 

které už není v módě. 

Snaha o charakteristiku oběti přinesla výčet rysů, které oběť většinou má (Dake, 2003, s. 

174): 

 známky deprese 

 sebevražedné myšlenky 

 pocity samoty 

 nízké sebevědomí 

 psychické problémy 

 problémy s jídlem 

 je méně populární než její spolužáci 

 tráví čas sama a obtížně si hledá kamarády 

 má rodiče, kteří se o ni nezajímají 

 má rodiče, kteří se angažují ve školním programu 

 byla nějakým způsobem doma psychicky či fyzicky týrána 

 má problémy ve škole (s kázní či s učivem) 

(přeložila V. B.) 

                                                 
5
 Viz Tabulka: Diagnostika šikany – přímé a nepřímé ukazatele 
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2.8.3 Třídní publikum 

Šikanování se neomezuje jen na dvojici agresor a oběť. Většinou je to záležitost celé 

třídy. Ne všichni do ní musí být nutně zapojeni, ale s velkou pravděpodobností všichni vědí, 

že k ní v jejich třídě dochází.  Otázka vzájemných vztahů mezi žáky ve třídě je zásadní pro 

rozvoj šikany ve třídě. Každý dobrý pedagog by měl vědět o postavení jednotlivých žáků 

v kolektivu třídy. Je obvyklé, že agresoři mají většinou vysoký vliv a nízkou oblibu a oběti 

nemají vliv a ani přílišnou oblibu.  

Prakticky každé dítě bylo někdy v životě šikanováno. Mluvíme-li o dlouhodobé 

šikaně, kde je obětí pouze jedno dítě, ptáme se, jak je možné, že ostatní přihlížející mlčí. 

Bendl tyto spolužáky nazývá „mlčící menšina”. Je to skupina dětí, která se bojí cokoliv proti 

šikaně udělat, a proto raději nijak nezasahují a jen přihlížejí. Pokud šikana trvá opravdu 

dlouho, což znamená několik týdnů či měsíců, zkušenost spolu se strachem proměňuje 

mentalitu celé třídy. Počáteční strach a zděšení jsou přemáhány mechanismy, které otupují 

naší inhibici. Přihlížejícím se po nějakém čase zase vrací klid. Mezi tyto mechanismy 

můžeme zařadit otupení svědomí. Proces otupení svědomí probíhá tak, že se pokusíme vzepřít 

nějaké bezvýznamné maličkosti, a když to dokážeme, příště už tato maličkost nebude tak 

nevýznamná. Dalším příkladem může být napodobování vzorů či fakt, že svědomí lze obelhat. 

Psycholog Albert Bandura prozkoumal typické výmluvy a argumenty, kterými lidé obelhávají 

své svědomí. Argument, že „šikana udělá z bábovky chlapa”, nebo zjemnění označení šikany, 

má za následek, že z původní mlčící menšiny se také stávají agresoři a dochází k agresivnímu 

jednání.  

 

2.8.4 Šikana a rodiče  

Většina rodičů šikanu podceňuje. Pokud je škola v rámci prevence nekontaktuje, o 

tomto problému se nemluví a rodiče si ani neuvědomují, že zrovna jejich dítě může být obětí 

či agresorem. Rodiče obětí se o šikaně dozvědí častěji než rodiče agresorů. Jak již bylo 

zmíněno, výchova a rodinné vztahy hrají zásadní roli ve vývoji šikany.  Významná je také 

reakce rodičů na tento problém, když se o něm dozvědí a jejich podíl viny. 
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Rodiče agresorů se zpravidla dozvědí pravdu pozdě, a protože do té doby nic netuší, 

zachovají se zkratkovitě. Mají sklon vše bagatelizovat a označují jednání svého dítěte jen za 

nerozvážnost či sáhnou po velmi striktním řešení a své dítě okamžitě potrestají, a to zpravidla 

fyzicky. Takovéto jednání však není optimální, protože tím agresivitu svého dítěte ještě více 

podpoří.  

Rodiče obětí se o šikaně dozvědí častěji díky tomu, že se jim jejich dítě svěří, 

nebojsou příznaky tak do očí bijící, že se sami dovtípí, že ve škole něco není v pořádku. 

Nejhorší možné řešení je, když rodiče nikoho nekontaktují a problém ignorují. Častým 

důvodem tohoto postoje je to, že se rodiče stydí, nechtějí obtěžovat pedagogy nebo se mylně 

domnívají, že šikana patří k dětství a každý si jí musí někdy projít. Nejlepším řešením je 

informovat třídního učitele, ředitele, popřípadě školního psychologa, metodika prevence či 

jiného pedagogického pracovníka. Pouze díky upozornění může škola učinit kroky v řešení 

šikany. Když se šikana začne řešit, je i žákům dáno najevo, že škola šikanu odsuzuje.  

 

2.8.5 Pedagog 

Osobnost pedagoga bohužel také může přispět k prohlubování šikany. V některých 

případech to může právě být učitel, kdo iniciuje šikanu. Proto by si pedagogové měli dávat 

pozor, aby zbytečně nekritizovali odstrčené dítě. Také používání ironie by se mělo 

v pedagogickém procesu omezit. I nevinná poznámka ze strany učitele může přejít 

v posměch, na kterém se posléze může podílet celý třídní kolektiv.  

Děti jsou často zklamány tím, že pedagogové ignorují příznaky šikany. Jejich častou 

výmluvou je, že by si to žáci měli vyřešit sami mezi sebou, a tento postoj si obhajují tvrzením, 

že pokus o řešení šikany by vedl k tomu, že by se šikana ještě více tajila. Za takovéto jednání 

však může být učitel i potrestán, protože Metodický pokyn MŠMT o šikaně mu ukládá 

odpovědnost za její řešení. Ve škole podporuje šikanu i učitel uzavřený sám do sebe. Ve třídě 

neumí vytvořit vhodnou atmosféru náklonnosti a porozumění.  

Bendl (2005, s. 71) uvádí tyto faktory, které napomáhají rozvoji šikaně: 

 nezájem učitelů přiznat existenci šikany ve své třídě (škole) 
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 zásah učitelů proti šikanování pouze ve vybraných, resp. výjimečných případech 

(Učitelé nezasahují v incidentech týkajících se pouze verbálních útoků, ale zasahují při 

fyzickém násilí nebo při ztrátě osobních věcí.) 

 strach učitelů zasáhnout proti šikaně kvůli obavě konfliktu se žáky 

 šikana vyhovující některým učitelům (Do této skupiny patří učitelé, kteří sami 

šikanují, toto jednání jim přináší uspokojení, popř. si kompenzují nějak svůj problém. 

Patří sem učitelé, kteří si toto zaměstnání nevybrali a mstí se za své vlastní zklamání.) 

 

2.9 Faktory ztěžující odhalení šikany, aneb „Komplot velké 
šestky“ 

Asi se i sami ptáte, jak je možné, že šikana dospěje do pátého stádia. Vyšetřování a 

řešení je vždy velice složitý proces. Tento proces je ještě stěžován zakrývajícími faktory, 

které Kolář  nazývá komplot velké šestky. Jedná se o šest aktérů, kteří brání vyšetřování: 

1. Oběť se obává vypovídat nebo vypovídá zkresleně, nechce přiznat, že je oběť. 

2. Agresoři lžou, vymlouvají se, nutí oběti ke křivé výpovědi a organizované lži. 

3. Svědci skupiny mají strach vypovídat, někteří svědčí falešně. 

4. Rodiče agresorů brání své děti a odmítají nařčení a žádají, aby byla potrestána oběť za lži. 

5. Rodiče oběti se obávají spolupracovat při vyšetřování a žádají o zastavení jakéhokoliv 

vyšetřování. 

6. Pedagog při pokročilé šikaně brání nevědomě vyšetřování. (Kolář, 2001, s. 51) 

 

2.10 Strategie řešení šikany 

Pokud jsme svědky nějakého činu šikany, musíme tento problém řešit bez odkladu. 

Vyšetřování šikany bývá však velmi obtížné a hlavní zásady podle Říčana (1995, s. 51) jsou:  

1. „Chránit zdroj informací, neprozradit ho. 

2. Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám doposud není známo, 

nebo to nemůžeme dokázat. 
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3. Vyslechnout poškozeného, obviněného a svědky každého zvlášť a později jejich 

výpovědi konfrontovat. 

4. Všechny výpovědi pečlivě zaznamenat.“ 

Vyšetřování většinou vede pedagog, který si nejprve promluví s osobou, která ho 

informovala. Může to být pouze informátor či sama oběť šikany. Důležité je nechat žáka 

vyprávět vlastními slovy a poté se dále ptát otázkami typu: co se stalo, kde se to událo, kdo co 

dělal a říkal, kdo u toho byl a co ho k tomu vedlo. Při tomto rozhovoru se učitel soustředí na 

vztah informátora k oběti a k agresorům. Je také důležité oběť ujistit o ochraně a podpoře ze 

strany pedagoga.  

 Poté následuje rozhovor s agresorem. Učitel si k rozhovoru vybere vyučovací hodinu, 

kdy má volno, nejprve ho vyslechne a pak klade otázky a případně ho může požádat, aby 

svoji výpověď napsal. V rozhovoru je nutné neprozrazovat žádné informace, které pedagog už 

má. Dále je nutné vyslechnout děti, které šikaně přihlížely nebo o ní věděly. Při rozhovoru je 

nutné klást pouze otevřené otázky a ne uzavřené, na které se dá odpovědět pouze jedním 

slovem. Říčan dále poukazuje i na to, že vyšetření by mělo proběhnout jen v případě, kdy je 

velká pravděpodobnost, že dojde k usvědčení agresorů. Odkazuje tímto i na Olweuse „Není 

nic horšího než pustit se do případu šikany, který nedovedeme nebo nemůžeme dotáhnout do 

konce. Umění nejednat je někdy stejně důležité jako umění jednat.“(Říčan, 1995, s. 53) 

Kolář s tímto postupem nesouhlasí. Nachází v jeho metodě několik chyb a řadu rizik. 

Největší nedostatek vidí v tom, že ve výše zmíněné strategii se nerozlišuje, zda se jedná o 

počáteční či pokročilou šikanu. Tyto metodické omyly vidí i u profesora Olweuse a popsal je 

ve své krátké práci nazvané „Geniální omyly profesora Olweuse“. Kolář varuje, že řešení 

šikany se odvíjí od stupně její závažnosti. 

V praxi se dají uplatnit dva typy strategie vyšetřování. Budu se zde zabývat strategií 

první pomoci, která by se měla požívat v naší tradiční pedagogické odbornosti. Je to Kolářova 

univerzální strategie a není moc náročná na realizaci na základní škole. 

„Vlastní strategie zahrnuje 5 kroků: 

1. rozhovor s informátory a oběťmi 

2. nalezení vhodných svědků 
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3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace obětí a 

agresorů!) 

4. zajištění ochrany obětem 

5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.“ (Kolář, 2001, s. 113) 

U běžných šikan nelze žádný krok vynechat a i pořadí by se mělo dodržovat. V praxi 

to znamená, že musíme shromáždit všechny informace, které nám pomůžou vyjasnit 

odehrávající se situaci. Hlavním cílem je zjistit, kdo jsou oběti a agresoři a kolik jich je. Kdo 

je aktivní účastník. Co, kde a jak se dělo obětem. K jakým závažným projevům šikany došlo a 

jak dlouho je tento problém aktuální. Vše je nezbytné zaznamenat, protože je nutné přesně 

vědět, jakým způsobem k šikaně docházelo. 

Aby byla tato strategie úspěšná, je nutné situaci důkladně promyslet a vybrat na 

rozhovor vhodný čas a prostor. Pro rozhovor se svědkem se doporučuje, aby zde byla klidná a 

důvěrná atmosféra. Nemělo by se zapomínat ani na správný zasedací pořádek. Důležité je, 

aby se oběť cítila v bezpečí, a proto není vhodné volit vyšší stoličku. Důležité je také všímat 

si nonverbální komunikace a neustále se ujišťovat, zda správně rozumíme výpovědi. Proto je 

vhodné parafrázovat a neustále klást doplňující otázky. Rozhovor s agresorem naopak vedeme 

v jiném duchu a většinou si ho můžeme rozdělit na dvě části. V první, monologické fázi 

necháme agresora mluvit a snažíme se zjistit nová fakta. Poté následuje druhá, 

dialogická fáze, kdy klademe otázky, které by měly být otevřené – například: „Pověz mi, co 

se dělo v pátek?“ Naprostou nutností je, že nikdy nesmí být konfrontována oběť s 

agresorem. Chceme-li se ujistit o správnosti přesvědčení, můžeme konfrontovat pouze svědky 

či agresory. 

Tato strategie není vhodná, dochází-li k pokročilé šikaně. Vyšetřování takovéto šikany 

vyžaduje radikálnější a vysoce odborný postup. Oběť je vysoce ohrožena, a proto volíme 

následující kroky (Kolář, 2001, s. 141): 

1. překonání šoku učitele a bezprostřední záchrana oběti; 

2. zalarmování dalších pedagogů a domluva na spolupráci a postupech vyšetřování; 

3. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 

4. pokračování v podpoře a pomoci oběti; 
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5. ohlášení na policii 

(Postup při řešení školního lynčování) 

 

2.11 Náprava 

Když získáme potřebné informace a došlo-li k vyšetření případu, můžeme přistoupit 

k nápravě. Kolář uvádí, že pro první pomoc lze použít tyto metody první pomoci: 

1. Metoda vnějšího nátlaku 

Tato metoda je v praxi hodně používána a jejím cílem je trestem a strachem přinutit 

viníka k zastavení agresivního chování a k dodržování norem. Nutná je razantnost a potřeba 

zajistit bezpečí všem ohroženým. Vyžaduje se, aby metoda zahrnovala individuální nebo 

komisionální rozhovor, oznámení o potrestání agresorů před celou třídou. Doporučuje se 

potrestat agresory napomenutím a důtkou třídního učitele, důtkou ředitele, podmínečné 

vyloučení a vyloučení ze studia. Často dochází ke snížené známce z chování a převedení 

agresora do jiné třídy. Rodičům obětí i agresorů se doporučují návštěvy střediska výchovné 

péče. 

2. Metoda usmíření 

Tato metoda není vhodná pro nápravu pokročilých stádií. Pokud byly normy šikany 

přijaty většinou skupiny, nelze tuto nápravu už uplatnit. Účinná je pouze ve skupině, kde se 

vyskytuje malé množství „nalomených“ násilníků. 

U této metody se klade důraz na vnitřní proměnu vztahů mezi oběťmi a 

agresory; „potrestání se nekoná, místo toho nastupuje řízené společné hledání nápravy v 

neformální atmosféře.“ (Kolář, 2001, s. 125) 

 

2.12 Následky šikany 

Následky šikany se často podceňují; většinou si pedagogové ani nepřipouštějí, že by 

k šikaně na škole v nějaké větší míře docházelo, takže mnoho z nich se ani příliš nezamýšlí 

nad tím, jak masivní důsledky může neřešená a nepotlačovaná šikana mít. A to přesto, že je 
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jasně dokázáno, že následky šikany jsou z mnoha důvodů fatální jak pro aktéry šikany – oběť 

a agresora, tak pro celý kolektiv ve kterém šikana probíhá, a v neposlední řadě ve výsledku 

také pro celou společnost. 

Nejvíce prozkoumanou oblastí jsou logicky následky, které si s sebou do života odnáší 

oběť šikanování. Ty jsou nejen čistě fyzického charakteru, tedy zřejmé a viditelné, jako 

oděrky, modřiny, zlomeniny atp., ale především psychosomatického a behaviorálního. V  

období, kdy šikana stále ještě probíhá, se dá mluvit o problémech jako nápadně časté 

zanedbávání docházky, protože šikanovaný se bojí dění,  ke kterému ve škole dochází. Také 

se většinou zhorší jeho prospěch, protože schopnost koncentrace se kvůli psychické 

nepohodě, ve které se oběť nachází, zmenšuje a žák je neustále nucen přemýšlet o svém stavu, 

místo aby se soustředil na učení.  

Dalším problémem je jeho snížená schopnost kooperace, spolupráce v kolektivu, 

protože kolektiv mu v jeho úhlu pohledu přináší samé negativní zážitky; šikanovaný se 

většinou stahuje do sebe, je více introvertní a straní se lidí. I těch, kteří ho nešikanují. U 

neřešených případů šikany ztrácí i víru v dospělé, protože získá pocit, že mu ani učitelé ani 

rodiče nepomohli. Tyto příznaky se s postiženým táhnou často ještě dlouho po opuštění 

ústavu, ve kterém šikana probíhala, což je asi nejzávažnější fakt na celém problému. Jedná se 

tedy především o významnou ztrátu sebevědomí způsobenou dlouhodobou rolí „toho slabého, 

otloukánka“ a zhoršenou schopnost koncentrace, kooperace a celkově menší psychickou 

odolnost.  

Pokud jde o agresora, dochází k jednomu základnímu, opět dlouhodobému problému. 

Při neřešení šikany totiž agresor nepocítí vládu zákona a své jednání považuje za vesměs 

normální a zákonné. V dospělosti může chtít své agresivní choutky rozvíjet a snadněji se u 

něho rozvíjí asociální až kriminální chování.   

Na co se často zapomíná, je fakt, že podobně negativní následky má šikana na dětech, 

které se na ní podílely spíše pasivně, tedy na třídním kolektivu. Ony jsou totiž svědkem 

bezpráví, proti kterému nikdo nezasahuje, získávají tak pocit bezmoci a ztrácejí iluze o tom, 

že by se šikana dala řešit, že násilí a bezpráví rozhodně do moderní společnosti nepatří. Do 

budoucího života budou v tomto ohledu pasivní a apatičtí a nebudou mít řádně ukotvené 

mravní a zákonné normy. Prostředí, ve kterém dochází k nekontrolované šikaně, je tak 

problematické rovněž pro jakékoliv výchovné a výukové působení učitele. 
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2.13 Prevence šikany 

Prevence školní šikany zahrnuje mnoho aktivit a působí na různých úrovních. 

„Termínem prevence se rozumí provádění takových pravidel, jež reagují na výskyt 

nežádoucích psychických a fyzických stavů, popř. se pokoušejí jejich výskytu předem 

zabránit.“(Tyšer, Sopalová, 2006, s. 71) Nejlepším řešením je problému předcházet než poté 

řešit následky, a proto by se mělo šikaně a její prevenci věnovat mnoho pozornosti. „Prevence 

šikany je na místě tam, kde k ní dosud nedochází, resp. kde nebyla zpozorována, tak i tam, kde 

k ní prokazatelně došlo, kde byla uplatněna opatření k bezprostřední nápravě a kde jde nyní o 

odstranění hlubších příčin a o to, aby se problémy neopakovaly.“(Říčan, 1995, s. 71). Podle 

Koláře je nejefektivnější primární prevencí tzv. pedagogická komunita, což znamená, že se 

vytvářejí kamarádské a otevřené vztahy mezi všemi členy školy. Aby nákaze opravdu šlo 

předcházet, je však současně nutné mít ve škole speciální program proti šikanování. 

Pro efektivní prevenci šikany je nutné zavedení propracovaných postupů prevence 

v celém rezortu školství. Jde tedy o vytvoření uceleného systému a spolupráce by měla 

probíhat na všech níže zmíněných rovinách: 

Schéma prevence školní šikany  

  

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

onemocnění šikanováním. 

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

případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit. 

3.   Odborné služby rezortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými poradnami, 

středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, diagnostickými ústavy apod., 

jejichž úkolem je řešit pokročilé šikany a vůbec poskytnout servis v oblasti prevence 

šikanování. 

4.   Spolupráce škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se 

prevencí šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty pro mládež, sociálními 

kurátory, dětskými psychiatry, zejména při brutálních a kriminálních šikanách. 
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5.   Pomoc a podpora krajských úřadů a ministerstva školám při  vytváření prevence 

šikanování. 

6.   Kontrola připravenosti škol ochránit děti před šikanováním ze strany české školní 

inspekce, krajských úřadů a ministerstva. 

7.  Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí úřadem Ombudsmana a 

 nevládními organizacemi, jako je například Amnesty International v ČR, Helsinský výbor, 

celostátní sdružení Společenství proti šikanování apod.“ (Český školní program proti 

šikanování, 2003) 

Zkušenosti učitelů z praxe dokazují, že nebezpečí a důsledky šikany lze snížit 

uplatňováním obecných zásad, které všeobecné prospívají žákům ve školním prostředí. O 

těchto zásadách píše Říčan (1995) a mezi základní řadí tyto: 

 Solidarita se slabými – učitelé by měli dbát, aby při prosazování spravedlnosti 

ochraňovali slabší před silnějšími. Takové žáky by měl učitel povzbuzovat, dodávat 

jim sílu a odvahu.  

 Podpora autority učitele – autorita učitelů v poslední době velmi poklesla a je přímo 

nutné, aby se prestiž a autorita tohoto povolání zase posílala. To je také základní 

podmínkou toho, aby učitelé mohli lépe čelit negativním projevům v chování žáků. 

 Posílení demokracie ve třídě – základem je styl komunikace mezi učitelem a dětmi a 

jejich rodiči. Důležité je zejména: 

 Zjišťovat názory a přání dětí.  

 Dávat dětem na výběr. 

 Pěstování žákovské samosprávy – a to v rámci školy i jednotlivých tříd. Žáci se 

tak učí jednat s vyšší autoritou, která je povzbuzuje. 

 Ověřeně informovat rodiče o problémech školy i o nepříjemných událostech, o 

chybách, ke kterým došlo. 

 Umožnit rodičům co nejčastější přístup do školy. 

 Podněcovat aktivitu rodičovské organizace na škole. 
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 Ideová výchova – dětem jsou vštěpovány základní hodnoty naší společnosti 

(například úcta ke každé lidské bytosti, solidarita, soucit, čest atd.)  

 Princip kooperace ve výchově – podstatou je vytváření kooperačních týmů, kdy se 

zapojí do skupinových týmů i tzv. „outsideři“. Mají tak příležitost získat si respekt 

ostatních. Nejdůležitější úkol učitele je sestavit týmy tak, aby byly rovnocenné. 

Dozor na školách je nejúčinnější preventivní opatření přímo v místě dění. Čím více 

učitelů dohlíží na dodržování pořádku ve třídě a na chodbě, tím menší šanci bude mít agresor 

k šikaně spolužáků. Důležité však je, aby se učitel neustále pohyboval a kontroloval i méně 

frekventovaná zákoutí školy. Mezi další osvědčené metody řadíme třídnické hodiny, 

ve kterých může učitel s žáky pohovořit o různých tématech, posílit tak positivní atmosféru ve 

třídě a získat si důvěru žáků.  

 

2.14 Druhy prevence 

Každý druh prevence je zaměřen podle toho, v jaké fázi se šikana nachází, a z toho 

vyplývá, že i její cíl je odlišný. Tyreš a Sopalová rozlišují tyto druhy: 

 Primární prevence – snaha zabránit výskytu nežádoucích forem chování u 

nespecifikované populace. V případě šikany je to práce s celým kolektivem, kdy je 

věnována pozornost vytváření pozitivních vztahů. Jedná se o cílené, dlouhodobé a 

komplexní postupy. Primární prevenci dále dělíme na nespecifickou a specifickou. 

Nespecifická je zaměřena především na rozvoj osobnosti, posílení vzájemné důvěry, 

spolupráce mezi žáky, rozvoj sebedůvěry, sociálních dovedností atd. Specifická je 

zaměřena na šikanu, v diskuzi je to hlavní téma a dochází k nácviku dovedností, jak se 

bránit, komu se svěřit, co dělat atd.  

 Sekundární prevence – zaměřuje se na problematiku a agrese a šikany. Je určena pro 

třídy, kde se šikana nějakým způsobem už objevila. Nejdůležitější je zmapovat situaci, 

zjistit, kdo je obětí a kdo agresorem a v jaké fázi se nacházejí. Poté se s třídou začne 

pracovat s využitím nejrůznějších aktivit určených pro léčbu skupiny.   
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 Terciární prevence – při výskytu markantních problémů se využívají terapeutické 

metody. V rámci této prevence probíhá resocializace nejvíce problematických žáků. Je 

zaměřena spíše na jednotlivce než na práci s celou skupinou. V krajních případech je 

nutná spolupráce s policií či sociálními kurátory.  

Tato opatření fungují v makrorovině, kde hovoříme o globálních službách pomoci. 

Posilují celou školní strukturu a spadá sem rozvoj pozitivního školního klimatu, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a také školní politika a školní řády. Do mesoroviny 

patří opatření posilující třídu (například rozhovory se třídou, hraní divadla, projekty, 

rodičovské večery aj.) a v mikrorovině se dostáváme k žákovi samotnému (pomoc obětem i 

agresorům).  

 

2.15 Dokumenty a materiály týkající se šikany 

Od 1. 1. 2001 vešel v platnost Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školních zařízení č. j. 28275/2000-22. Tento materiál byl vytvořen za účelem 

komplexního řešení šikany, který dal školám a učitelům návod, jak šikaně předcházet. Pokyn 

se však týká jen školní oblasti a neřeší právní oblasti, proto takové řešení je nutné hledat 

v předpisech trestního, občanského či správního práva. Náš trestní zákon pojem šikana nezná, 

neboť formy šikany nejsou dostatečně závažné. Z tohoto důvodu policie řeší trestný čin jako 

trestné činy, jejichž skutková podstata je pachatelem naplněna. Je to široká škála trestných 

činů, jako omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění atd.  

Mokrošová (2008, s. 47) uvádí, že šikana bývá nejčastěji postihována podle 

ustanovení trestného zákona:  

 trestný čin omezování osobní svobody (podle § 231) 

 trestný čin vydírání (podle § 235) 

 trestný čin útisku (podle § 237) 

 trestný čin loupeže (podle § 234) 

 trestný čin ublížení na zdraví (podle § 221) 

 trestný čin poškozování cizí věci (podle § 257) 
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 trestný čin znásilnění (podle § 241), či pohlavního zneužívání (podle § 242) 

 

 V prosinci roku 2003 byl dokončen dvouletý projekt MŠMT, který vedl Michal Kolář. 

„Specifický program proti šikanování a násilí ve školských zařízeních“ se zabýval ověřením 

původního českého programu proti šikanování. Cestou k zastavení šikanování je propojení 

školního vzdělávacího programu, neboť příznivě ovlivňuje klima a vztahy na škole. Několik 

měsíců po zavedení tohoto programu se ukázalo, že tento program skutečně funguje. Na 

druhém stupni experimentální školy klesla šikana až o 42,5%.  

Dalším dokumentem v oblasti prevence šikany je Metodický pokyn MŠMT k prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, který je platný také od 1. 1. 

2001 a zaměřuje se na prevenci všech sociálně patologických jevů. Obsahuje informace o 

Minimálním preventivním programu a vymezuje funkci školního metodika prevence.  

V průběhu let se projevy šikany začaly měnit, objevily se i jiné formy (jde především 

o kyberšikanu), šikana začala přitvrzovat a došlo i ke snižování věku obětí a agresorů. 

Z tohoto důvodu vešel 7. dubna 2009 v platnost nový Metodický pokyn ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 

24 246/2008-6.  

 

2.16 Školní metodik prevence 

Školní metodik prevence má velice důležitou úlohu na půdě školy, neboť by měl 

předcházet rizikovému chování u dětí. Vypracovává Minimální preventivní program na každý 

rok jeho součástí je i Program proti šikanování, na jehož tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí 

pracovníci. Školní metodik prevence by měl být vždy přítomen při řešení a vyšetřování šikany 

spolu s výchovným poradcem, popřípadě i třídním učitelem a školním psychologem.  

Školní metodik prevence je pověřen ředitelem školy a jeho hlavním předpokladem je 

přímá pedagogická činnost, absolvování studia k výkonu specializovaných činností v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů.  

Jeho činnost je upravena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských zařízeních ze dne 9. února 2005 v příloze č. 3, článku II. Školní 
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metodik prevence ve své funkci vykonává metodické, koordinační, informační a poradenské 

činnosti.  

Metodické a koordinační činnosti: 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu pro školy. 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů. 

 Metodické vedení činnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

 Koordinace příprav a spolupráce na aktivitách zaměřených na zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků. 

 Koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi zabývajícími se prevencí 

rizikového chování dětí.  

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu 

sociálně patologických jevů. 

 Vedení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

 Vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence. 

Informační činnosti: 

 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, 

o programech a projektech, o formách a metodách specifické primární prevence. 

 Vedení a aktualizování databáze institucí spolupracujících se školou v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

Poradenská činnost:  

 Vyhledávání žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb 

žákům i jejich zákonným zástupcům. 

 Spolupráce se třídními učiteli na sledování úrovně rizikových faktorů pro rozvoj 

sociálně patologických jevů. 
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 Příprava vhodných podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování. 

 

2.17 Preventivní programy 

Školní preventivní program je dlouhodobým preventivním programem pro školy a 

školská zařízení a vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických 

jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (pokyn Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, č.j.: 20 006/2007-51). Obsahuje strategii primární prevence a je 

nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, případně je přílohou učebního plánu.  Jeho cílem je vytvoření a 

udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. Na jeho tvorbě se podílí celý pedagogický 

sbor, odborníci a další instituce, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů. 

Školní metodik prevence je odpovědný za koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace. 

Program má jasně definované dlouhodobé a krátkodobé cíle a je naplánován tak, aby mohl být 

v reálu proveden. Musí být přizpůsoben struktuře školy a kulturním a politickým okolnostem.  

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škola školských zařízení 4. J. 24246/2008-6. Je vypracován vždy na 

příslušný rok a je součástí výchovně vzdělávacího programu š koly. Vypracovává ho školní 

metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a odráží specifika 

regionu školy. Musí vycházet z aktuální situace a reflektuje evaluaci průběhu předchozího 

školního roku. Za jeho realizaci je odpovědný ředitel školy a podléhá také kontrole České 

školní inspekce. Je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich 

osobnostní rozvoj a především na rozvoj sociálně komunikativních dovedností.  

„Základní přístupy v MPP: 

 aktivity v poskytování informací v rámci vzdělávacího procesu (téma zdraví, zdravý 

životní styl, sociálně patologické jevy,…) 

 programy „Škola podporující zdraví“ 

 smysluplná nabídka volnočasových aktivit (ve školách i v mimoškolní činnosti) 

 programy aktivního sociálního učení (skupinové formy práce vedoucí ke kvalitě 

mezilidských vztahů). 

 poradenské činnosti a) ve školách, b) ve spolupráci se speciálními zařízeními“
6
 

                                                 
6
http://www.poradenskecentrum.cz/mpp.php 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 
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3.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je přispět k prevenci šikany v rámci Minimálního preventivního 

programu na Fakultní škole Pedagogické fakulty UK v Praze Lyčkovo náměstí 6 na Praze 8.  

Zajímalo mě, zda je Minimální preventivní program provázaný s aktuální situací ve škole, zda 

tento program poskytuje pedagogům a žákům nutnou prevenci tohoto rizikového chování a do 

jaké míry předchází rizikovému jevu šikanování a ubližování. Dále jsem chtěla zjistit, zda 

žáci vědí, co je šikana, a jak by se bránili, pokud by k ní došlo v jejich třídním či školním 

kolektivu. 

Minimální preventivní program je primárně zaměřen na děti, a proto bylo hlavním 

cílem tohoto průzkumu zmapování osobní zkušenosti dětí s danou problematikou a zjištění, 

do jaké míry jsou žáci informováni a poučeni, zda šikanu rozeznají a jak se zachovají v této 

nežádoucí situaci. Protože jsou i učitelé nedílnou součástí systému školy, zaměřila jsem se ve 

svém výzkumu i na ně.  

 

3.2 Kvalitativní výzkum  

Při výzkumu jsem použila kvalitativní metodu, a to hlavně z toho důvodu, že šlo 

především o osobní zkušenost žáků. Kvalitativní výzkum umožňuje zkoumat v přirozeném 

prostředí, výzkumník je v centru dění a hlavním pozitivem je, že hledá lokální souvislosti.  

Gavory o kvalitativním výzkumu píše, že „jeho cílem je porozumět lidem a událostem v jejich 

životě. Kvalitativní výzkumník se soustřeďuje spíše na subjektivní svět osob, na ten, který 

existuje v jejich mysli“ (Gavory, 1999, s. 166).  

Se žáky jsem zvolila formu polostrukturovaného rozhovoru, neboť tento rozhovor 

umožňuje také volné formy otázek, což vede k vyšší validitě výsledků. Podle Švaříčka a 

Šeďové je kvalitativní výzkum „proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí 

s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu 

mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní 

výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, 

prožívají a vytvářejí sociální realitu“. (Švaříček, 2007, s. 17).  Při rozhovoru s Mgr. 

Kateřinou Bártovou a metodičkou prevence Kateřinou Vladykovou jsem použila 

nestrukturovaný typ dotazníku. Předmětem rozhovoru se žáky byla šikana a jejich zkušenost 
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s ní, u nestrukturovaného rozhovoru s učiteli jsme hovořili o Minimálním preventivním 

programu a způsobu, jak na škole řeší šikanu.  

 Mým záměrem bylo získat komplexnější obraz situace školy v otázce šikany. Jedinou 

nevýhodou kvalitativního průzkumu tohoto typu je, že výsledky jsou chápány pouze jako 

soubor subjektivních dojmů a nelze je převést do jiného prostředí. 

 

3.3 Výzkumné otázky 

Na počátku výzkumu je nutné si stanov i výzkumnou otázku.  

Moje základní otázka zněla:  

Je MPP na základní škole Lyčkovo náměstí účinný program oblasti prevence šikany? 

Abych na tuto širokou otázku mohla odpovědět, rozhodla jsem se ji doplnit několika 

specifickými otázkami, které mi pomohou výsledky výzkumu více přiblížit a přispět tak ke 

konkrétnější představě o problému.  

Specifické otázky: 

 

1. Umí žáci definovat šikanu?  

2. Setkali se žáci ve škole se šikanou?  

3. Vědí žáci jak řešit šikanu?  

4. Učí se žáci o šikaně ve škole? 

5. Svěřily by se děti s problémem šikany? 

6. Je specifická prevence v oblasti šikany dostatečná a kvalitní? 

7. Vědí učitelé, jak řešit šikanu? 
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3.4 Výzkumný vzorek 

Rozhovor proběhl se sedmi žáky. Tři žáci byli z páté třídy, dva ze sedmé a dva z osmé 

třídy. Dále jsem udělala rozhovor s Mgr. Kateřinou Bártovou, která na škole vyučuje český 

jazyk a dějepis, a s Kateřinou Vladykovou, která na vybrané škole působí jako metodička 

prevence. Respondenty z řad žáků mi pomohla vybrat Kateřina Vladyková a jedním z mých 

požadavků bylo, aby se jednalo o otevřené a komunikativní děti.  

Pomocí polostrukturovaného rozhovoru s žáky jsem získala odpověď na otázky 1, 2, 3, 

4, 5 a 6.  Nestrukturovaný rozhovor s učitelem a metodikem prevence mi pomohl nalézt 

odpovědi na otázky 2, 4, 6 a 8. Rozhovory proběhly během měsíce června 2014, což 

znamená, že všechny aktivity, besedy či výjezdy se už uskutečnily. S každým žákem jsem 

nejprve vedla samostatný rozhovor a poté jsme se bavili dohromady v rámci tříd. Cílem 

rozhovoru s žáky bylo zejména zjistit, zda mají se šikanou osobní zkušenost a zda vědí, jak 

v případě šikanování jednat. Otázky pro rozhovor byly upraveny tak, aby jim žáci lépe 

porozuměli. Příklad jedné otázky: 

Co si představuješ, když se řekne šikana? 

 

3.5 Škola, na které výzkum probíhal 

Škola, na které byl výzkum uskutečněn, se nachází v městské části Praze 8,Lyčkovo 

náměstí 6, a je to fakultní škola pedagogické fakulty UK. Tato škola není příliš velká, 

v následující tabulce jsou uvedeny počty žáků a učitelů v minulém roce. V tomto roce je na 

škole přibližně stejný počet žáků i učitelů.  Také je nutné zmínit, že na školu dojíždějí i děti 

z jiných pražských obvodů a některé děti jsou i mimopražské.  
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Tabulka 7: Počet žáků a učitelů ve školním roce 2012/13 

 
Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ - I stupeň   14 330 16 + 4+1 

ZŠ - II.stupeň  8 170 16 

 22 500  

Celkem pedagogů na škole* 

   37 

 

Škola užívá statutu Ekoškola a získala certifikát školy Rodiče vítáni. V neposlední 

řadě získala i titul Férová škola – certifikát Ligy lidských práv. Škola vychází z programu 

Smysluplná škola a jejím mottem je „v příjemné a pracovní atmosféře moderními metodami 

smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti žáků na jejich maximálně možnou 

úroveň“.  

 Smysluplné vzdělávání a rozvíjení osobnosti všech žáků je založeno na: 

1. Smysluplném obsahu vzdělávání a rozvíjení osobnosti, 

2. smysluplných činnostech v době vyučování i ve volném čase, 

3. smysluplných vztazích. 

 Na této škole se uplatňuje efektivní výuka neboli spirálové učení. Jedná se o oborové 

dovednosti postupně se rozvíjející v průběhu vzdělání za pomoci aktivních výukových metod. 

Školu navštěvuje četná romská populace a je zde nárůst počtu dětí cizinců, a proto je snaha, 

aby byla výuka pestrá a motivující a aby zároveň dobře sledovala vzdělávací cíle. Nejčastěji 

se zde používají prvky Projektového vyučování, Problémového vyučování, Centra aktivit a 

Kooperativního učení.  

 Škola prochází po povodních v roce 2002 obdobím rozvoje, přesto je na ní poměrně 

vysoký počet případů sociálně patologických jevů. Jedná se především o zneužívání 

návykových látek, trávení volného času žáků v partách či podceňování významu vzdělání u 

romských dětí. Děti ze sociálně znevýhodněných rodin nemají doma dobré zázemí na 

přípravu, a proto se škola snaží vytvářet příznivé prostředí na učení. Učitelé na druhém stupni 
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bezplatně doučují své žáky a škola také zavedla nepovinný předmět „Odpolední příprava“, 

jehož cílem je, aby děti získaly správné návyky pravidelné přípravy na vyučování.  

  Pro školu je tedy velice důležité mít dobře propracovanou prevenci sociálně 

patologických jevů. Preventivní program vychází z dokumentu Strategie prevence sociálně 

patologických jevů a filozofie vzdělávacího programu Smysluplná škola. Hlavním záměrem 

je budovat pozitivní vztahy, podporovat ve třídě zdravé jádro třídní skupiny, a tím kladně 

ovlivňovat klima celé školy. Skutečnosti, že tato škola klade důraz na tento úkol, dokazuje i 

výroční zpráva: 

 „Naším záměrem je zprostředkovat žákům reálné životní situace, které zažijí na 

výjezdových kurzech. Společnými zážitky lze dosáhnout vytvoření zdravého jádra, stmelení 

třídy a prohloubení vzájemných vztahů. Dynamika skupiny ovlivní jednání a chování 

ostatních členů třídy a může mít pozitivní vliv i na jiné třídy v rámci celé školy. Samotní žáci 

tak jsou schopni pozitivně ovlivnit klima celé školy.  

 Pro čtvrté třídy je naším cílem vytvořit a podporovat pozitivní jádro třídy. Jádrem 

třídy rozumíme motivovanou skupinu žáků, která v rámci společných aktivit vytváří atmosféru 

vzájemné důvěry ve třídě. Žáci se nebojí otevřeně projevovat svoje názory, navzájem se 

podporují, na sebe působí, jsou schopni vnímat a regulovat dynamiku skupiny. Znají definice 

nepřijatelného chování, rozpoznají ho a dokážou efektivně postupovat při řešení problémů. Po 

skončení kurzu dostane třídní učitel nástroje k dalšímu rozvoji a podpoře nastartovaného 

pozitivního jádra třídy.  

 Dalším koncepčním krokem školního preventivního programu je v páté třídě rozvoj 

efektivní a respektující komunikace a zároveň vytyčování hranic a pravidel mezi žáky, což 

považujeme za základ prevence šikany jednotlivce nebo skupiny. Žáci se učí pojmenovat, co je 

šikana, a učí se rozpoznávat její projevy. Cílem programu je naučit pozitivní jádro třídy 

regulačním mechanismům, které poslouží k udržení zdravého klimatu třídy samotnými žáky. 

Nedílnou součástí je i posilování osobnosti žáka tak, aby měl možnost vyniknout, zažít úspěch, 

podporu ze strany svých vrstevníků, učitelů. Pokračováním nastavené koncepce preventivního 

programu školy je v šestém ročníku posilování vlastní motivace žít zdravým způsobem. 

Rozlišováním zdravého a nezdravého způsobu života, uvědoměním si nebezpečnosti závislostí 

a nezdravých návyků spojením s identifikací rizik návykových látek se žáci seznamují s 
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aspekty zdravého způsobu života. Uvědomují si možné nebezpečí nezdravého způsobu života a 

jsou vnitřně motivování ke zdravému životu.“
7
 

 

3.6 Analýza minimálního preventivního programu 

Minimální preventivní program se zaměřuje na všechny typy rizikového chování. 

Kombinuje se v něm spektrum různých forem prevence a důraz je zde kladen na 

dlouhodobost aktivit, které jsou provázány s výukovými preventivními tématy obsažených 

v učebních plánech. Prevence šikanování je zde zastoupena v dlouhodobých i krátkodobých 

cílech a také ve specifické prevenci. V učebních plánech je zastoupena zejména v předmětu 

osobnostní a sociální výchova.  

 

Jako dlouhodobé cíle MPP si škola stanovuje: 

1. Vytvářet příjemné sociální klima, tj. prostředí vzájemně respektující 

komunikaci mezi učiteli a žáky. 

2. Budovat zdravé vztahy mezi žáky napříč školou. 

3. Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na jejich vzdělávacím procesu. 

4. Nabídnout dětem smysluplné trávení času prostřednictvím kroužků a školního 

klubu v jejich volném čase. 

5. Podnítit zájem dětí o aktivity probíhající na školních i mimoškolních akcích. 

6. Posilovat vlastní motivaci žít zdravým způsobem.  

V těchto bodech lze vidět, že nespecifické formy prevence (zejména zdravé vztahy 

mezi žáky a volnočasové aktivity) jsou v dlouhodobých cílech důkladně zastoupeny.  

 

Mezi krátkodobé cíle patří: 

1. Budovat zdravé vrstevnické vztahy. 
                                                 
7
Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013,  

dostupné z: http://www.zs-ln.cz/files/items/19/files/vyrocni_zprava_12_13.pdf 
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 Tento cíl navazuje na dlouhodobý, který se snaží dosáhnout vytvoření příznivého 

psychosociálního klimatu školního prostředí a budovat zdravé vztahy mezi žáky. V tomto cíli 

je důraz kladen na napomáhání budování kvalitních vztahů v třídních kolektivech, řešení 

problémů vzniklých v třídních kolektivech, v konfliktních vztazích mezi třídami nebo třídou a 

pedagogem. 

2. Okamžitě a důsledně řešit porušení školního řádu a domluvených třídních 

pravidel chování – narušování vyučovací hodiny, poškozování školního majetku a 

výsledků práce tříd, jakéhokoli projevu šikany a záškoláctví.  

Už ze samotného názvu tohoto krátkodobého cíle je zřejmé, že šikana je v tomto cíli 

také zohledněna. Žáci i rodiče stvrzují svým podpisem, že se seznámili se školním řádem, 

který si každá třída na začátku školního roku sama sestavila. Sami žáci dohlížejí na to, aby 

byla pravidla dodržována. Tento cíl navazuje na dlouhodobý cíl vytvoření příznivého 

psychosociálního klimatu školního prostředí a minimalizování rizik. 

3. Realizovat pravidelné schůzky školního parlamentu. Zapojit prostřednictvím 

zástupců tříd ve školním parlamentu do uskutečňování programu třídní 

samosprávy a třídní kolektivy.  

I v tomto bodě je šikana zastoupena, neboť v tomto cíli je kladen důraz na napomáhání 

při budování kvalitních vztahů v třídních kolektivech. Dále zdůvodnění tohoto cíle si klade 

požadavek, že případné problémy vzniklé mezi žáky, v rámci tříd a mezi žáky a učiteli budou 

bezpodmínečně řešeny. I tento cíl navazuje na dosažení příznivého psychosociálního klimatu 

školního prostředí a snaží se posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na jejich 

vzdělávacím procesu.  

4. Učit děti toleranci, respektování jiných národů, jejich kultury a zvláštností. 

Žákům cizí národnosti pomáhat ve vzájemném sžití a pochopení. Minimalizovat 

nebezpečí sociálního vyloučení. 

Tuto školu navštěvují děti cizinců a děti romského původu, proto je učení tolerance, 

respektování národů a jejich kultury hlavní náplní tohoto bodu. I zde je návaznost na 

dlouhodobý cíl, a to na zdravý způsob života, tvorbu kvalitních mezilidských vztahů 

v přátelské atmosféře a vzájemné pomoci.  
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5. Vydávat školní časopis Lyčkopis.  

Budování zdravých vztahů mezi tvořivými žáky a podnícení zájmu dětí o vzdělávací 

proces je cílem tohoto bodu.  

6. Pořádat tradiční akce školy: spaní ve škole, výlety, výjezdy, školy v přírodě, 

návštěvy kulturních akcí. 

Budování zdravých vztahů napříč školou je záměr tohoto bodu a navazuje na 

dlouhodobý cíl posilování motivace, zájmu a vůli žáků podílet se na svém vzdělávacím 

procesu a vytvoření příznivého psychosociálního klimatu školního prostředí, budovat zdravé 

vztahy mezi žáky.  

7. Práce kroužků základní školy. 

Trávení volného času ve škole snižuje riziko ohrožení dětí sociálně patologickými 

jevy. Dále volnočasové kroužky napomáhají k vytváření pozitivního vztahu ke škole. Tento 

cíl navazuje na dlouhodobý cíl číslo 4, a to je nabídnutí dětem smysluplného trávení času 

prostřednictvím kroužků a školního klubu v jejich volném čase.  

8. Práce školního klubu (od pondělka do pátku od 13.00 do 17.00 hod., na začátku 

1. a 2. pololetí se rodiče a děti seznámí s programem školního klubu). 

I tento bod navazuje na dlouhodobý cíl číslo 4 a jeho dalším cílem je vést děti ke 

zdravému způsobu života a k rozvíjení kvalitních mezilidských vztahů. Aktivní a smysluplné 

trávení volného času vytváří zdravé a tvůrčí prostředí pro setkávání a uzavírání přátelství.  

Jednorázové aktivity, které jsou zastoupeny vzdělávacími programy pro žáky 

převážně od Projektu Odyssease týkají specifické prevence. Toto občanské sdružení realizuje 

kurzy v oblasti osobnostní a sociální výchovy. Tyto kurzy naplňují cíle průřezového tématu 

osobnostní a sociální výchovy a současně cíle v oblasti primární prevence. Zaměřují se na 

budování dobrých vztahů ve třídě a komunikaci mezi žáky. Při práci využívají nejvíce metody 

zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Vedle her je důraz kladen na následující reflexi, 

ve které žáci musí pojmenovat, co si z aktivit odnášejí. Dále škola spolupracuje se společností 

ACET, Policií České republiky a Kulturním domem Barikádníků. Všechny tyto společnosti 

mají za svůj cíl dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence.  
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Žáci 5. ročníků absolvují třídenní Kurz prevence šikany v rámci Projektu Odyssea. 

Tento kurz působí preventivně na sociální skupinu přítomných žáků a umožňuje změnu 

v dosavadní komunikaci a také ve spolupráci ve třídě. V MMP se o tomto kurzu píše:„Žáci 

společně přemýšlejí a hovoří o vztazích ve své třídě. Učí se sdělovat, jaké chápání druhých 

jim je příjemné. Během kurzu se definuje chování, které je pro třídu nepřijatelné. Žáci se 

interaktivně dovědí základní informace šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si 

vyzkouší, jak efektivně postupovat, aby bezpráví zamezili. Součástí kurzu je i společná 

formulace přesných pravidel chování, která pomáhají udržovat zdravé vztahy ve třídě. Kurz je 

možné realizovat i ve skupinách, kde se již šikana začala vyskytovat.“  Tento kurz navazuje na 

dlouhodobé cíle MMP, a to konkrétně na budování zdravých vztahů mezi žáky a vytvořen 

prostoru pro jejich smysluplné trávení volného času. Ukazateli úspěšnosti tohoto kurzu je 

vývoj vztahů ve třídě, tvorba třídních pravidel a jejich dodržování.  

Tento kurz navazuje na Stmelovací kurz, který je určen pro žáky čtvrtých ročníků a 

jeho realizátorem je také Projekt Odyssea. Tento třídenní program přispívá k budování 

pozitivních vztahů a dobré atmosféry ve třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Cílem 

je stmelení třídy a prohloubení vzájemné důvěry s rozvojem kooperativních dovedností. 

Součástí programu je naučit se otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné 

postoje druhých. Žáci si na základě vlastních zkušeností sami zformulují pravidla chování ve 

své třídě.  

Žáci 6. ročníků absolvují zážitkový kurz Odmítání drog, který nejen interaktivně 

informuje o rizicích návykových látek, ale také žákům poskytne možnost si prožít, jak se cítí, 

jsou-li pod skupinovým tlakem, a jak se mu nejlépe bránit. Stěžejní částí programu je jasná 

formulace odmítavého postoje, schopnost ukončit komunikaci a umět argumentovat. Všechny 

tyto dovednosti jsou efektivní možností prevence proti šikaně, neboť to může podpořit nácvik 

mentální sebeobrany, zvládání strachu či umění říci ne.   

Žáci 9. ročníků absolvují specifickou prevenci Moderní je nekouřit a všechny žáci 2. 

stupně kurz Právní zodpovědnosti. Tato prevence je však především zaměřena na kouření a 

jiné různé druhy rizikového chování dětí a s problematikou prevence šikany zde není žádná 

spojitost.  

Minimální preventivní program nezapomíná ani pedagogy, kteří mohou v rámci 

programu celoživotního vzdělávání absolvovat akreditovaný kurz „Metoda rozvoje 
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kognitivních funkcí R. Feuersteina I.“, který účastníky seznámí s metodou instrumentálního 

obohacování R. Feuersteina. Na tomto kurzu jsou pedagogové blíže seznámeni s kognitivními 

funkcemi a kognitivní mapou. Dále mají možnost absolvovat kurz „Práce s třídním 

kolektivem v rámci prevence rizikového chování“. Tento kurz je pro prevenci šikany 

příhodný, neboť jeho účastníci se nejen naučí pomáhat žákům se školní neúspěšností, 

adaptačními problémy a s poruchami učení a chování, ale také provádět krizovou intervenci. 

Kromě toho by pedagogové měli umět minimalizovat výskyt rizikového chování a pokusit se 

o vytvoření zdravého jádra třídní skupiny.  

Zmiňována je i spolupráce s rodiči, která probíhá formou třídních schůzek, 

individuálních konzultací nebo formou přímé účasti rodičů na různých akcích školy. Rodiče 

se můžou informovat o prospěchu a chování svých dětí na webových stránkách školy, 

v elektronické žákovské knížce a v žákovské knížce. Konzultace probíhají vždy v listopadu a 

březnu a jsou velice důležité, protože díky nim učitelé od rodičů zjišťují, jak se žáci ve škole 

cítí a zda je to pro ně ve škole bezpečné prostředí.  

 

3.7 Pohled žáků páté třídy na problematiku šikany 

 V páté třídě jsem dělala rozhovor se třemi dívkami ve věku jedenácti let. Všechny tři 

dívky mi vybrala metodička prevence. Amálka je přátelská, otevřená dívka, která do školy 

chodí ráda, na vysvědčení měla vždy jedničky z chování a i ostatní známky má většinou 

výborné. Ve škole má mnoho kamarádů a se šikanou neměla nikdy žádnou osobní zkušenost. 

Anička je Ruska, a když byla menší, trochu jí vadilo, že jí děti říkají, že je Ruska, ale s touto 

situací se už vyrovnala a dnes si na to nikdo ani nevzpomene. Anička 2 je velmi upovídaná 

dívka, často ostatním skáče do řeči a v kolektivu má občas problém, protože ji pro její 

upovídanost děti občas naznačují, že je v kolektivu nežádaná.  

 Žáci pátých ročníků absolvovali třídenní kurz prevence šikany v rámci Projektu 

Odyssea. Jak již bylo zmíněno, tento kurz působí primárně preventivně na sociální skupinu 

přítomných žáků a umožňuje změnu v dosavadní komunikaci a také ve spolupráci ve třídě, a 

proto jsem se zaměřila zejména na to, co si o tomto výjezdu děti myslí a jaké mají osobní 

zkušenosti. S metodičkou prevence jsem se domluvila, že provedu rozhovor s dětmi, které se 

tohoto výjezdu zúčastnily.  
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 Z rozhovoru vyplynulo, že žáci tohoto ročníku se se šikanou v nějaké forměsetkali, 

neboť na otázku, zda byli svědkem toho, že by ve škole někdo ubližoval jejich spolužákovi, 

odpověděli následovně: 

 „No, lehce asi no jo.“ (Amálka) 

 „Jo, u nás je to většinou, že kluci se pomlátí fyzicky, ale to je tak, že si z toho dělají 

srandu. Ale většinou, a to jsou zase jen kluci, se sobě nějak posmívají. Kvůli tloušťce, 

já nevím…kvůli délce vlasů. Sice je to úplná pitomost, ale stejně.“ (Anička) 

 „Každou chvilku se někdo s někým pošťuchuje.“(Anička 2) 

Z pravidla se však jedná pouze o první stadium, jako jsou pomluvy, zesměšňování, 

posměšky, pošťuchování čí jiné psychické formy násilí: „Tak oni se mu určitě posmívali.“ 

(Amálka) 

Osobní zkušenost většinou mají, ale zase se jednalo pouze o posmívání. Na otázku, 

zda měli žáci osobní zkušenost se šikanou, většinou reagovali negativně, na druhou stranu na 

otázku, zda se jim někdo posmíval, odpověděli takto: „Ani moc ne. A když už, tak já to ani 

nevnímám.“ (Amálka), „Ani ne. Nikdy ani moc ne. Vlastně, když jsem byla mladší, protože 

jsem z Ruska, tak všichni mi říkali, že jsem Ruska a že jsem fuj. Ale potom to přestalo, když 

jsme byli starší“.(Anička)„Ve třídě ne, ale u nás na chalupě ano. Oni se mi posmívají, že jsem 

tlustá, ale zrovna při mý postavě ne.“ (Anička 2) 

 Žáci si už v tomto ročníku uvědomují, že šikana není pouze o fyzických útocích, ale že 

se může objevit v mnoha formách (ponižování, vydírání, narážky na slabiny atd.). Znají i 

kyberšikanu.  

Tito žáci vysvětlují pojem šikany takto: 

 „Někdo někoho ponižuje, někoho vydírá, prostě nějak mu ubližuje.“(Amálka) 

 „Když někdo někomu dělá spíš psychicky něco, co se mu nelíbí nebo mu to dělá 

špatně. Prostě se mu to nelíbí.“(Anička) 

 „Šikana znamená, když někdo někomu ubližuje, dělá mu to, co se mu nelíbí, nebo 

třeba naráží na jeho slabiny a snaží se ho zesměšnit před ostatníma. Nebo i na 

počítači se to často děje.“(Anička 2) 
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Žáci mají jasnou představu o tom, jak by na šikanu zareagovali, „Kdybych to byla já, 

tak bych to asi řekla rodičům. Na ně já se spoléhám.“ (Amálka), „Určitě bych ho utěšila, ale 

nešla bych za učitelem, ani za ředitelem, protože oni jenom tomu dotyčnýmu řeknou „tyty“ a 

on jenom…, když někdy někoho někdo šikanuje, tak je to obyčejně pěknej grázl a vůbec mu 

třeba třídní důtka nevadí. Takže je mu to jedno a stejně to bude dělat dál.“ (Anička), „Kdyby 

ubližovali mně, tak bych se určitě obrátila na rodiče, na rodiče toho, kdo mi ubližuje. Rodiče 

to totiž dokáží vyřešit nejlíp, protože to je jejich dítě a oni za něj ručej. No, a kdyby někdo 

ubližoval někomu jinému, tak bych se snažila sehnat co nejvíc lidí a postavila bych se na jeho 

stranu. Snažila bych se ho bránit, pomáhat mu, aby se to už nestalo.“ (Anička 2).  

V tomto věku žáci nechtějí jít za učitelem. Většinou se snaží vyřešit problém mezi 

sebou. Všechny tři žákyně by se nejdříve zmínily o šikaně doma a pouze v kritické situaci by 

vyhledaly pomoc v místě školy, „No, tak podle toho, jak by se to dělo. Kdyby někdo šikanoval 

mě, tak bych…, kdyby to bylo hodně špatný, že by třeba po mně chtěl i peníze, tak bych se 

obrátila na učitele. Ale kdyby třeba jenom vyhrožoval, tak bych se to snažila vyřešit mezi 

sebou a pak mezi kamarádkami.“ (Anička 2). „Kdyby se to nedokázalo vyřešit, tak bychom za 

někým šli.“ (Amálka) Učitelům sice důvěřují, ale mají pocit, že není v jejich pravomoci 

náležitě agresora potrestat „No, učitelé nemůžou děti fyzicky trestat a ti učitelé nemají jinou 

možnost než dát poznámku. Prostě ho nemůžou zbít. Jen ho můžou vyhodit ze školy. Ale zase 

tohle bylo jen takový škádlení, takže to nebylo zas tak vážný. Někdy to může i ten učitel 

zhoršit.“ (Amálka) 

Hodně mých otázek směřovalo k třídennímu Kurzu prevence šikany v rámci Projektu 

Odyssea. Toto občanské sdružení pomáhá školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy. 

Mezi jeho aktivity patří i tento kurz, který slibuje změnu v dosavadní komunikaci a spolupráci 

třídy. Jedna z mých otázek byla, co se žáci nového na kurzu dozvěděli a co si jim na něm 

líbilo: 

 „My jsme si právě vyzkoušeli být v kůži toho, kterého šikanují, a není to vůbec nic 

hezkýho. Tím jsme se dozvěděli, jak se ten dotyčnejcejtí. Myslím, že i od té doby se ten 

dotyčnej v naší třídě přestal šikanovat. Všichni si to tam asi uvědomili.“ (Amálka) 

 „Ten pán, co nás prováděl, nám říkal, že si prý vyzkoušíme scénky šikany. Jako 

normálně, když něco předvádíme, tak se při tom hihňáme a pak je to taková 

kašparáda. Ale on říkal, že to teď musíme vzít vážně a že opravdu jsme to udělali tak, 
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že někdo hrál toho, kdo šikanuje a někdo hrál toho, kdo je oběť, ale i když to hráli, tak 

to bylo skoro jako v reálný situaci. Takže potom třeba ty, co třeba šikanujou, ten pán, 

ona mu teda paní učitelka taky poradila, jak rozdělit ty role agresora a toho 

šikanovanýho, a on ty na ty, kdo šikanujou, dal jako oběti. No oni si to vyzkoušeli a 

teď už míň šikanujou, protože už vědí, jaký to je.“ (Anička 1) 

 „Hlavně se mi líbilo, když jsme si zkoušeli, jaké to je být ten, kdo šikanuje, a jaké to je 

být tím, kdo je obětí. Moc se mi to líbilo.“ (Anička2) 

Žákyně se o kurzu hodně rozpovídaly a spontánně mi začaly vyprávět, co na kurzu 

zažily. Kurzu se účastnily na začátku školního roku a i po devíti měsících měly velmi živé 

zážitky: „A pak se mi na té Odyssee líbilo jedno takové cvičení. Teda byla to spíš taková hra. 

To bylo teda v tý šikaně. A to bylo tak, že se všichni stoupli do kruhu, drželi se za ruce a tiskli 

k sobě nohy. A ten kruh byl uzavřený. Vybrali tři lidi. A mě také vybrali a my museli dělat 

něco, aby nás do toho kruhu pustili. Jeden kluk nic neřešil, běžel jak bejk a ten kruh prostě 

rozbil. Všichni byli pomlácení, poškrábaní, ale byl v kruhu. Pak byla další metoda, že někdo 

mohl říci, pusťte mě nebo něco. Ale já jsem je prosila a říkala jsem je, že je mám moc ráda. A 

ty lidi měli v kruhu dohodu, že všichni do toho kruhu musí koukat, a když někdo někoho chce 

pustit, dá pravou nohu do kruhu a kruh se otevře. Já jsem je prosila strašně dlouho a už jsem 

si myslela, že je to beznadějný. Ale pak všichni dali nohu do kruhu, kruh se otevřel a já jsem 

vešla v klidu, míru, nikoho jsem nepomlátila“(Anička) „Na tom kruhu je zajímavý to, že to 

hrály tři děti. Tady Anička se tam dostala, protože prosila ze srdce, upřímně. Snažila se tam 

dostat ne jako na jazyku med a v srdci jed, ale snažila se tam dostat, protože to tak upřímně 

myslela, a proto jí tam chtěli pustit do toho kruhu.“(Anička2) 

Z těchto výpovědí je zřejmé, že žákyně hodnotí prožitkový kurz velmi pozitivně. 

Domnívám se, že kurz je důležitý nejen pro jednotlivá témata v šikaně, ale že i velmi 

přirozeně formuje osobnosti účastníků. Podle reakcí žáků kurz napomohl budování vztahů 

v třídním kolektivu. Šikana zde byla „prožita“ u žáků na vlastní kůži.  

V závěru rozhovoru jsem se zeptala, zda by na škole uvítali schránku důvěry a jaké 

výchovné opatření by navrhovali.  

Na otázku ohledně schránky důvěry se mi dostaly většinou negativní odpovědi: 
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 „No, obyčejně, když je ve škole nějaká taková schránka, tak do ní děti začnou házet 

sušenky, papíry a odpadky.“ (Anička 2) 

 „Nějaká schránka byla u tělocvičny a znám lidi, co tam házeli papírky s tím ‚Kdo to 

čte, je blb‘. Schránka není dobrej nápad.“(Anička 2) 

Pokud jde o nápady ohledně zamezení šikany, dostala jsem velice kreativní návrhy, ale 

nejsem si jistá, zda by byly v reálných podmínkách realizovatelné: 

 „Já bych udělala přestávkový učitele, aby hlídali na chodbách. Prostě bychom měli 

dva třídní učitele, jednoho v hodině a jednoho o přestávce. A pak by k žádný šikaně 

nedocházelo.“ (Anička 2) 

 „Já bych jim zakázala přestávky anebo je alespoň zkrátila, dala jim dělat nějaký 

pracovní listy. To by jim asi hodně vadilo. Protože ti, co šikanujou, jsou většinou 

lenochové a nejraději maj přestávky.“ (Amálka) 

 „Já bych jim taky na tejden zrušila přestávky.“ (Anička) 

Pro tuto věkovou skupinu je důležité zázemí v rodině a dobré vztahy ve třídě jsou pro 

ně primární. Hlavně v případě Aničky 2 je znát potřeba začlenění se mezi vrstevníky. Zhruba 

od 10 let začíná vliv vrstevníků nad vlivem dospělých převažovat. Pro tento věk je i typické, 

že se už žáci realizují mimo školu, a proto nejsou kroužky pro tuto věkovou skupinu tak 

důležité. V tomto věku je také důležité, že si děti vytvářejí své skupinové normy, hodnoty, 

formy komunikace a postoje, a proto je velmi vhodně zvolený výjezd v rámci Projektu 

Odyssea právě pro tento ročník.  

 

3.8 Pohled žáků sedmé třídy na problematiku šikany 

Respondenty ze sedmé třídy byly dvě dívky ve věku dvanácti let. Eliška je na svůj věk 

trochu větší, ve třídě se jí líbí a známky z chování měla vždy výborné. Do školy chodí 

většinou ráda, kamarádí se všemi, ale nejlepší kamarádku nemá. Podle jejích slov patří do 

party jen občas, a to tehdy, když má s partou společné téma.  Kačka je na druhou stranu velmi 

drobná a tichá dívenka. Moc toho nenamluví a potřebovala čas, aby se mi alespoň trochu 

otevřela. Do školy chodí s potěšením a podle jejích slov patří do party tří dívek. Svoji partu 

charakterizovala takto: „Já a ještě dvě holky se bavíme víc dohromady.“ 
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I v tomto ročníku mají žáci osobní zkušenost s pošťuchováním, škádlením a 

nadáváním. „Jo, tak u nás ve třídě si každý ubližuje s každým, je to ale ze srandy. Ale byla 

jsem třeba svědkem toho, když v 5. třídě jeden kluk…máte ve třídě jednoho polopostiženýho a 

on je hrozně jakoby nevychovanej. Takže nám dělá naschvály a jeden se hrozně naštval a 

vrazil mu pěstí do břicha.“(Eliška)Incident však neoznačily jako šikanu, protože to podle 

jejich slov byla jen nehoda. Obě žákyně nepřipouštějí, že by se jejich třída nějak se šikanou 

potýkala. „Podle mě to šikana nebyla, protože to byla nehoda. Nikdo mu nechtěl ublížit, to on 

spíše šikanuje nás a i učitele.“(Eliška) Jako největší problém zmiňují právě případ 

integrovaného žáka, který neustále narušuje výuku a obtěžuje spolužáky častými narážkami. 

„No, on je hrozně otravnej. Tak třeba když máme výklad a on, jakmile máme nějaký téma, tak 

on ke každýmu tématu něco má. Začne mluvit a skončí, až když on domluví. Paní učitelka mu 

třeba třikrát může říct stop, ale on prostě nereaguje. Dělá takovýhle různý naschvály a on je 

hrozně příšerně vlezlej.“(Eliška) 

Ročník sedmých tříd definuje šikanu takto: 

 „Když na nějakýho člověka si někdo více zasedne a dělají mu nějaký fyzický i 

psychický věci.“ (Eliška) 

 „To je, když je víc lidí, nebo starší člověk, sejdou se na jednoho a prostě mu ubližujou 

psychicky, nebo když ho mlátěj.“ (Kačka) 

Na vlastní kůži šikanu zažila jen Eliška, která se mi v průběhu rozhovoru svěřila: „No, 

já myslím, že jsem byla šikanovaná a nikomu jsem to z dětí moc neřekla, protože jsem měla 

strach, že by se to nějak mohlo rozkřiknout a oni by to zjistili a přitvrdili by.“Jako důvod 

šikanování uvedla, že to bylo tím, že se nestydí říci, co si opravdu myslí, a že je velmi 

upřímná. Dále vypověděla: „A dělají si ze mě srandu třeba, že chodím blbě oblíkaná a 

chovám se takhle. Asi to nebylo podle jejich představ a oni pak přitvrdili a přidali se k nim i 

lidi, co se se mnou normálně bavili. Ale pak to nějak skončilo. Dala jsem se s nima v Anglii do 

řeči a teď už je to zase dobrý. Ale nevyhledávám teda tyhle lidi.“ S narážkami se svěřila i paní 

učitelce, která jí však výrazně nepomohla a pouze ji utěšila,„že on sám to nemá v hlavě 

v pořádku a že ani neví, že to dělá. Že asi ani neví, co sám chce dělat. Že to dělá i 

ostatním.“Více jsem se o případu nedozvěděla, protože mi Eliška dala najevo, že se jí o tom 

nechce dále vyprávět. Z rozhovoru vyplynulo, že nešlo o nic vážného, bylo to jen posmívání, 

které zvládla sama vyřešit. Kačka vypověděla, že jí nikdy nikdo neškádlil, ani si z ní nedělal 
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legraci. Poté jsem se na zmíněný problém zeptala její třídní učitelky a ta mi vysvětlila, že šlo 

jen o třídního šaška, který si utahuje ze všech žáků ve třídě. S dotyčným chlapcem si 

promluvila a problém přestal být problémem – chlapec si už legraci ze spolužaček nedělá.  

V porovnání se žáky pátých tříd, by se tyto žákyně svěřily vyučujícímu hned zpočátku. 

Kdyby se setkaly s tím, že někdo šikanuje jejich kamaráda, snažily by se nejprve promluvit 

s obětí, ale hned po té by vyhledaly pomoc u učitelů: 

 „Asi bych to nejdřív s ní probrala a potom bych to řekla paní učitelce.“ (Eliška)  

 „Já bych si nejprve o tom s kamarádkou promluvila, co jí dělaj a jestli jí to hodně 

ubližuje. Pak bych to řekla třídní učitelce nebo té učitelce, kterou bychom zrovna 

měli.“ (Kačka) 

Zprvu se zdálo, že žákům sedmé třídy nezáleží na tom, kdo by jim měl s problémem 

šikany pomoci, ale posléze obě žákyně zmínily konkrétní jméno učitelky, a to Mgr. Kateřinu 

Bártovou. Snažila jsem se zjistit, proč zvolily právě tuto vyučující, a dostalo se mi odpovědi, 

že paní učitelka Bártová je nejlepší učitelka na této škole, které se dá věřit a v neposlední řadě 

dětem rozumí. „A baví se o nás s námi. Ona si klidně někoho odebere, sedne si s ním a v klidu 

to probere. A hlavně je schopná vcítit se do obou stran.“ (Eliška).  

Žáci tohoto ročníku neměli v plánu žádný zážitkový kurz, ve čtvrté třídě však 

absolvovali Stmelovací kurz, v páté třídě kurz Prevence šikany a v šestém ročníku kurz 

Odmítání drog. I přesto jsem se snažila zjistit, zda si pamatují výjezd v páté třídě. Kurz si obě 

pamatují a podle jejich úsudku jsou tyto kurzy velmi účinné „My jsme třeba ve třídě měli 

rozbroje, ale stmelili jsme se tam. Dali jsme se tam dohromady.“ (Eliška) Žáci si na tomto 

kurzu také stanovili pravidla, která mají vyvěšené ve třídě a snaží se je neustále dodržovat.  

O šikaně se však žáci nedozvídají nejen na kurzech v rámci Projektu Odyssea, ale také 

toto téma probírají v hodinách osobnostně sociální výchovy a výchovy ke zdraví. „Ve VKZ 

někdy probíráme takový věci. Anebo v OSVéčku. A pak chodíme na různé exkurze.“ (Eliška) 

Pojem šikana znají z vyučování ve škole v nižších ročnících „Už je to dlouho, co jsme to 

brali, někdy ve škole jsme to brali.“(Eliška) Třídnické hodiny slouží k autoevaluaci chování 

ke spolužákům, jak to už dokazuje výpověď Elišky,“s třídní učitelkou toprobereme na 

třídnický hodině, my jí tam řekneme, co nám vadí.“ 
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Z rozhovoru vyplynulo, že žáci sedmých tříd už nemají zájem o kroužky ve škole a 

časopis Lyčkopis tyto dvě vybrané žákyně rovněž už nepomáhají vytvářet, protože je určen 

jen pro úzký výběr žáků. Pravidla se snaží dodržovat a mají je vystavená na nástěnce. I když 

tento rok nevyjeli na zážitkový kurz mimo školu, stále si pamatují své dojmy a zážitky z těch 

předchozích. 

 

3.9 Pohled žáků osmé třídy na problematiku šikany 

Oba třináctiletí dotazovaní posuzují svoji třídu jako dobrou, mají ve třídě dobré 

kamarády a nevyskytuje se zde ani žádná parta. Chodí do školy rádi a známku z chování měli 

vždy výbornou. Eliška do žádné party nepatří, Ondra se schází na Skypu s kamarády, kde 

společně hrají různé hry. Stejně jako pátá a sedmá třída byla i tato třída svědkem, kdy 

nějakému spolužákovi bylo ubližováno.„Hlavně to byly narážky a urážky. Byli na sebe sprostí 

a tak.“(Eliška). „Jo, často. Já mám kamaráda, který se špatně vyjadřuje, a jeden kluk na něj 

hodně dorážel. Říkal mu, že je hloupej a že se neumí vyjadřovat a že je teda trapnej. A 

dokonce ho rozbrečel.“ (Ondra) 

Žáci osmých tříd definovali šikanu takto: 

 „Šikanovanej je určitej člověk, kterej má problémy. Prostě nezapadá do 

kolektivu a v tom kolektivu je jeden, kterej ho šikanuje. To je ten hlavní a má 

na něj urážky, sprostě mu nadává a může ho i fyzicky šikanovat. Takže jde 

šikanovat fyzicky i psychicky.“ (Eliška) 

 „To je třeba napadání, jak slovní, tak fyzický. Nebo je to i tehdy, když se 

snažíte někoho k něčemu donutit.“(Ondra) 

I tito žáci si představují šikanu jako především verbální i fyzické útoky, ale Ondra 

zmiňuje také šikanu jako formu nátlaku.  

Stejně jako žáci pátého ročníku, i tito žáci nejprve řeší šikanu sami – „Vyřešili jsme to 

mezi sebou, ale už jsme chtěli jít za učitelama“ – a až následně vyhledají pomoc v učitelském 

sboru.  V rozhovoru jsem zjistila, že tito žáci mají jasnou představu, za kým by šli – 

stejnějako žáci šestého ročníku by to byla paní Mgr. Bártová. „Asi za paní učitelkou na 

češtinu, za paní učitelku Bártovou. Ta je mi tu nejblíž.“ (Eliška) Ondra by ji vyhledal také: 
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„Asi za učitelkou dějepisu, za Bártovou. Ta, když nás učí, tak nám třeba řekne o komunismu a 

pak nám o tom vypráví. Ta nás učí mnohem více věcí, než jen ten dějepis. Řekne, jak to bylo, a 

to se z učebnic nedočteme.“ Také jsem zpozorovala, že si žáci uvědomují, jaké následky pro 

agresora šikana může mít. Vnímají, že učitelé se šikanou mohou pomoci a že šikana není na 

jejich škole jen tak opomíjená. „Asi by byl vyloučen ze školy. Pak se rozdávaj důtky ředitele a 

dvojky z chování.“ (Eliška). Stejně jako v nižších ročnících i zde má ředitel velkou autoritu, 

neboť na otázku, jak pohrozit agresorovi, Ondra odpověděl takto: „No, že se půjde za 

ředitelem nebo že se to dozví jeho rodiče. To většinou asi stačí.“Žáci jsou také obeznámeni 

s tím, co se za ředitelskými dveřmi může dít: „Rozhodně, oni mu hrozili policií.“(Ondra) 

Žáci se o šikaně dozvěděli ve škole, převážně v hodinách osobnostně sociální 

výchovy, dále i na přednáškách a na kurzu Projektu Odyssea. „Jojo, měli jsme plno 

přednášek“ (Eliška) „OSVéčku. Tak si tak různě hrajeme a bavili jsme se o tom v šesté 

třídě.“(Ondra). Podle jejich názoru není nutné více zařazovat šikanu do školního 

vzdělávacího programu pro osmé a deváté třídy, neboť o tomto problému vědí hodně. Mají i 

jasnou představu o tom, že dobré vztahy ve třídě předcházejí šikaně. „Postavili jsme se na 

stranu toho mýho kamaráda a dali jsme jasně najevo, že se nám nelíbí, že ho sráží. Pak ho to 

asi přestalo bavit a přestalo to.“ (Ondra) „Postavit se na stranu šikanovanýho a pak to říci 

někomu z učitelů.“(Eliška) Tato třída podle slov jejich třídního učitele nebyla na Kurzu 

prevence šikany, ale pouze na Stmelovacím kurzu, a podle slov Elišky v něm šlo především o 

to, aby „třída byla více spolu a byla více soudržná.“Kurz proběhl už v páté třídě, a proto žáci 

neměli potřebu tuto zkušenost více nerozebírat.  

Podle jejich názoru je nejlepší prevence šikany ze strany učitelů více komunikovat se 

žáky, pravidelněji pořádat třídnické hodiny a pokládat žákům více otázek typu „jak se cítíme 

ve škole a co se mezi námi děje“ (Eliška). Na otázku, na co by se učitelé měli přesně ptát, 

Ondra odpověděl takto: „No, na vztahy těch lidí ve třídě. Třeba si bude myslet, že tady ten je 

šikanovanej, tak se zeptám třeba, co si myslíš o Adamovi.“ 

I tato třída má zkušenost se sociometrií, která u nich byla realizovánav šesté třídě. Do 

klubů či kroužků už nechodí, neboť jim přijde, že jsou spíše určeny pro mladší děti. Se 

spolužáky cizinci či Romy nemají žádný problém, a naopak je vnímají velmi pozitivně „ty 

jsou výborní.“(Ondra) Školní pravidla mají vyvěšená ve třídě a snaží se je dodržovat.  
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3.10 Rozhovor s Mgr. Kateřinou Bártovou, třídní učitelkou 8. A 

Mgr. Kateřina Bártová je učitelkou na druhém stupni a na ZŠ Lyčkovo náměstí učí 

třetím rokem český jazyk a dějepis. Je to její čtvrtá škola a v učitelské praxi je od roku 1990. 

Vybrala jsem si ji k rozhovoru nejen proto, že na této škole působí současně jako speciální 

pedagog, ale také proto, že čtyři děti ze sedmi by si vybraly právě ji, kdyby se někomu chtěly 

svěřit. Není ani jejich třídní učitelkou, a proto mě zajímalo, jak si vybudovala takovou důvěru 

za poměrně krátký čas. Paní učitelka Bártová si to vysvětluje tím, že ji děti znají z knihovny, 

také dělala kurz pod záštitou Člověka v tísni, který byl zaměřen na děti sociálně 

znevýhodněné. „Možná všichni nevědí, jak se jmenuji, ale vědí o mně. Domnívám se, že je to 

hlavně tím, že musí mít k člověku důvěru. A důvěru si každý vybuduje tím, že má jasně 

stanovená pravidla a je v souhlasu s těmi pravidly. Každé dítě potřebuje mantinel a určitou 

spravedlnost. Pravidla jsou důležitá, protože někdy si děti neváží člověka, který je na něj 

občas přísný a občas hodný. V takovém případě oni nevědí, na čem jsou. Takové situace „ode 

zdi ke zdi“ mají už i doma, a proto alespoň učitel si musí trvat na svých pravidlech a nebýt 

extrémista, který podle nálady bude hodný či zlý. Možná ta jejich důvěra spočívá v tom, že 

mají ve mně nějakou jistotu. Když já něco řeknu, tak to tak je. Jinak si to asi neumím 

vysvětlit.“ 

Minimální preventivní program četla a vyjádřila se, že neví, zda všichni učitelé 

opravdu Minimální preventivní program četli. „Učitelé by ho měli znát. Je k dispozici 

v dokumentech školy na webu a všichni dostávali CD s programem a s dokumenty, každý si ho 

tedy měl přečíst. Ale jestli je opravdu čtou, tak na to neumím odpovědět. Sama za sebe ale 

můžu říci, že jsem ho četla.“ Prevenci provádí ve svých hodinách pravidelně, neboť „Dějepis 

je ideální. Děti nemají moc předmětů, kde jsou příběhy. Proto je dějepis ideální v tom, že 

seznamuje s chováním, dává jim vzory jak kladné, tak záporné. V takovém předmětu si děti 

samy dělají názor. Snažím se je dávat do situace, kde hodnotí a kde si situaci prožijí na 

vlastní kůži.“ 

Když do svých hodin implementuje prevenci proti sociálně patologickým jevům, žáci 

většinu času nevědí, že probíhá prevence, a to hlavně z toho důvodu, že ji zařazuje do svých 

hodin velice často, a je proto zbytečné pokaždé upozorňovat na to, že k nějaké prevenci 

dochází. „Většinou záleží i na aktuálnosti nějaké situace. Dějepis učím tak, aby to byl model 
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pro aktuální a budoucí život. Když se něco aktuálně děje, zmíním se o tom a hledáme kořeny, 

proč to tak je. V takovémto případě oni vědí, že je to cíleně mířené k jedné situaci, a většinou 

se k tomu staví kladně. Mile mě překvapují názory dětí. Až na pár výjimek se nesetkám s tím, 

že by děti byly nepřístupné takovému myšlení či hodnocení nějaké konkrétní situace. Často 

přicházejí s velmi překvapujícími věcmi.“ 

Ve svých hodinách používá aktivizující metody, a to především prvky dramatické 

výchovy a program Feuersteinova instrumentálního obohacování. „Jsou tam prvky, kdy my 

neučíme tím, že bychom pouze předkládali, ale ptáme se žáků a oni sami docházejí k závěrům. 

Samozřejmě tato metoda nelze použít vždy, ale na vybraných tématech to je možné. Často se 

tedy sami ptají a přicházejí si sami na odpovědi, a tím pádem to tedy i prožívají. Často 

hledáme i podobné situace, které sami zažili“.  

Podle jejích slov škola nemá závažné problémy se šikanou a vysvětluje to tím, že je na 

škole dobrý pedagogický sbor, který táhne za jeden provaz a jde dobrým příkladem. Dále 

popisuje velmi účinnou spolupráci s Projektem Odyssea. „Odyssea jsou perfektní lektoři. Tím, 

jak je to nastavené osobním vzorem, tak naše děti si to pod takovým vedením prožily na 

vlastní kůži, a tím si toho hodně uvědomily. Také my se je snažíme vést ke kamarádství a 

dobrým vztahům. Všechny děti tu známe jménem, a tak jsme asi na tu šikanu háklivější. I 

pedagogové zde mezi sebou skvěle vycházejí, nemáme rádi špinavé vztahy či pomluvy, a proto 

jsme na to asi opatrnější a nepřecházíme sebemenší náznaky.“ 

Sociometrické řešení je metoda, kterou můžeme snadno zmapovat vztahy v celé třídě, 

a podle rozprostření vazeb mezi žáky je možné posoudit, zda ve třídě je přítomna šikana či ne. 

Jedná se o průzkum pomocí dotazníku, kdy jsou prostřednictvím otázek na vazby ve třídě 

odhalovány vztahové pavučiny, které vedou k velmi realistickému nákresu vztahové roviny 

ve třídě. Zajímalo mě, zda se na této škole používá tato metoda. „Děláme ji a jsme proškolení. 

Umíme zadat dotazníky a správně je používat a dělat různé obměny. Spolupracujeme 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a sociometrie se provádí pravidelně při přechodu na 

druhý stupeň a pak dále sledujeme na třídnických hodinách změny. Musím ale říci, že děti už 

tyto aktivity také ovládají, a někdy mám trochu pochybnosti o relevantnosti, protože při 

stálém opakování, už někteří vědí, co mají vyplnit, aby to vyšlo. Přece jen ti, kdo by mohli být 

manipulátoři, jsou většinou inteligentnější děti. Netvrdím, že je to pravidlo, většinou se z toho 

něco užitečného vyčte.“ Je velmi důležité, že na této škole jsou pedagogičtí pracovníci 
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proškoleni, protože nesprávné použití může vést ke katastrofálním následkům pro celý 

kolektiv. I když paní Mgr. Bártová pochybuje o relevantnosti, myslím si, že je důležité, že 

učitelé mohou kdykoliv použít tuto rychlou metodu k zachycení nesprávného vývoje vztahů 

uvnitř třídy.  

V otázce řešení šikany mají velkou oporu v  řediteli školy. Nejen že se na této škole ví, 

jak správně postupovat při první pomoci proti šikanování, ale také se do školy pravidelně 

zvou na pomoc i ostatní odborníci – například psychologové a speciální pedagogové. „V první 

řadě si pozveme děti, oběť i agresora. Nikdy ale nedochází ke konfrontaci, protože to je 

zásadní chyba. Vždy se zjišťujeme, kde je ten problém a proč se to u těch jednotlivcům děje. 

Pokud k něčemu vážnějšímu došlo, tak se obracíme na odborníky. Nesnažíme se být 

samospasitelní. Spolupracujeme s Odysseou, s pedagogicko-psychologickou poradnou. Toto 

je má čtvrtá škola, kde působím, a v porovnání s ostatními školami je zde velká opora 

v řediteli. Pan ředitel také zná děti a je zde autorita, přestože je pořád usměvavý. Jakmile se 

nějaký náznak objeví, on si pozve děti a promluví s nimi. Občas i někdy důrazně a dá jim 

najevo, že na této škole jsou některé věci nežádoucí, a proto se zde dělat nebudou. Pak dětem 

vysvětlí, že se podle toho musí zařídit, nebo budou muset jít na jinou školu. On to rozhodně 

trpět nebude. Já jsem se na jiných školách setkala s tím, že abychom nebyli za špatnou školu a 

aby nebyl problém, tak se to neřeší a některé věci se přecházejí, Tak tady máme opravdu 

jednotnou linii, jednotnou frontu. Zní to tedy velmi heslovitě, ale je to tak.“ 

Šikana závisí na individuálním vnímání jedince, který se stává obětí. Může to být jen 

slabší žák, který se s kolektivem nesžil, se spolužáky si nerozumí, ale také se v této otázce 

může objevit rasový podtext zaměřený na Roma či na dítě cizinců. Na této škole je celkem 

velká skupina těchto žáků, a proto je i v Minimálním preventivním programu pamatováno 

právě na tuto skupinu. „Děti cizinců tu máme, máme jich tu poměrně dost. Je to dáno asi i tím, 

že Karlín je lokalita, kam ti lidé jdou spíše za prací, a to spíše za lukrativnější prací,a proto 

ohledně cizinců nemáme problém, že by byli sociálně slabší, ale spíše naopak. Někdy máme 

problém s docházkou, kdy někteř írodiče nemají znalost naší docházky, ale učí se to společně 

s třídním učitelem, se kterým o tom komunikují. Případně OSPOD a kurátoři jsou nám také 

nápomocní. A co se týká romské populace, máme zde děti Romy v každé třídě, ale my si na to 

nehrajeme, že rozdělujeme Romy a ty bílé. Oni také nevnímají, že by byli odlišní. Jsou to děti z 

rodin, kde vždy alespoň jeden rodič pracuje. Nejsou to tedy nepřizpůsobivé děti, které tedy 

v Karlíně také jsou, ale ty chodí na školu Petra Strozziho. Tato škola má i program pro děti 
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s nižším intelektem a ty děti, které mají více problémů, jsou tam. Naše děti se opravdu snaží, 

aby měly alespoň základní vzdělání. Samozřejmě v období puberty nastává problém, kde 

hodně fungují party, a u nich to je tak, že rády chodí ven. Někdy se objeví to, že se začnou 

„flákat“, mají hodně absencí a často řešíme, že mají hodně neklasifikace. Proto se pak 

přezkušují přes prázdniny, aby mohly dostat vysvědčení. Často vycházejí z osmiček a samy se 

tím hendikepuj., protože pak mohou pouze na určité školy. Tam to už nezlomíme, ale většina 

z nich úspěšně absolvuje alespoň tu základní školu.“Pro tyto děti je organizována odpolední 

příprava na vyučování ve škole. „Budeme mít prostor na tento předmět, kde se děti budou učit 

se učit a vyrovnávat se různými situacemi. Romské děti mají problém v komunikaci. Nemají 

potřebu jít do hloubky a zjistit věci, které jsou pro ně dobré. Řídí se tím, co je zvykem, a 

doufám, že je toto může popostrčit kupředu.“  

V Minimálním preventivním programu není pamatováno na nadané děti, ale podle 

slov Mgr. Bártové se rozšíří MPP na příští rok i o tuto rizikovou skupinu „Ano, budeme ho 

rozšiřovat a zaměřovat se i na nadané děti.  Nadané děti, které máme a které zůstávají na naší 

základní škole, přece jen všechny neodejdou na osmiletá gymnázia, mají pocit už takové 

apatie. Také je to riziková skupina, protože mohou mít pocit frustrace z toho, že nemají 

dostatek uplatnění a ocenění. Byla by škoda nedat jim šanci, aby vynikly a uplatnily svůj 

potenciál.“ 

Z celého rozhovoru jsem došla k závěru, že na této škole panuje vzájemná solidarita 

pedagogů. Když dojde k šikaně, pedagog se může spolehnout na ředitele, který svůj učitelský 

sbor podrží a rázně vezme šikanu do svých rukou. V případě naléhavosti případu se nezdráhá 

a vyhledá pomoc u odborníků. Rozvíjení průřezových témat osobnostní a sociální výchovy je 

další možnost, jak škola může řešit prevenci. I tento bod se škola snaží naplňovat. Dále se 

učitelé snaží jít osobním příkladem a za použití interaktivních metod tak žáci získávají i 

praktickou zkušenost, které se momentálně v dnešní škole přisuzuje velký význam.  

 

 

3.11 Rozhovor s metodičkou prevence Kateřinou Vladykovou 

Kateřina Vladyková učí na škole teprve prvním rokem a její aprobací je matematika a 

přírodopis. Metodičku prevence dělá pouze čtrnáct dní, neboť převzala tuto funkci po 
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zástupkyni ředitele, které odešla na mateřskou dovolenou. Na tvorbě Minimálního 

preventivního programu se podílela společně se speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou 

Bártovou. Podle jejích slov je MPP „kontinuální, to znamená, že jsou zde různé aktivity, které 

probíhají každoročně, a z toho se při tvorbě vychází. To znamená, že k těmto aktivitám 

přidáváme další podle aktuální nabídky.“Dlouhodobé i krátkodobé cíle jsou v MPP také 

dlouhodobě ponechány a obměňují se pouze jednorázové aktivity podle žádaně situace.  

Stejně jako Mgr. Kateřina Bártová a žáci se k Projektu Odyssea vyjadřuje pouze 

pozitivně a klade velký důraz na jeho efektivitu. Podle jejího názoru jsou právě tyto aktivity 

nejefektivnější „Myslím si, že jsou to právě ty výjezdy z Odysseou. Byla jsem letos se svojí 

třídou, moje děti už tam byly potřetí a opravdu si na to nemůžu stěžovat.“ Tyto výjezdy 

probíhají už třetím rokem a škola se také podílí na jejich financování, aby se jich mohlo 

účastnit co nejvíce žáků „Platí je škola a platíme je z grantů. Děti si zaplatí asi 1000 Kč a 

zbytek je hrazen. Jedná se tedy o spoluúčast rodičů a školy.“ 

 Projekt Odyssea v příštím roce plánuje novou větev a to znamená, že „v MPP na příští 

rok budou tyto nové kurzy zakomponované. Mimo výjezdů nabízí také konkrétní pomoc i ve 

třídách. Například přijdou k nám do školy a budou se žáky mít čtyřhodinový blok. To se nám 

velice zamlouvá, protože to není tak finančně náročné.“ 

 Stejně jako všichni dotazovaní, metodička prevence potvrzuje, že ve škole nedochází 

k závažné šikaně, neboť je šikana zastavena v raném počátku, a osvětluje, jak se šikanou na 

škole nakládají. „Ve své podstatě u nás k šikaně ani nedojde. Většinou se to zastaví u slovního 

pošťuchování, protože jsme malá škola. Dětem je dále vysvětleno, že pokud se takové chování 

bude opakovat, navštíví pana ředitele, který jim vysvětlí, že jsou pod dozorem, a jestli to bude 

pokračovat dále a pokud to překročí určité hranice, zavolá policii, neboť ho k tomu vede 

ohlašovací povinnost. Většinou jsme na tomto skončili, protože když se opravdu setkáme 

s takovýmto chováním, tak je to u žáka, který má problém i v rodině. Když na tento problém 

v rodině tlačíme, tak tyto děti raději odcházejí na jinou školu. Dále musím říci, že si z velké 

části šikanu ohlídá samotná třída. Jsme poměrně malá škola, třídy jsou často na chodbách a 

většinou se k nám velmi rychle donese, pokud je nějaký problém. Možná to neřekne to dítě, ale 

dozvíme se od jiných dětí. Často se také stává, že se děti doma svěří rodičům a rodiče nám 

volají. Když se dítě cítí v nepohodě, tak to většinou už nějakým způsobem víme a dá se 

zasáhnout, než se děje něco více. Dále si situaci ve třídě hlídá třídní učitel, a když zjistí nějaký 
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problém, jde hned za zástupkyní a společně jsou za ředitelem, kde se řeší, co dále. Občas i 

spolupracujeme s externí pomocí, právě jako je Odyssea či pedagogicko-psychologické 

poradny. 

 Kdyby však došlo k závažnější šikaně, škola reaguje na tuto situaci tímto způsobem: 

„Ve své podstatě je to spíše o tom, že se kontaktuje vedení a pak se jede spolupráce s rodiči. 

Častokrát je i svolaná výchovná komise, aby byli i rodiče informovaní, co a jak se děje. U nás 

to opravdu funguje tak, že rodiče pak zapracují. Občas tedy ti rodiče začnou říkat, že to není 

možné, a my se jim snažíme vysvětlit, že to je dobré i pro to dítě. Že jen chceme, aby se takové 

věci neděly a aby vědělo, že to je věc, která se nedělá.“ 

Stejně jako Mgr. Bártová, metodička prevence potvrdila, že sociometrie je na škole 

skutečně praktikována.„Na ní opravdu zjistíme, že je někdo mimo, anebo že tam jsou nějaké 

nežádoucí interakce mezi dětmi. Každý třídní učitel si ji dělá sám. Dále máme dvakrát za rok 

konzultace, kde se rodiče přijdou na nás podívat a my se jich zeptáme, zda se jejich dítě ve 

škole cítí v pohodě. Takže často nás informují také rodiče. Většinou v sedmé třídě začnou mít 

holčičky takové ty žabomyší války a oni to berou hrozně vážně. Pak také zasahujeme, ale 

všechno je to jen po té verbální stránce. Žádné fyzické napadání tu opravdu moc nebylo.“ 

 Protože byl konec školního roku, zeptala jsem se, do jaké míry se podařilo zrealizovat 

MPP. „Řekla bych tak z 80 až 85 procent. Byli jsme na výjezdech, besedy se uskutečnily.“ Na 

otázku, zda jim něco chybí v MPP, odpověděla prozatím záporně se slovy, že po krátkém 

působení ve funkci školní metodičky prevence se ještě plně nestačila seznámit se situací, ale 

během prázdnin vše nastuduje a zjistí, co v MPP chybí.  

3.12 Odpovědi na výzkumné otázky 
 

Všechny otázky již byly zodpovězeny v předešlých kapitolách, ale zde uvádím ještě 

stručný a úplný přehled. 

 

1. Umí žáci definovat šikanu? 

Ano, žáci vědí, jak šikanu definovat a často jejich definice byly podobné.  

2. Setkali se žáci ve škole se šikanou?  
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Byla zjištěna skutečnost, že se žáci se šikanou ve škole setkali. Jednalo se spíše o první 

stadium šikany, které bylo následně zastaveno.  

3. Vědí žáci, jak řešit šikanu?  

Ano, vědí. Nejprve by se snažili problém vyřešit samy, ale poté by vyhledali někoho 

z učitelského sboru. 

4. Učí se žáci o šikaně ve škole? 

Ano. Šikana spadá do osobnostně sociální výchovy a do výchovy ke zdraví. 

5. Svěřily by se děti s problémem šikany? 

Ano.  

6. Je specifická prevence v oblasti šikany dostatečná a kvalitní? 

Podle slov žáků i učitelů je specifická prevence Projektu Odyssea velmi efektivní.  

7. Vědí učitelé, jak řešit šikanu? 

Ano. Učitelé mají vypracovaný plán, jak řešit šikanu. 

 

3.13  Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
 

Minimální preventivní program se zaměřil na všechny typy oblasti rizikového 

chování, tj. závislosti na návykových látkách, rasismus, záškoláctví a jiné. V oblasti našeho 

zájmu byla pouze šikana. Škola má rozpracovaný harmonogram svého MPP na celý školní 

rok a jasně v něm vidíme, jakých aktivit se žáci účastní. Šikaně ve svém MPP přikládají 

největší pozornost v oblasti prevence. Škola se snaží vést žáky k tomu, aby se naučili aktivně 

využívat svůj volný čas, a hlavním cílem celého programu je vytvářet příjemné sociální klima, 

tj. prostředí vzájemně respektující komunikace a spolupráce mezi učiteli a žáky. Druhým 

největším cílem je budovat zdravé vztahy mezi žáky napříč školou. Samotný přístup školy 

k prevenci je důležitý a domnívám se, že tato škola zvolila správně. Nejdůležitější je 

vzájemné respektování se a poslouchání názorů všech spolužáků.   

Na této škole šikana zasahuje nejvíce do předmětu osobnostně sociální výchovy a 

výchovy ke zdraví. Dále jsou pro oblast prevence využívány třídnické hodiny, kde se žáci 
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svěřují se svými problémy svým třídním učitelům. Třídnické hodiny vnímají žáci jako 

přínosné a užitečné.  

Jako významné plus vidím zařazení zážitkových programů. Škola úzce spolupracuje 

s Projektem Odyssea. Tuto zkušenost žáci i učitelé hodnotí velmi pozitivně. Tento projekt je 

důležitý pro téma šikany jako takové, ale také pro zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Z reakcí 

žáků vyplývá, že tyto kurzy jsou pro ně nejlepším nástrojem pro porozumění šikaně. 

Absolventi kurzů si uloží do paměti prožitky a jsou schopni tyto dojmy vyvolat i s odstupem 

několika let. Takovéto činnosti by podle mého názoru bylo vhodné povinně zařadit do všech 

MPP. Tato škola je má ve svém programu každoročně, a aby se mohlo kurzů zúčastnit co 

nejvíce žáků, škola žádá o granty a částečně tyto kurzy hradí.  

Po rozhovorech s žáky a učiteli jsem zjistila, že každý dlouhodobý i krátkodobý cíl 

v MPP nějakým způsobem napomáhá v prevenci proti šikaně. Pro jasnější představu zde 

uvádímd louhodobé a krátkodobé cíle: 

 Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu, které škola naplňuje a 

které napomáhají k prevenci proti šikaně: 

1. Vytvářet příjemné sociální klima, tj. prostředí vzájemně respektující komunikace a 

spolupráce mezi učiteli a žáky. 

2. Budovat zdravé vztahy mezi žáky napříč školou. 

3. Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na jejich vzdělávacím procesu. 

4. Nabídnout dětem smysluplné trávení času prostřednictvím kroužků a školního klubu v 

jejich volném čase. 

5. Podnítit zájem dětí o aktivity probíhající na školních i mimoškolních akcích. 

6. Posilování vlastní motivace žít zdravým způsobem. 

 Krátkodobé cíle:  

1. Budovat zdravé vrstevnické vztahy, 

2. Okamžitě a důsledně řešit porušování školního řádu a domluvených třídních pravidel 

chování – narušování vyučovací hodiny, poškozování školního majetku a výsledků 

práce tříd, jakéhokoli projevu šikany, záškoláctví.  
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3. Realizovat pravidelné schůzky školního parlamentu. Zapojit prostřednictvím zástupců 

tříd ve školním parlamentu do uskutečňování programu třídní samosprávy a třídní 

kolektivy. 

4. Dosáhnout vytvoření příznivého psychosociálního klimatu školního prostředí. 

Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na jejich vzdělávacím procesu. 

5. Učit děti toleranci, respektování jiných národů, jejich kultury a zvláštností. Žákům cizí 

národnosti pomáhat ve vzájemném sžití a pochopení. Minimalizovat nebezpečí 

sociálního vyloučení. 

6. Vydávat školní časopis Lyčkopis. 

7. Pořádat tradiční akce školy: spaní ve škole, výlety, výjezdy, školy v přírodě, návštěvy 

kulturních akcí. 

Na této škole věnují pozornost zlepšování vzájemných vztahů, zvláště vztah důvěry 

mezi žáky a učiteli, učitelé jsou zde osobním příkladem, ředitel s učitelem drží za jeden 

provaz, věnuje se zde individuální pozornost dětem. Všichni mají realistický a otevřený postoj 

k šikaně, učitelé jsou seznámeni s MPP, vědí, jak v případě šikany zareagovat a jak ji 

následně řešit. Jak učitelé, tak žáci na škole sledují a řeší sebemenší náznak šikany, nikdo 

nesouhlasí s agresivním jednáním, šikana je zde i průřezovým tématem a spadá do osobnostně 

sociální výchovy a výchovy ke zdraví. Ze všech těchto důvodů se na škole skutečně šikana 

neobjevuje v pokročilejších stadiích, než je počáteční.  

 

3.14  Resumé výzkumu 
 

Z  rozhovorů jsem zjistila, že mezi žáky nedochází k závažné šikaně. Na této škole se 

potýkají většinou jen s prvním stadiem šikany. Škola na tuto skutečnost neprodleně reaguje a 

šikaně se zabrání. Mezi žáky panuje zdravé sebevědomí, respektují se, jsou tolerantní a 

otevřeně říkají svůj názor. Žáci mají vysokou míru pospolitosti ve třídě, jezdí na výjezdové 

kurzy. Ve škole panuje bezpečná a důvěrná atmosféra a v neposlední řadě mají žáci důvěru 

v pedagogickém sboru a jsou ochotni řešit své konflikty s pedagogickým vedením a ředitelem 

školy. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout důležitost učitelů, jako je Mgr. Kateřina Bártová, 

která u dětí vzbuzuje důvěru – žáci si jí nesmírně váží, protože jim dává najevo lásku a 

pochopení.  
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Z výzkumu vyplývá, že cíle v oblasti prevence šikany byly dostatečně naplněny. Na 

škole se předchází jak šikaně, tak také projevům rasismu a xenofobii, posilují se a rozvíjejí 

zdravé vrstevnické vztahy a v neposlední řadě jsou žáci i učitelé zasvěceni do problematiky 

šikany.  

Jediný nedostatek, který em na škole zpozorovala, bylo ne příliš vhodné uspořádání 

pohybu žáků ve školní budově. Žáci trávili většinu času na chodbě i ve třídě a domnívám se, 

že na spletité chodby v každém patře není dostačující pouze jeden vyučující jako dozor. I 

žákyně pátých tříd přišlys návrhem, že by bylo dobré mít jednoho třídního učitele v hodinách 

a druhého o přestávkách. Tato představa je sice úsměvná, ale bylo by vhodné uspořádat dozor 

tak, aby bylo jeho zastoupení dostatečné.  

Na závěr bych ráda zmínila jednu kategorii ohrožené skupiny, která v MPP chybí, a to 

skupina nadaných žáků. Podle slov Mgr. Kateřiny Bártové bude i tato skupina v příštím MPP 

zastoupena. Kateřina Vladyková si není tohoto nedostatku vědoma, ale během prázdnin za 

spolupráce s Kateřinou Bártovou jistě doplní MPP i o tuto ohroženou skupinu.  
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4  Závěr 
 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda Minimální preventivní program snižuje míru 

výskytu šikany a zda skutečně preventivně působí proti tomuto patologickému jevu. Škola 

vychází z Minimálního preventivního programu, který si sama vytvořila na míru. Největší 

odpovědnost za tento dokument nese školní metodik prevence, ale domnívám se, že úloha 

učitelů na školách je neméně důležitá, neboť právě oni realizují celou prevenci, ať už tím, že 

vedou třídnické hodiny, nebo se účastní všech preventivních aktivit. Právě oni mají za úkol 

rozpoznat šikanu a co nejdříve ji odhalit a následně také správně řešit. 

Pokud se šikana objeví, je naprosto nezbytné řešit ji včas. Mnohdy se prvním 

projevům šikany, které mohou působit jako malicherné škádlení, nevěnuje žádná pozornost.  

Situace na základní škole v Praze 8 je však v tomto ohledu jiná. Škola si je vědoma, že 

prevence šikany není úkolem jednotlivce, ale celého týmu lidí. Na prevenci se podílejí jak 

učitelé, tak ředitel školy a zejména samotní žáci. Během realizace mého průzkumu na škole 

jsem nezaznamenala, že by mezi žáky docházelo k závažnější šikaně, a to hlavně z toho 

důvodu, že se žáci navzájem respektují a jsou k sobě tolerantní. Velkou zásluhu na této 

skutečnosti má podle mého názoru Projekt Odyssea – organizace, která pořádá vzdělávací 

programy pro učitele a žáky. Jejich zážitkové kurzy jsou zakomponované v MPP školy a žáci 

čtvrtých, pátých a šestých tříd jezdí na jejich vícedenní kurzy. Jedním z nich je i Kurz 

prevence šikany, na kterém se žáci zamýšlejí a hovoří o vztazích mezi spolužáky. Kurz působí 

preventivně na šikanu, ale co je možná ještě důležitější – umožňuje změnu v dosavadním 

způsobu komunikace ve třídě.  

Dalším cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak žáci vnímají šikanu a co o ní vědí. 

Z výzkumu vyplývá, že žáci jsou dobře informováni o problému šikanování a škola poskytuje 

žákům kvalifikovanou pomoc v případě výskytu závažného problému. Žáci se ve škole cítí 

bezpečně, chodí do ní rádi a ani jeden z nich dosud neměl závažný problém se šikanou. 

Zajímala mě také doporučení žáků ohledně problematiky šikany. Někteří z nich žádné 

připomínky neměli, žáci sedmých ročníků by uvítali více pedagogického dozoru na škole a 

žáci osmých ročníků zase vyšší frekvenci třídnických hodin. Z postojů žáků vyplývá, že se při 

výskytu šikany nejprve snaží vyřešit tento problém sami mezi sebou a teprve až když je jejich 

úsilí marné, vyhledají pomoc u svých učitelů. Schránky důvěry by se na této škole 

pravděpodobně neujaly, protože z pohledu žáků nejsou důvěryhodné.  
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Minimální preventivní program na škole, která byla předmětem mého průzkumu, 

splňuje všechny cíle, které si klade za úkol. Neshledala jsem v něm žádný závažnější problém, 

pouze bych doporučila zvýšení systematičnosti při plánování pedagogického dozoru na 

chodbách a do MPP bych zařadila navíc jednu rizikovou skupinu– nadané děti.  

Z průzkumu, který jsem prováděla v rámci praktické části této diplomové práce, 

vyplývá, že školy jsou dostatečně informovány, jak postupovat v případě výskytu problému 

šikany, a že je toto téma v médiích často přehnaně dramatizováno. Řešení a prevence šikany 

není snadný úkol, ale pokud škola opravdu svědomitě pracuje na prevenci a věnuje jí 

dostatečnou pozornost, že je tento úkol zvládnutelný na každé základní škole. Doufám, že 

závěry mé práce poslouží jako pozitivní zpětná vazba pro pracovníky sledované školy a že 

jim bude přínosem a potvrzením, že jejich práce má smysl.  
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Příloha č. 1: Přepisy rozhovorů se žáky 

 

Rozhovor 1: žáci třídy 5. A 
Amálka  

Jakou jsi měla známku z chování na vysvědčení? 

Jedničku.  

Máš ve třídě nějakou dobrou kamarádku či kamaráda? 

Já se kamarádím se všema. 

A máte ve třídě nějakou partu? 

Ano.  

A patříš do té party? 

Asi jo. 

A kolik vás je v té partě? 

Nějak 6, 7. 

A to je parta jen ve vaší třídě? 

Jojo.  

A jak se ta vaše parta utvořila? 

No, my spolu jezdíme na tábory. 

Chodíš tedy do školy ráda? 

Záleží jak kdy, jakou mám náladu, ale dá se říct, že jo. 

A byla jsi svědkem, že by ve škole někdo ubližoval tvému spolužákovi? 

No, lehce asi no jo.  

A co mu dělali? 

Tak oni se mu určitě posmívali. 

A kdo se mu posmíval? 

Tak byl to kluk, tak další kluci.  

A holky se mu také posmívaly? 

Tak holky se také posmívají, takže se mu taky trošku posmívaly. 

A tobě se někdy někdo posmíval nebo ti ubližoval? 

Ani moc ne. A když už, tak já to ani nevnímám.  

A víš, co znamená slovo šikana? 

Ano. 

A co to tedy znamená? Co si pod tím slovem představuješ? 

Tak, že prostě někdo někoho ponižuje, někoho vydírá, prostě nějak mu ubližuje.  

Jak by ses zachovala, kdyby tě někdo šikanoval? 

Kdybych to byla já, tak bych to asi řekla rodičům. Na ně já se spoléhám. 

A když jsi věděla, že se posmívají tvému spolužákovi, řekla jsi to někomu? 

Ono už se to vyřešilo. Myslím, že to bylo spíš o tom, kdo to začal řešit. Když to začal řešit 

někdo oblíbený, tak to začali pak řešit všichni.  

Požádala bys učitele o pomoc? 

Jo, určitě. Prostě bych zašla za nějakým dospělým.  

A kdo by ti ze školy pomohl nejvíce? 

Tak asi pan ředitel. Když už, tak on má největší moc. 

Byli jste tento rok na nějakém kurzu?  

Na Odyssee.  

O čem ten kurz byl? 

O šikaně.  

A co ses tam dozvěděla? 
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My jsme si právě vyzkoušeli být v kůži toho, kterého šikanují, a není to vůbec nic hezkýho. Tím 

jsme se dozvěděli, jak se ten dotyčnej cejtí. Myslím, že i od té doby se ten dotyčnej v naší třídě 

přestal šikanovat. Všichni si to tam asi uvědomili.  

V tom případě ten kurz asi pomohl? 

Já myslím, že jo.  

 

Anička  

Jakou jsi měla známku z chování? 

Jedničku. 

Máš ve třídě nějakého dobrého kamaráda? 

No, nemám úplně jednoho nejlepšího, ale mám pár, s kterýma se kamarádím víc než 

s ostatníma. Ale žádnou partu teda nemám. 

Chodíš do školy ráda? 

Strašně ráda, baví mě se učit.  

A byla jsi svědkem toho, že někdo ubližoval tvému kamarádovi? 

Jo, u nás je to většinou, že kluci se pomlátí fyzicky, ale to je tak, že si z toho dělají srandu. Ale 

většinou, a to jsou zase jen kluci, se sobě nějak posmívají. Kvůli tloušťce, já nevím…kvůli 

délce vlasů. Sice je to úplná pitomost, ale stejně. 

A jak to mají holky? 

Holky? Tak to já zase nevím. Nikdo se mi neposmívá a já se také nikomu neposmívám, takže 

já o holčičí šikaně nic moc nevím.  

Teď jsi použila slovo šikana. A co to slovo znamená? 

No, když někdo někomu dělá spíš psychicky něco, co se mu nelíbí nebo mu to dělá špatně. 

Prostě se mu to nelíbí.  

A když někdo někoho bije, tak je to také šikana? 

Musí to být nespravedlivý. Hodně nespravedlivý. Když má na to opravdu někdo právo a je to 

spravedlivý ho třeba zmlátit, i když to tady teda nebývá moc často, tak jo. Dobře, je to asi 

brutální. Ale kdyby mi třeba někdo zabil matku, tak já bych ho taky třeba zmlátila.  

Je to šikana, když si to zaslouží? 

Hmmm… možná už je to taky šikana. 

A co přesně znamená si něco zasloužit? 

Tak zasloužit znamená, když tomu člověku nebo i klidně někomu jinému, uděláte něco hodně 

špatného, co se ho dotkne, nelíbí se mu to, je mu to nepříjemné. Spíš se mu to opravdu nelíbí. 

A ty jsi měla problémy se šikanou? 

Ani ne. Nikdy ani moc ne. Vlastně, když jsem byla mladší, protože jsem z Ruska, tak všichni mi 

říkali, že jsem Ruska a že jsem fuj. Ale potom to přestalo, když jsme byli starší.  

A co bys dělala, kdybys byla svědkem, že někdo někomu ubližuje? 

Určitě bych ho utěšila, ale nešla bych za učitelem, ani za ředitelem, protože oni jenom tomu 

dotyčnýmu řeknou tyty a on jenom…když někdy někoho někdo šikanuje, tak je to obyčejně 

pěknej grázl a vůbec mu třeba třídní důtka nevadí. Takže je mu to jedno a stejně to bude dělat 

dál.  

To bys tedy jenom utišila toho šikanovaného? 

Jo a taky bych přizvala další a řešila bych to jen v rámci třídy. 

Opravdu bys nikdy nepožádala učitele o pomoc? 

Ne, opravdu ne. Jen v opravdu kritický situaci.  

A v té kritické situaci bys to řekla komu? 

Asi třídní. 

A rodičům bys to řekla? 
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Rodičům bych to řekla, jen kdyby šikanoval mě. Ale o ostatních moc nevyprávím. Rodiče moc 

nevědí, co se děje ve škole. 

Jak se ti líbil kurz od Odyssea? Byla jsi tam? 

Byla, moc se mi to líbilo. Ten pán, co nás prováděl, nám říkal, že si prý vyzkoušíme scénky 

šikany. Jako normálně, když něco předvádíme, tak se při tom hihňáme a pak je to taková 

kašparáda. Ale on říkal, že to teď musíme vzít vážně a že opravdu jsme to udělali tak, že 

někdo hrál toho, kdo šikanuje a někdo hrál toho, kdo je oběť, ale i když to hráli, tak to bylo 

skoro jako v reálné situaci. Takže potom třeba ty, co třeba šikanujou, ten pán určil ve scénce 

jako oběť. No oni si to vyzkoušeli a teď už míň šikanujou, protože už vědí, jaký to je.  

Bylo to tedy účinný? 

To rozhodně. 

 

Anička 2 

Máš ve třídě dobrého kamaráda? 

Mám tam pár lidí, se kterýma se kamarádím dost, ale žádného nejlepšího kamaráda nemám. 

Líbí se ti ve škole? Chodíš sem ráda? 

Tak docela jo. Já mám spíš ráda přestávky, kdy můžu s těma lidma trávit svůj volný čas, o 

přestávce si s nima můžu povídat.  

Patříš ve škole do nějaké party? 

No, snažím se patřit, ale nějak se mi to nedaří. 

Jak to myslíš? 

Protože ostatním připadám bláznivá, já se totiž někdy chovám tak podivně. Pak si i sama sobě 

připadám podivná.  

A co děláš? 

No snažím se tam zapadnout, ale těm ostatním se třeba nelíbí má taktika, jak tam zapadnout. 

Takže mám takové chvilky, kdy je mi to líto, ale jinak mám kamarády.  

A byla jsi svědkem toho, že někdo ubližoval tvému kamarádovi? 

Každou chvilku se někdo s někým pošťuchuje.  

A ubližuje ti někdo ve třídě? 

Ve třídě ne, ale u nás na chalupě ano.  Oni se mi posmívají, že jsem tlustá, ale zrovna při mý 

postavě to nechápu. 

Já také vidím jen štíhlou a hezkou holku. Ale vrátíme se znovu ke škole. A někomu 

jinému ve škole ubližují? 

Ne. 

A kdyby někdo ublížil tobě či tvé kamarádce, jak by ses zachovala? 

Kdyby ubližovali mně, tak bych se určitě obrátila na rodiče, na rodiče toho, kdo mi ubližuje. 

Rodiče to totiž dokáží vyřešit nejlíp, protože to je jejich dítě a oni za něj ručej. No, a kdyby 

někdo ubližoval někomu jinému, tak bych se snažila sehnat co nejvíc lidí a postavila bych se 

na jeho stranu. Snažila bych se ho bránit, pomáhat mu, aby se to už nestalo.  

A víš, co znamená šikana? 

Ano. 

A jak bys ji popsala? 

No, šikana znamená, když někdo někomu ubližuje, dělá mu to, co se mu nelíbí, nebo třeba 

naráží na jeho slabiny a snaží se ho zesměšnit před ostatníma. Nebo i na počítači se to často 

děje.  

Kdyby k šikaně docházelo, řekla bys o tom někomu z učitelů? Koho by sis vybrala? 

No, tak podle toho, jak by se to dělo. Kdyby někdo šikanoval mě, tak bych…kdyby to bylo 

hodně špatný, že by třeba po mně chtěl i peníze, tak bych se obrátila na učitele. Ale kdyby 

třeba jenom vyhrožoval, tak bych se to snažila vyřešit mezi sebou a pak mezi kamarádama.  
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Jak myslíš, že by byl potrestán někdo, kdo ubližuje tvým kamarádům? 

Tak ve škole by asi dostal nějakou třídní důtku a u rodičů by to měl asi taky špatný, a kdyby to 

byl třeba dospělák, který šikanuje z počítače, jako kyberšikanou, tak takovej maník by byl 

řešen u policie.  

Jak se ti líbil ten kurz Odyssea? 

Moc se mi to líbilo. Hlavně se mi líbilo, když jsme si zkoušeli, jaké to je být ten, kdo šikanuje a 

jaké to je být tím, kdo je obětí. Moc se mi to líbilo.  

 

 

Rozhovor s Amálkou, Aničkou a s Aničkou 2 

Povídáte si o šikaně v nějakých předmětech ve škole? 

Amálka: Už moc ne 

Anička 2: Jenom někdy. Před tím kurzem jsme to probírali. Asi ve čtvrtý, možná i v pátý třídě 

jsme to trošku probírali v osobnostní výchově. Ale teď už probíráme spíš tu kyberšikanu než tu 

šikanu jako takovou. Spíš si povídáme teď o něčem jiným, ale tu šikanu jsme probírali hodně 

dlouho.  

A máte teď ve škole problém se šikanou? 

Amálka: Ani ne. 

Anička 2: Zdá se mi, že ve třídě jsme jako jeden velký kolektiv, i když tam jsou ňáký kluci a 

holky, co se zrovna nemusí. Ne, že by se úplně nenáviděli, ale i tak, když se musejí udělat 

skupinky, tak i když se jim nechce, tak se přidají.  

Anička: Potom, co jsme přijeli z toho kurzu, tak to byl hrozný rozdíl. Já jsem tu třídu skoro 

nepoznala. Všichni se strašně změnili, všechno jsme pochopili a bylo to fakt lepší.  

Myslíte, že tento přístup vydrží i po prázdninách? 

Amálka: Jo určitě. 

Anička: To doufám. Škoda, že teď hodně lidí odejde na gympl, tak se už moc neuvidíme, ale 

myslím, že to hodně ovlivní ty, kdo ztratí ty kamarády, který odejdou. Ale myslím, že se to 

jinak moc nezmění. Určitě nikdo nezačne šikanovat, ale změní se třeba někdo, kdo přijde o 

dobrého kamaráda.  

Anička 2. Mně se hlavně líbí, že po tom, co jsme odjeli z toho kurzu, tak o tý šikaně se 

ukázalo, že ta šikana je něco, co se ostatním nelíbí. A teď hodně často ty lidi, co jim někdo 

něco dělá, dají ten svůj názor najevo. Po tom kurzu teď dáváme hodně najevo své názory, 

snažíme se najít kompromis.  

A kdy jste byli na tomto kurzu? 

Amálka: Na začátku roku. Ale stále si to pamatujeme.  

Anička 2: V září. Asi týden po začátku školního roku.  

Anička: To se hodně dobře pamatuje, protože to byl opravdu důležitý pokrok v životě naší 

třídy.  

Byl to váš první zážitkový kurz, na kterém jste byli? 

Anička 2: Ještě minulý rok, ale to byl seznamovací kurz. Ne všichni jsme se tenkrát znali. No 

a tento rok to bylo o té šikaně a ta nám hodně pomohla k vyjadřování našich názorů.  

Amálka: Na té první Odyssee to bylo také o šikaně, ale oni nám o tom zas tak moc neříkali. 

Jenom chtěli, abychom se moc nešikanovali a měli se rádi. Hráli jsme různý seznamovačky a 

různý hry. Třeba důvěra. To byla taková hra, že jsme si měli padat do rukou a hodně lidí 

nechtělo spadnout do těch rukou, protože jim nevěřili. Byli jsme tam tři dny nebo čtyři, ale 

stejně to bylo prostě užitečný. Třeba naše paní třídní vždycky říká, že jsme její miláčkové a že 

jsme super kolektiv, a my si mysleli, že to říká, protože jsme její třída. Ale pak přijdou jinačí 

učitelé a ty to také říkají. A my to stále nechápeme. A to bude asi tím, jak jsme se dali na tom 

kurzu dohromady.  
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Anička: A pak se mi na té Odyssee líbilo jedno takové cvičení. Teda byla to spíš taková hra. 

To bylo teda v tý šikaně. A to bylo tak, že se všichni stoupli do kruhu, drželi se za ruce a tiskli 

k sobě nohy. A ten kruh byl uzavřený. Vybrali tři lidi. A mě také vybrali a my museli dělat 

něco, aby nás do toho kruhu pustili. Jeden kluk nic neřešil, běžel jak bejk a ten kruh prostě 

rozbil. Všichni byli pomlácení, poškrábaní, ale byl v kruhu. Pak byla další metoda, že někdo 

mohl říci, pustě mě nebo něco. Ale já jsem je prosila a říkala jsem, že je mám moc ráda. A ty 

lidi měli v kruhu dohodu, že všichni do toho kruhu musí koukat a když někdo někoho chce 

pustit, dá pravou kruhu do kruhu a kruh se otevře. Já jsem je prosila strašně dlouho a už jsem 

si myslela, že je to beznadějný. Ale pak všichni dali nohu do kruhu, kruh se otevřel a já jsem 

vešla v klidu, míru, nikoho jsem nepomlátila. 

Anička2: Na tom kruhu je zajímavý to, že to hrály tři děti. Tady Anička se tam dostala, 

protože prosila ze srdce, upřímně. Snažila se tam dostat ne jako na jazyku med a v srdci jed, 

ale snažila se tam dostat, protože to tak upřímně myslela, a proto ji tam chtěli pustit do toho 

kruhu.  

Anička: Jo, to ano, oni mě tam chtěli pustit. 

Anička 2: Ale ten kluk, co tam vrazil, si nedokáže najít kamarády, já jsem ho poznala i blíž a 

on si je nemůže najít. Používá takové metody, že do toho kruhu vrazil násilím a nedokázal 

usoudit, že někoho může zranit. 

A tomu klukovi ten kurz pomohl? 

Anička: Asi ne. Ten se nezmění. Ale ten nikoho nešikanuje. On je už prostě takový, že si ze 

všeho dělá srandu.  

Amálka: On je tu nový, ale musí se přizpůsobit tomu kolektivu a ňák se s nima sžít. Jo asi to 

musí být těžký, ale musí se s námi skamarádit.  

Anička 2: Já ještě musím říci, že mám kamaráda, on je teď ve čtvrté třídě. Vůbec se mi to 

nelíbí a snažila jsem se proti tomu bojovat. On je trochu tlustší a ve čtvrté třídě se objevilo to, 

že mu začali nadávat, že je tlouštík a řízek. Dokonce se říkalo, že ho maminka schválně 

vykrmuje, protože se mu líbí jeho postava. No a hodně dětem se to začalo nelíbit a začalo 

proti tomu bojovat. Začali dávat najevo svůj názor, a tak to pak přestalo. Taky hlavně na tý 

Odyssee jsme se dozvěděli, že ten, kdo šikanuje, to dělá, protože se mu líbí, jak ten druhej na 

to reaguje. Vlastně se mu líbí, že se to tomu druhýmu nelíbí. No a ten chlapeček si toho 

přestal všímat, přestal na to reagovat, a když mu zase někdo řekl, že je tlustej, tak dělal, že ho 

nevidí a neslyší a klidně si na něj i sedl. 

Proč jste se nesvěřili paní učitelce? 

Anička 2: My jsme chtěli sami jít proti tomu a ono se to už vyřešilo. 

Kdyby se to nevyřešilo, půjdete za učitelem? 

Amálka: Kdyby se to nedokázalo vyřešit, tak bychom za někým šli.  

Důvěřujete učitelům? 

Anička: Jo, to jo, Jen nevím, co může učitel udělat, může jen tak říct „tytyty“, dát mu důtku, 

poznámku, i dvojku z chování, ale nic víc mu udělat nemůže.  

Anička 2: No, učitelé nemůžou děti fyzicky trestat a ty učitelé nemají jinou možnost, než dát 

poznámku. Prostě ho nemůžou zbít. Jen ho můžou vyhodit ze školy. Ale zase tohle bylo jen 

takový škádlení, takže to nebylo zas tak vážný. Někdy to může i ten učitel zhoršit. 

Kdyby tu byla anonymní schránka, kam byste se mohli svěřit, použijete ji? 

Amálka: Asi i jo. Ale stejně, když někdy někdo někoho šikanuje, tak se to třeba dozví nějaká 

parta, třeba devíti holek, a to se hned začnou řešit a rozkřikne se to po celé škole. A tím se to 

pak nějak vyřešilo, protože se řeklo těm klukům, že se to řekne doma a že to rodiče řeknou na 

konzultacích. No a to bylo v té době nejhorší, co se mohlo stát. Kdyby se to učitelé dozvěděli 

od nějakých rodičů na konzultacích. 
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Anička 2: No, obyčejně, když je ve škole nějaká taková schránka, tak do ní děti začnou házet 

sušenky, papíry a odpadky. 

Amálka: Nějaká schránka byla u tělocvičny a znám lidi, co tam házeli papírky s tím ,Kdo to 

čte, je blb‘. Schránka není dobrej nápad.  

Kdybyste byly učitelky vy, jak byste řešily šikanu? 

Anička: Já fakt nevím, já bych asi přišla k tomu dotyčnýmu a vzala bych si ho třeba do 

sborovny nebo do kabinetu. Nesmí to vědět ale celá třída, protože jinak by se mohl ten 

šikanátorcejtit drsně. Když se to ale bude řešit v soukromí, tak si z toho vezme ponaučení. A 

hlavně mu před celou třídou nemůže pořádně vynadat. Ona mu jen ve třídě řekne „nedělej 

to“, protože kdyby zařvala, tak si akorát všichni budou myslet, že je hrozná, že řve na děti. 

Anička 2: Já bychudělala přestávkový učitele, aby hlídali na chodbách 

Amálka: Já bych jim zakázala přestávky anebo je alespoň zkrátila, dala jim dělat nějaký 

pracovní listy. To by jim asi hodně vadilo. Protože ti, co šikanujou, jsou většinou lenochové a 

nejraději maj přestávky. 

Anička: Já bych jim taky na tejden zrušila přestávky.  

Amálka: Nejlepší by ale byli ti přestávkoví učitelé, kteří by chodili po chodbách a sledovali, 

co se děje. Hlavně by jim ale nic neřekli a jen to nahlásili rodičům a ty si pak to svoje dítě 

pěkně potrestaj.  

Anička 2: Prostě bychom měli dva třídní učitele, jednoho v hodině a jednoho o přestávce. A 

pak by k žádný šikaně nedocházelo.  

 

 

 

Rozhovor 2: žáci třídy 7. A 
Eliška  

Jakou známku jsi měla na vysvědčení z chování? 

Zatím jsem vždy měla jedničku.  

Máš ve třídě nějakou dobrou kamarádku nebo kamaráda? 

Úplně nejlepší ne, ale jsou tam nějaký dobrý.  

A máte ve třídě nějakou partu? 

Ano.  

A patříš do té party? 

Někdy jo, když máme stejné téma. 

Chodíš ráda do školy? 

Některý dny ano a některý dny ne.  

Byla jsi svědkem toho, když ve škole někdy bylo někomu ubližováno? 

Jo, tak u nás ve třídě si každý ubližuje s každým, je to ale ze srandy. Ale byla jsem třeba 

svědkem toho, když v 5. třídě jeden kluk jednomu klukovi dal facku…máte ve třídě jednoho 

polopostiženýho a on je hrozně jakoby nevychovanej.  

A co přesně dělo? 

No, on je hrozně otravnej. Tak třeba, když máme výklad a onjakmile máme nějaký téma, tak 

on ke každýmu tématu něco má. Začne mluvit a skončí, až když on domluví. Paní učitelka mu 

třeba třikrát může říct stop, ale on prostě nereaguje. Děla takovýhle různý naschvály a on je 

hrozně příšerně vlezlej.  

A z tebe si někdy někdo dělal srandu? 

Tak srandu si tam všichni děláme ze všech navzájem, ale ubližovat, to zase ne.  

A víš, co to znamená šikana? 

Jo, to je když na nějakýho člověka si někdo víc zasedne a dělají mu nějaký fyzický i psychický 

věci.  
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A jak si mluvila o tom postiženým klukovi, byla to v jeho případě šikana, nebo ne? 

Podle mě nebyla, protože to byla nehoda. Nikdo mu nechtěl ublížit, to on spíše šikanuje nás i 

učitele.  

A máte tedy ve třídě problém se šikanou? 
Ve třídě jsem to nezaregistrovala.  

A kdyby ve vaší třídě byla přece jen nějaká šikana. Někdo by třeba ubližoval tvojí 

nejlepší kamarádce. Jak bys na to reagovala? 

Asi bych to nejdřív s ní probrala a potom bych to řekla paní učitelce.  

A jaký paní učitelce? 

Asi třídní nebo tý, kterou v tu chvíli zrovna máme. My máma skoro na každý předmět někoho 

jiného.  

A proč si myslíš, že je někdy někomu ubližováno? 

Protože jsou buďto slabí a nedokážou se bránit, anebo si o to koledujou, tím že toho druhýho 

provokujou. Vědí, že dokáží být výbušný, a pak už to jen jede.  

A kdyby někdo ubližoval tobě, kdo myslíš, že by ti pomohl? 

Tak to nevím.  

A nějaké paní učitelce by ses nesvěřila? 

No, probírala jsem to jednou s jednou paní učitelkou a ta mi řekla, že si toho nemám všímat. 

A tady zatím jsem teda moc nikomu to neříkala, když se mi to dělo. 

A co se ti dělo? 

No, já myslím, že jsem byla šikanovaná, a nikomu jsem to z dětí moc neřekla, protože jsem 

měla strach, že by se to nějak mohlo rozkřiknout a oni by to zjistili a přitvrdili by.  

Jestli se ti chce o tom povídat, můžeš mi říci, co se přesně dělo? Proč jsi měla pocit, že jsi 

šikanovaná? 

Nevím proč. Protože se asi nestydím říci, co si opravdu myslím, a jsem hodně upřímná. A 

dělají si ze mě srandu třeba, že chodím blbě oblíkaná a chovám se takhle. Asi to nebylo podle 

jejich představ a oni pak přitvrdili a přidali se k nim i lidi, co sese mnou normálně bavili. Ale 

pak to nějak skončilo. Dala jsem se s nimi v Anglii do řeči a teď už je to zase dobrý. Ale 

nevyhledávám teda tyhle lidi.  

Dobře. Když jsi s tím šla za paní učitelkou a svěřila ses, co ona ti na to řekla? 

Že on sám v hlavě to nemá v pořádku a že ani neví, že to dělá. Že asi ani neví, co sám chce 

dělat. Že to dělá i ostatním. 

To znamená, že on šikanoval i ostatní? 

Jo, byli i jiní, kteří s ním maj problémy. 

Víš, jak se to řešilo s tím klukem? 

To nevím. 

Učili jste o šikaně ve škole? Probírali jste to ji v nějakých předmětech? Nebo jste byli na 

nějakém kurzu o šikaně? 

Jo, teď tu někdo nedávno zrovna byl a mluvil o kyberšikaně. O šikaně na internetu. A když na 

to přijde, tak ve VKZ někdy probíráme takový věci. Anebo v OSVéčku. A pak chodíme na 

různé exkurze.  

Byli jste na Odyssee? 

Jojo, minulý rok, v šestý třídě. 

To byl kurz o šikaně? 

No, spíš to bylo o tom, abychom se zase všichni bavili mezi sebou, takový stmelovací kurz. Ale 

o šikaně tam taky něco bylo.  

Líbil se ti ten kurz? 

Líbil se mi moc.  

Myslíš, že je takový kurz účinný? 
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To rozhodně. My jsme třeba ve třídě měli rozbroje, ale stmelili jsme se tam. Dali jsme se tam 

dohromady. Ted už se to začíná rozpadat. Už zase nejsme jeden kolektiv a spíš fungujeme ve 

skupinkách.  

Domníváš se, že by pomohlo tvojí třídě jet zase na ten kurz? 

Podle mě jo, ale aby jeli fakt všichni. Minule nás jelo jen 11, protože nebyly peníze. Stálo to 

asi něco přes dva a půl tisíce a rodiče některých na to neměli.  

 

Kačka: 

Jakou jsi měla známku z chování na vysvědčení? 

Jedničku. 

Máš ve třídě nějakého dobrého kamaráda nebo kamarádku? 

Pár kamarádek. 

Chodíš ráda do školy? 

Ano.  

Patříš ve třídě do nějaké party? 

Ano. 

Do jaké? 

Já a ještě dvě holky se bavíme víc dohromady. 

A patříš do ní ráda? 

Ano, jsem ráda, že nejsem sama. 

Byla jsi svědkem, když někdo ubližoval tvému spolužákovi? 

Ani ne, my se jen tak škádlíme. 

A tomu, koho škádlíte, se to líbí? 

Jak kdy. 

A škádlíte ho každý den? 

Ne to ne. My se škádlíme všichni navzájem. 

A tobě někdy někdo ubližoval? 

Ne, nikdy. 

A víš, co znamená výraz šikana? 

Jo, to je, když je víc lidí, nebo starší člověk, který se sejdou na jednoho a prostě mu ubližujou 

psychicky nebo když ho mlátěj.  

A kdy ses dozvěděla, co to znamená ta šikana? 

To už je dlouho, někdy ve škole jsme to brali.  

Byla jsi se školou na programu Odyssea? 

Ano, na stmelovacím kurzu a tam jsme to probírali.  

Líbil se ti ten kurz? 

Jo. 

Kdyby ti někdo ubližoval nebo kdyby někdo ubližoval Tvé kamarádce, jak by ses 

zachovala? 

Já bych si nejprve o tom s kamarádkou o tom promluvila, co jí dělaj a jestli jí to hodně 

ubližuje. Pak bych to řekla třídní učitelce nebo té učitelce, kterou bychom zrovna měli.  

A jak myslíš, že by byl potrestaný agresor? To je ten, který šikanuje. 

Nevím.  

 

Rozhovor s Eliškou a Kačkou:  

A Eliško, jak ty bys potrestala toho, kdo šikanuje? 

Eliška: Měl by dostat špatnou známku z chování a pak by měl být ponaučený, že už to víckrát 

dělat nemůže. Nebo sehrát s učitelkou a dětmi nějakou scénku a taky ho začít šikanovat. Aby 
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věděl, jaký to je. U nás máme ve třídě pravidlo „Nedělej ostatním to, co nechceš, aby bylo 

děláno tobě“. To pravidlo bych mu zopakovala. 

A kdy a kde jste si dělali ta pravidla? 

Eliška: Minulý rok na té Odyssee. 

Stále ta pravidla platí? 

Eliška: Ano, ty máme vyvěšený ve třídě. 

Každá třída má svoje pravila? 

Eliška:Ano. 

Respektujete ta pravidla? 

Eliška: No moc je nikdo nerespektuje. Mezi sebou je moc nedodržujeme. 

Můžeš mi říci své nejoblíbenější pravidlo? 

Eliška: „Nasloucháme si“. Nebo tam taky máme „Mluví jenom jeden“. Ale to druhý vůbec 

nedodržujeme. Prostě kecá celá třída.  

A chtěla bys, aby ta pravidla byla dodržována, nebo to není tak důležité, když se občas 

nedodržují? 

Eliška: Chtěla a já je se je snažím dodržovat vždycky. Chtěla bych je dodržovat stále, ale 

někdy je porušuju.  

Kačko, ty je dodržuješ? 

Kačka: Většinou jo. 

A je ve třídě někdo, kdo je vůbec nedodržuje? 

Eliška: Vojtěch Lukáš. To je ten kluk, co stále vyrušuje. 

A jak se stavíte k tomu, že nerespektuje ani jedno pravidlo? 

Eliška: Učitelé vědí, že on má poruchu, tak to musíme všichni respektovat. I učitelé jsou u něj 

trpělivější. On třeba je i sprostý na ně. Jednou při dějepise mlel a mlel a paní učitelka ho 

nechala říci, co chtěl. A pak řekl: No ne, ty vole. Ale ta paní učitelka na to nereagovala, 

protože věděla, že on si to v tu chvíli neuvědomil. Učitelé s ním mají opravdu velkou 

trpělivost. Někdy je za to i obdivuju.  

A šikanuje vás ten kluk? 

Eliška: Ne, jen provokuje a dolejzá.  

A co s tím dělá vaše paní třídní učitelka? 

Eliška: No, s ní to probereme na třídnický hodině, my jí tam řekneme, co nám vadí. On nám 

na to slíbí, že už to dělat nebude. Ale on to stejně udělal. Tak jsme se naštvali, že jsme šli za 

jeho mámou a ta nám řekla, že to s námi řešit nebude. 

A jak to působí na vás? 

Eliška: Snažíme se ho tolerovat. Ale už nám došla trpělivost. Teď začal i lhát a my z něj už 

máme nervy na dranc.  

Kačko, ty máš s tímto chlapcem také nějaké problémy? 

Kačka: Bydlí blízko mého domu a vždycky, když mě vidí, tak začne hrozně nahlas vykřikovat 

moje jméno, jede za mnou celou cestu domu, dolejzá a jednou mi šáhl na zadek. 

A učitelé to vše vědí? 

Kačka: Učitelka to pak s ním všechno vyřešila.  

A jak to s ním ta paní učitelka vyřešila? 

Kačka: Asi se mu to snaží nějak vysvětlit.  

Jak by se měl takový agresor potrestat? 

Eliška: Kvůli němu jsme ve všech předmětech hrozně pozadu, on je hrozně pomalý a pak řve i 

na učitelku, když ještě nemá něco opsaný z tabule. On to nestíhá. I zadání čte pomalu a taky 

nahlas. Já myslím, že když nás nestíhá, tak by měl jít na pomocnou školu, kde se mu budou 

věnovat, Tady na to nemáme čas, už teď máme dvouměsíční skluz. Bylo by to dobré pro nás i 

pro něj.  
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Ale zpět k šikaně. V jaké třídě jste si povídali o šikaně v předmětu VKZ a OSV? 

Eliška: My se o tom bavíme furt. 

A máte pocit, že o tom už vše víte?  

Eliška: Jo, my dostáváme třeba takový pracovní listy o šikaně. 

To zní, jako by šikana bylo stále žhavé téma u vás na škole. 

Eliška: No, to asi jo. 

Kdyby na škole byla nějaká osoba, která by vám v případě jakéhokoliv problému 

pomohla, vyhledali byste ji? 

Eliška: Já bych šla za paní učitelku Bártovou, to je nejlepší učitelka na této škole. Tý se dá 

hodně věřit. Ona ví úplně všechno. 

Kačka: A taky nám hlavně rozumí. 

Eliška: A baví se o nás s námi. Ona si klidně někoho odebere, sedne si s ním a v klidu to 

probere. A hlavně je schopná vcítit se do obou stran. 

Kdyby na škole byla jiná osoba, která by měla řešit třeba šikanu, tak půjdete za tou 

kompetentní osobou, nebo za paní učitelkou Bártovou? 

Eliška: Já bych šla za paní učitelkou Bártovou. 

Kačka: Já taky. 

Asi je tedy nejdůležitější mít ve škole takovou osobu, které důvěřujete? Na kterou se 

můžete kdykoliv obrátit.  

Eliška :To rozhodně. 

Chcete mi ještě něco říci na toto téma? 

Eliška: Už asi ani ne. 

 

Rozhovor 3: žáci třídy 8. B 
Eliška 

Jakou jsi měla známku z chování na vysvědčení? 

Jedničku. 

Máš ve třídě dobré kamarády? 

Mám. Hlavně holky, ale i s klukama se bavím. 

Chodíš ráda do školy? 

Jo, to jo. 

Patříš ve třídě či ve škole do nějaké party? 

Ne, to ne. 

A máte tu nějakou partu? 

Ani ne.  

Byla si svědkem toho, že někdo ubližoval tvému spolužákovi? 

Ano, byla jsem toho svědkem. 

Co se přesně dělo? 

Hlavně to byly narážky a urážky. Byli na sebe sprostí a tak. 

A tobě někdo nadával nebo tě urážel? 

Ne, to ne.  

A jak to přesně probíhalo? 

Prostě si nejdřív začali povídat, ale potom se začali hádat a už to jelo.  

Reagovali jste na to nějak? 

Nejprve jsme jim řekli, ať toho nechaj. Ale spíš se stalo, že šel kolem učitel a řešilo se to 

s učitelem.  

To se hádal vždy stejný okruh žáků? 

Jo. 

Můžeš mi vysvětlit, co znamená šikana? 
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Šikanovanej je určitej člověk, kterej má problémy. Prostě nezapadá do kolektivu a v tom 

kolektivu je jeden, kterej ho šikanuje. To je ten hlavní a má na něj urážky, sprostě mu nadává 

a může ho i fyzicky šikanovat. Takže jde šikanovat fyzicky i psychicky.  

Dělo se něco podobného u vás ve třídě? 

Ano, dělo.  

Jak se to řešilo? 

On u toho byl učitel a pak se šlo hned k ředitelovi.  

Jak se to vyřešilo? 

Už tady není ten kluk, kterej byl šikanován. 

Jak myslíš, že by byl potrestán někdo, kdo šikanuje? 

Asi by byl vyloučen ze školy. Pak se rozdávaj důtky ředitele a dvojky z chování.   

Kdyby se něco podobného dělo tobě, jak bys na to zareagovala? Šla bys za někým 

z učitelského sboru? 

Já nevím, nestalo se mi to, tak to moc nevím. Ale asi bych se s tím, kdo mě šikanuje, vůbec 

nebavila a asi bych šla za nějakým učitelem. 

Za kým bys šla? 

Asi za paní učitelkou na češtinu, za paní učitelku Bártovou. Ta je mi tu nejblíž. Jsme až skoro 

kamarádky, jo, tak se to taky dá říct.  

Učili jste se ve škole o šikaně? 

Jojo, měli jsme plno přednášek, protože my jsme ta třída, v které byl jeden kluk šikanovanej.  

Měli jste nějaký zážitkový kurz? 

Ano, měli jsme ho jednou. To byla Odyssea. Ale to byl spíše kurz, abychom byli více spolu a 

víc soudržný.  

A co ses o šikaně dozvěděla ve škole? 

No přišli lidi a ty nám udělali přednášku, čím to začíná, co se děje a jek se tomu může 

zabránit. 

A jak se tomu dá zabránit? 

Postavit se na stranu šikanovanýho a pak tomu říci někomu z učitelů.  

 

Ondra 

Jakou známku z chování jsi měl na vysvědčení? 

Jedničku. 

Máš nějaké dobré kamarády ve třídě? 

Jo. 

A patříš do nějaké party? 

No, do herní. Scházíme se na Skypu a společně hrajeme.  

Chodíš rád do školy? 

Jo. 

Byl si svědkem toho, že někdo ubližoval tvému spolužákovi? 

Jo, často. Já mám kamaráda, který se špatně vyjadřuje a jeden kluk na něj hodně dorážel. 

Říkal mu, že je hloupej a že se neumí vyjadřovat a že je teda trapnej. A dokonce ho rozbrečel. 

Jak se to řešilo? 

Vyřešili jsme to mezi sebou, ale už jsme chtěli jít za učitelama. Naštěstí je to už teda vyřešený. 

Učitelé o tom nevěděli? 

Ne. 

A jak jste to mezi sebou vyřešili? 

Postavili jsme se na stranu toho mýho kamaráda a dali jsme jasně najevo, že se nám nelíbí, že 

ho sráží. Pak ho to asi přestalo bavit a přestalo to. 

Proč jste nešli za učitelem? 
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Protože jsme to chtěli nejprve vyřešit sami. Ale jednou jsme šli za učitelem, ale to byl zase jiný 

případ. 

To byl jaký případ? 

To bylo s tím klukem, co už tady není. 

Můžeš mi vysvětlit, co znamená šikana? 

To je třeba napadání, jak slovní, tak fyzický. Nebo je to i tehdy, když se snažíte někoho 

k něčemu donutit.  

 

Společný rozhovor s Eliškou a Ondrou 

Mají učitelé nějakou pravomoc, aby mohli šikaně zabránit? 

Eliška: Asi zas moc velkou ne. 

Ondra: To spíš pan ředitel. Většinou se pak hned jde do ředitelny. 

Jaký prostředek by pomohl, aby agresor přestal šikanovat? 

Ondra: No, pohrozit mu. 

Jak mu pohrozit? 

Ondra: No, že se půjde za ředitelem nebo že se to dozví jeho rodiče. To většinou asi stačí. 

Kdybyste byli ministry školství a měli jste velikou pravomoc, jak zamezit šikaně. Co 

byste vymysleli? 

Eliška: Komunikovat se žáky. 

A jak? 

Eliška: Dávat nám více otázky, jak se cítíme ve škole a co se mezi námi děje.  

Jak by se měl ten učitel ptát? 

Ondra: No, na vztahy těch lidí ve třídě. Třeba si bude myslet, že tady ten je šikanovanej, tak 

se zeptám třeba, co si myslíš o Adamovi. 

Měli jste někdy takovýto podobný dotazník? 

Eliška: Jo to jsme měli. 

Kdy jste to měli? 

Eliška: Naposledy v páté třídě. V ten ročník ta šikana asi byla nejhorší. Od tý doby už ne, 

protože se pak nic nestalo. 

Ondra: No, protože ten kluk, co šikanoval, s tím pak měl problémy. Musel se pak zmírnit. 

Bylo to tedy úspěšné? 

Ondra: Rozhodně, oni mu hrozili policií. 

A kde by taková komunikace měla probíhat? 

Eliška: Na třídnických hodinách. Tak by se to asi určitě probíralo. Určitě by to tam někdo 

z naší třídy řekl.  

A vy je nemáte? 

Eliška: Máme, ale málo. 

A co jste měli tento rok za přednášky? 

Eliška: O kouření a různých závislostech. Oni nám ukazovali takový hnusný obrázky plic a to 

asi hodně lidí odradilo. 

Byl to efektivní kurz? 

Eliška: Hodně efektivní. 

Chodíte na kroužky či do klubu? 

Eliška: Já už ne. 

Ondra:Já jsem do klubu chodil do šestý třídy. Bylo to tam dobrý, ale pak se tam začaly 

hrnout mladší děti. Ten klub se trochu měnil pro mladší generace a teď je to víc pro mladší 

než pro starší.  

Eliška: Teď tam ty starší už moc nechodí. 

Máte ve třídě cizince či spolužáky Romy? 



 

13 

 

Ondra: Jo, to máme, ale ty jsou výborní. 

Eliška: No třeba Hana má jen problémy s tou češtinou, ale to spíš ten učitel jí stále říká, ať se 

naučí česky. 

A za jakým učitelem byste šli, kdybyste měli nějaký problém a chtěli s ním pomoci? 

Ondra: Asi za učitelkou dějepisu, za Bártovou. Ta, když nás učí, tak nám třeba řekne o 

komunismu a pak nám o tom vypráví. Ta nás učí mnohem více věcí, než jen ten dějepis. Řekne, 

jak to bylo, a to se z učebnic nedočteme.  

Eliška: Jo, to je pravda. 

A v jakých předmětech jste se učili o šikaně? 

Ondra: V OSVéčku. Tak si tak různě hrajeme a bavili jsme se o tom v šesté třídě. 

Teď jste v osmé, myslíte, že je nutné se o tom ještě učit? 

Ondra: Asi ne. 

Eliška: Taky myslím, že ne. Teď už víme.  

Ondra: Stačí to říci jednou, teď už by to bylo zbytečný. Teď už si to pamatujeme. 

Máte ve třídě nějaká pravidla? 

Eliška: Ty má každá třída. Píší se na začátku školního roku a my je už máme ty samý hodně 

dlouho. 

Dodržujete je? 

Eliška: Ale jo, celkem i jo. 

Ondra: Snažíme se. Sice je nedodržují všichni, ale je fajn je mít. 

Chcete mi k tomuto tématu ještě něco říci? Napadá vás něco? 

Eliška: Ani ne. 

Ondra: Taky ne. 

 

Rozhovor s Mgr. Kateřinou Bártovou, třídní učitelkou 8. A 

 
Jak dlouho učíte na této škole? 

Třetím rokem.  

Jak dlouhou máte praxi? 

Už hodně dlouho, učím od 90. roku a z toho jsem byla tři roky na mateřské.  

Moje další otázka bude směřovat k Minimálnímu preventivnímu programu. Četla jste 

ho? Je povinností učitelů si ho přečíst?  

Učitelé by ho měli znát. Je k dispozici v dokumentech školy na webu a všichni dostávali CD 

s programem a s dokumenty, každý si ho tedy měl přečíst. Ale jestli je opravdu čtou, tak na to 

neumím odpovědět. Sama za sebe ale můžu říci, že jsem ho četla.  

Vy zde učíte český jazyk a dějepis. Jak probíhá prevence šikany ve vašich hodinách? 

Dějepis je ideální. Děti nemají moc předmětů, kde jsou příběhy. Proto je dějepis ideální 

v tom, že seznamuje s chováním, dává jim vzory jak kladné tak záporné. V takovém předmětu 

si děti samy dělají názor. Snažím se je dávat do situace, kde hodnotí a kde si situaci prožijí na 

vlastní kůži.  

Když se snažíte do výkladu i vmísit prevenci proti sociálně patologickým jevům, vědí 

žáci, že momentálně probíhá nějaká prevence? 

Nevědí. Někdy je na to upozorním, ale abych je na to programově upozornila, tak to ne. 

Primární prevence se dá zařadit každou hodinu a z toho důvodu to nedělám.  

Jak na to žáci reagují? 

Většinou záleží i na aktuálnosti nějaké situace. Dějepis učím tak, aby to byl model pro 

aktuální a budoucí život. Když se něco aktuálně děje, zmíním se o tom a hledáme kořeny, proč 

to tak je. V takovémto případě oni vědí, že je to cíleně mířené k jedné situaci a většinou se 
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k tomu staví kladně. Mile mě překvapují názory dětí. Až na pár výjimek se nesetkám s tím, že 

by děti byly nepřístupné takovému myšlení či hodnocení nějaké konkrétní situace. Často 

přicházejí s velmi překvapujícími věcmi.  

Používáte ve své výuce aktivizující metody? 

Ano, používám prvky dramatické výchovy a program Feuersteinova instrumentálního 

obohacování. Jsou tam prvky, kdy mi neučíme, tím, že bychom pouze předkládali, ale ptáme 

se a oni sami docházejí k závěrům. Samozřejmě tuto metodu nelze použít vždy, ale na 

vybraných tématech to lze. Často se tedy sami ptají a přicházejí si sami na odpovědi, a tím 

pádem to tedy i prožívají. Často hledáme i podobné situace, které sami zažili.  

Jste třídní učitelka nějaké třídy? 

Ano, 8. A. 

Během rozhovorů s žáky jsem se dozvěděla, že by více než polovina z nich šla právě za 

vámi, kdyby měli nějaký problém. A to nejste ani jejich třídní učitelka. Jak jste docílila 

takové důvěry? 

Naše škola není moc veliká. Děti mě znají z knihovny, půjčuju jim knížky a také jsem dělala 

pod záštitou Člověka v tísni, který byl namířen pro děti sociálně znevýhodněné. Možná všichni 

nevědí, jak se jmenuji, ale vědí o mně. Domnívám se, že je to hlavně tím, že musí mít k člověku 

důvěru. A důvěru si každý vybuduje tím, že má jasně stanovená pravidla a je v souhlasu s těmi 

pravidly. Každé dítě potřebuje mantinel a určitou spravedlnost. Pravidla jsou důležitá, 

protože někdy si děti neváží člověka, který je na něj občas přísný a občas hodný. V takovém 

případě oni nevědí, na čem jsou. Takové situace „ode zdi ke zdi“ mají už i doma, a proto 

alespoň učitel si musí trvat na svých pravidlech a nebýt extrémista, který podle nálady bude 

hodný či zlý.  Možná ta jejich důvěra spočívá v tom, že mají ve mně nějakou jistotu. Když já 

něco řeknu, tak to tak je. Jinak si to asi neumím vysvětlit.  

Z analýzy MPP jsem zjistila, že tato škola opravdu na primární prevenci dbá, děti na 

zde o šikaně hodně vědí. Čím si to mohu vysvětlit? Je to tím, že jste v minulosti měli se 

šikanou nějaký závažný problém? 

Nemyslím, že bychom zde někdy měli nějaké závažné problémy se šikanou. Na druhou stranu 

v každé partě, v každé třídní skupině nastane chvilka, kdy to někdy nějak zkouší. My zde máme 

štěstí na vedení i na učitele. Všichni v tomto směru táhneme za jeden provaz a nechceme tady 

žádné nežádoucí věci mít. Jdeme osobním příkladem a hlavně jsme navázali spolupráci 

s Odysseou. Asi je jedno, jaká je to organizace, vždy je to hlavně o lidech a v Odyssee jsou 

perfektní lektoři. Tím, jak je to nastavené osobním vzorem, tak naše děti si to pod takovým 

vedením prožily na vlastní kůži, a tím si toho hodně uvědomily. Také my se je snažíme vést ke 

kamarádství a dobrým vztahům. Všechny děti tu známe jménem, a tak jsme asi na tu šikanu 

háklivější. I pedagogové mezi sebou skvěle vycházejí, nemáme rádi špinavé vztahy či pomluvy, 

a proto jsme na to asi opatrnější a nepřecházíme sebemenší náznaky.  

Jak řešíte sebemenší náznak šikany? 

V první řadě si pozveme děti, oběť i agresora. Nikdy ale nedochází ke konfrontaci, protože to 

je zásadní chyba. Vždy zjišťujeme, kde je ten problém a proč se to u těch jednotlivcům děje. 

Pokud k něčemu vážnějšímu došlo, tak se obracíme na odborníky. Nesnažíme se být 

samospasitelní. Spolupracujeme s Odysseou, s pedagogicko-psychologickou poradnou. Toto 

je má čtvrtá škola, kde působím, a v porovnání s ostatními školami je zde velká opora 

v řediteli. Pan ředitel také zná děti a je zde autorita, přestože je pořád usměvavý. Jakmile se 

nějaký náznak objeví, on si pozve děti a promluví s nimi. Občas i někdy důrazně a dá jim 

najevo, že na této škole jsou některé věci nežádoucí, a proto se zde dělat nebudou. Pak dětem 

vysvětlí, že se podle toho musí zařídit, nebo budou muset jít na jinou školu. On to rozhodně 

trpět nebude. Já jsem se na jiných školách setkala s tím, že abychom nebyli za špatnou školu a 
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aby nebyl problém, tak se to neřeší a některé věci se přecházejí. Tady máme opravdu 

jednotnou linii, jednotnou frontu. Zní to tedy velmi heslovitě, ale je to tak.  

To vysvětluje, proč nějaké děti zmínily právě pana ředitele v případě nějakého 

problému. Nikdo z nich si však nevzpomněl na metodika prevence. Vědí o něm děti? 

Metodik je zde spíše pro rodiče, ale to je dáno tím, že kolegyně, která se toho teď ujala, je zde 

prvním rokem a neměla mnoho prostoru k tomu, aby si udělala nějakou nástěnku či schránku. 

Ale určitě se to rozběhne. 

Na schránku děti reagovaly velmi vtipně. Měla jsem pocit, že by ji spíše zneužily 

k nejapným žertům.  

To bude tím, že nemají potřebu schránky, oni vědí, že za někým můžou přijít a rovnou to říci. 

Není zde potřeba anonymity. Já vidím schránku jako první pomoc pro člověka, který se bojí 

přijít a říci to. Schránka mu umožní to nějak vyventilovat, nějak to sdělit, když nechce, aby ho 

při tom někdo viděl. Zde se od malička snažíme děti vést k tomu, aby se nebály říci svůj názor. 

Možná ne vždy jsou ty jejich názory správné, ale v tu chvíli je ony cítí jako správné, a proto je 

říkají. Nikdo zde nikomu nebude trhat hlavu za to, že něco řekl. Občas tedy jejich názor 

rozebereme a někdy ho změní, ale tady můžou říci, co chtějí. Máme otevřené děti a to je velký 

posun.  

Děláte zde sociometrii? 

Určitě, děláme ji a jsme proškolení. Umíme zadat dotazníky a správně je používat a dělat 

různé obměny. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a sociometrii dělají 

pravidelně při přechodu na druhý stupeň a pak dále sledujeme na třídnických hodinách 

změny. Musím ale říci, že děti tyto aktivity už také ovládají a někdy mám trochu pochybnosti o 

jejich relevantnosti, protože už někteří vědí, co mají vyplnit, aby to vyšlo. Přece jen ti, kdo by 

mohli být manipulátoři, jsou většinou inteligentnější děti. Netvrdím, že je to pravidlo, většinou 

se z toho něco užitečného vyčte.  

Z výroční zprávy jsem zjistila, že zde máte hodně dětí cizinců a poměrně četnou 

romskou populaci. Jak reagujete na takového děti? 

Děti cizinců tu máme, máme jich tu poměrně dost. Je to dáno asi i tím, že Karlín je lokalita, 

kam ty lidé jdou spíše za prací a to spíše za lukrativnější prací, a proto ohledně cizinců 

nemáme problém, že by byli sociálně slabší, ale spíše naopak. Někdy máme problém 

s docházkou, protože někteří rodiče nemají znalost naší docházky, ale učí se to společně 

s třídním učitelem, se kterým komunikují. Případně OSPOD a kurátoři jsou nám také 

nápomocní. A co se týká romské populace, máme zde děti Romy v každé třídě, ale my si na to 

nehrajeme, že rozdělujeme Romy a ty bílé. Oni také nevnímají, že by byli odlišní. Jsou to děti z 

rodin, kde vždy alespoň jeden rodič pracuje. Nejsou to tedy nepřizpůsobivé děti, které tedy 

v Karlíně také jsou, ale ty chodí na školu Petra Strozziho. Tato škola má i program pro děti 

s nižším intelektem a ty děti, které mají více problémů, jsou tam. Naše děti se opravdu snaží, 

aby alespoň měly základní vzdělání. Samozřejmě v období puberty nastává problém, kde 

hodně fungují party, a u nich to je tak, že rády chodí ven. Někdy se objeví to, že se začnou 

„flákat“, mají hodně absencí a často řešíme, že mají hodně neklasifikace. Proto se pak 

přezkušují přes prázdniny, aby mohly dostat vysvědčení.  Často vycházejí z osmiček a samy se 

tím hendikepují, protože pak mohou pouze na určité školy. Tam to už nezlomíme, ale většina 

z nich úspěšně absolvuje alespoň tu základní školu.  

Mohla bych se dozvědět více k odpolední přípravě na vyučování ve škole? 

Teď pan ředitel viděl i výsledky a budeme mít prostor na tento předmět, kde se děti budou učit 

se učit a vyrovnávat se různými situacemi. Romské děti mají problém v komunikaci. Nemají 

potřebu jít do hloubky a zjistit věci, které jsou pro ně dobré. Řídí se tím, co je zvykem, a 

doufám, že je toto může popostrčit kupředu.  

Jsou na této škole kroužky oblíbené? 
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Kroužky máme přímo ve škole, jsou to kroužky umělecké, sportovní a všechny možné.  

A jak staré děti kroužky navštěvují? 

Většinou ty mladší, starší děti chodí do jinačích zařízení, např. do Selesiánského klubu 

mládeže v Kobylisích, kde jsou tyto kroužky k dispozici zdarma. Je to spíše charitativní 

organizace. A na druhém stupni zájem o kroužky už opadá. Mají více hodin, dvakrát týdně 

mají odpolední vyučování a kroužky z toho důvodu už nevyhledávají.  

Napadá vás, co chybí ve vašem MPP? 

Ano, budeme ho rozšiřovat a zaměřovat se i na nadané děti. Nadané děti, které máme a které 

zůstávají na naší základní škole, přece jen všechny neodejdou na osmiletá gymnázia, mají 

pocit už takové apatie. Také je to riziková skupina, protože mohou mít pocit frustrace z toho, 

že nemají dostatek uplatnění a ocenění. Byla by škoda nedat jim šanci, aby vynikly a uplatnily 

svůj potenciál.  

Mají pedagogové možnost dalšího vzdělávání? 

Ano, pan ředitel si dokonce vede počty aktuálních kurzů. Teď například na to „Učíme se učit“ 

v posledních dvou letech bylo několik kurzů, Jedná se intenzivní kurz, který má přes 80 hodin, 

a učitelé se vzdělávají i o prázdninách a škola to zainvestovala. Pan ředitel dbá na to, 

abychom se vzdělávali, a momentálně je nás asi 7 proškolených.  

Moc děkuji za rozhovor.  

 

 

 

Rozhovor s metodičkou prevence Kateřinou Vladykovou 
Jak dlouho učíte na této škole? 

Prvním rokem.  

Jak dlouhou máte praxi? 

Toto je můj první rok. 

Co zde učíte? 

Učím matematiku a přírodopis a také zde dělám metodičku prevence. Přišla jsem sem a byla 

zde zástupkyně, která byla metodičkou prevence. Před čtrnácti dny odešla na mateřskou 

dovolenou, a protože jsem jí s tím pomáhala, tak jsem se teď stala metodičkou prevence já.  

Kdo se všechno podílel na sepsání MPP? 

Já, paní zástupkyně, která zde už není, a dále speciální pedagožka, která má vystudovaný i 

kurz metodiky prevence.  

Z čeho MPP vychází? 

MMP je kontinuální, to znamená, že obsahuje různé aktivity, které probíhají každoročně, a 

z toho se při tvorbě vychází. K těmto aktivitám přidáváme další podle aktuální nabídky.  

Obměňujete dlouhodobé a krátkodobé cíle? 

Většinou tyto cíle necháváme.  

Jak dlouho je Odyssea ve Vašem MMP? 

Tyto aktivity zde probíhají už třetím rokem. Žáci čtvrtého, pátého a šestého ročníku vždy jezdí 

na tyto výjezdy. Každý ten výjezd je orientovaný na jiný cíl. Odyssea momentálně rozjíždí 

novou větev, a to znamená, že v MPP na příští rok budou tyto nové kurzy zakomponované. 

Kromě výjezdů nabízí také konkrétní pomoc ve třídách. Například přijdou k nám do školy a 

budou se žáky mít čtyřhodinový blok. To se nám velice zamlouvá, protože to není tak finančně 

náročné.  

Výjezdy si děti hradí samy? 

Ne, platí to škola a platíme je z grantů. Děti si zaplatí asi 1000 Kč a zbytek platí škola. Je to 

tedy spoluúčast rodičů a školy.  

Co si myslíte, že je ve Vašem MPP nejefektivnější? 



 

17 

 

Myslím si, že jsou to právě ty výjezdy z Odyssea. Byla jsem letos se svojí třídou, moje děti už 

tam byly potřetí a opravdu si na to nemůžu stěžovat. Měli jsme je ale i ve škole, protože se 

v mé třídě objevil problém a lektor přišel k nám, udělal za mě aktivitu s dětmi. A takovéto 

aktivity teď budou nabízet i standardně. 

Mohu se zeptat, co to bylo za problém? 

Nebyla to přímo šikana, tak bych to asi neoznačovala, ale spíše takové dorážení na jednoho 

kluka. Přetrvávalo to z páté třídy.  

Jak řešíte sebemenší náznak šikany? 

Máme zde hodně prevenci, to znamená, že odjedou i na výjezd, který se zaměřuje na šikanu. 

Dále v šesté třídě jezdí na adaptační kurz, protože někdy se stane, že vzniká nový kolektiv 

z více tříd, a proto je důležité zase stmelit kolektiv, což je také prevence proti šikaně. Ve své 

podstatě u nás nedojde ani k šikaně nedojde. Většinou se to zastaví u slovního pošťuchování, 

protože jsme malá škola. Dětem je dále vysvětleno, že pokud se takové chování bude 

opakovat, budou muset navštívit pana ředitele, který jim vysvětlí, že jsou pod dozorem. a jestli 

to bude pokračovat dále a pokud to překročí určité hranice, tak zavolá policii, neboť má 

ohlašovací povinnost. Většinou jsme na tomto skončili, protože když se opravdu setkáme 

s takovýmto chováním, tak je to u žáka, který má problém i v rodině. Když na tento problém 

v rodině tlačíme, tak raději tyto děti odchází na jinou školu. Dále musím říci, že si to z velké 

části ohlídá samotná třída. Jsme poměrně malá škola, třídy jsou často na chodbách a většinou 

se k nám velmi rychle donese, pokud je nějaký problém. Možná to neřekne to dítě, ale dozvíme 

se od jiných dětí. Často se také stává, že se děti doma svěří rodičům a rodiče nám volají. Když 

se dítě cítí v nepohodě, tak to většinou už nějakým způsobem víme a dá se zasáhnout, než se 

děje něco více. Dále si situaci ve třídě hlídá třídní učitel, a když zjistí nějaký problém, jde 

hned za zástupkyní a společně jdou za ředitelem, kde se řeší, co dále. Občas i spolupracujeme 

s externí pomocí, právě jako je Odyssea či pedagogicko-psychologické poradny. 

Zmínila jsem třídní učitele. Jsou nějak proškolení v podchycení a řešení šikany? 

Občas chodí na přednášky.  

Co by se dělo, kdyby přeci jen došlo k nějaké závažnější šikaně? 

Ve své podstatě je to spíše o tom, že se kontaktuje vedení a pak se jede spolupráce s rodiči. 

Častokrát je i svolaná výchovná komise, aby byli i rodiče informovaní co a jak se děje. U nás 

to opravdu funguje tak, že rodiče pak zafungují. Občas tedy ti rodiče začnou říkat, že to není 

možný, a my se jim snažíme vysvětlit, že to je dobré i pro jejich dítě. Že jen chceme, aby se 

takové věci neděly a aby vědělo, že to je věc, co se nedělá.  

Napadá vás, co chybí ve vašem MPP? 

Zatím jsem se do toho natolik neponořila, neboť paní zástupkyně opravdu odešla na 

mateřskou dovolenou nyní. O prázdninách se tedy do toho ponořím a zjistím, jaké náležitosti 

MPP má mít. Ale samozřejmě se výjezdy zachovají.  

Děláte zde sociometrii? 

Ano, díky ní opravdu zjistíme, že je někdo mimo, anebo že tam jsou nějaké nežádoucí 

interakce mezi dětmi. Každý třídní učitel si ji dělá sám. Dále máme dvakrát za rok konzultace, 

kde se rodiče dvakrát za rok přijdou na nás podívat a my se jich zeptáme, zda se jejich dítě ve 

škole cítí v pohodě. Takže často i rodiče nám řeknou. Většinou v sedmé třídě začnou mít 

holčičky takové ty žabomyší války a ony to berou hrozně vážně. Pak také zasahujeme, ale 

všechno je to jen po té verbální stránce. Žádné fyzické napadání tu opravdu moc nebylo.  

Je konec školního roku, do jaké míry se vám povedlo zrealizovat MMP? 

Řekla bych tak z 80 až 85 procent. Byli jsme na těch výjezdech, besedy se uskutečnily.  

Jsou na této škole kroužky oblíbené? 

Mladší děti chodí do kroužku a starší pak do klubů. Co já vím, tak je máme skoro stále plné.  

Mohla bych se dozvědět něco o organizaci vašeho časopisu Lyčkopis? 
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Chodí tam většinou výběr dětí. Děti se přihlásí a momentálně tam máme víceméně sedmáky a 

myslím, že tam mají jednoho žáka ze šesté třídy. Mají schůzku každý pátek či jednou za 

čtrnáct dní v pátek, kdy mají rozdělený ty úseky, které dělají a pak do toho vymýšlejí ty věci. 

Je jich tam asi osm a devět a často do toho zapojí i učitele, dělají s nimi rozhovory. Dále si 

samy vymysleli novou část a dělají jako televizi, takže se k nim přidalo více žáků. A to se 

jmenuje Reflex TV. 
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Příloha č. 2: Minimální preventivní program  

  
Minimální preventivní program 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a mateřská škola Lyčkovo náměstí,  

Lyčkovo náměstí 460/6, Praha 8 – Karlín, 186 00 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jan Korda 

Telefon na ředitele 221 779 670 

E-mail na ředitele reditel@zs-ln.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Kateřina Vladyková 

Telefon 221 779 684 

E-mail  katerina.vladykova@zs-ln.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ano 

Realizátor vzdělávání  

 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Ivana Königová 

Telefon 221 779 675 

E-mail  ivana.konigova@zs-ln.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání  

 

Jméno školního psychologa  

Telefon  

E-mail   

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ - I stupeň   14 330 16 + 4+1 

ZŠ - II.stupeň  8 170 16 

 22 500  

Celkem pedagogů na škole*    37 

Školní rok: 2013/2014 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

Škola se nachází v městské části Praha 8 – Karlín, která od povodní v roce 
2002 prochází obdobím rozvoje. Přesto jde o oblast z hlediska sociálně 
patologických jevů stále poměrně exponovanou (zneužívání návykových látek, 
trávení volného času mládeže v partách, přetrvávající podceňování významu 
vzdělání dětí u četné romské populace, nárůst počtu dětí – cizinců).  
 Na školu nelze pohlížet pouze záběrem regionu, dojíždějí do ní děti z jiných 
pražských obvodů i děti mimopražské.   
 Škola užívá statutu Fakultní škola Pedagogické fakulty UK. Škola v červnu 
2012 obhájila titul Ekoškola. Získala certifikaci školy Rodiče vítáni, byl jí předán titul 
Férová škola – certifikát Ligy lidských práv.  
 Zájem o školu vychází z jejího programu nazvaného Smysluplná škola. 

1. Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti 
2. Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase 
3. Smysluplné vztahy 
 Škola nabízí navazující vzdělávání dětí od 3 do 15 let  - mateřská škola - přípravná třída - základní škola, uplatňuje 
efektivní výuku - spirálové učení (spirála = oborová dovednost postupně se rozvíjející v průběhu vzdělávání podle Bloomovy 
taxonomie, činnostní metody učení, projektové vyučování, problémové vyučování, konstruktivistické metody, prvky Kritického 
myšlení, Začít spolu, Tvořivé vyučování, dramatické výchovy. Výuka anglického jazyka od 1. třídy,  od 6. třídy německý jazyk 
a výuka hudební výchovy v angličtině Rozvoj vnitřní motivace, získání dovedností učit se učit – pravidelnost přípravy, práce 
s informací.Je zde zavedeno smysluplné hodnocení procesu i výsledků vzdělávání.  Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický 
sbor. 
 Program školy je inkluzivní: individuální vzdělávací plány pro děti se znevýhodněním, práce s nadanými žáky, 
speciální pedagog a logoped ve škole, přípravné kurzy pro budoucí prvňáčky, odpolední domácí příprava a doučování ve 
škole. 
 Žáci využívají moderní vybavení školy: knihovna, kuchyňka, divadlo, učebna VT, učebna OSV, zrekonstruované 
učebny, ICT tabule, školní zahrada, přírodní učebna, šatní skřínka pro každé dítě. 
 Ve škole panuje příjemné klima, konají se zde již tradiční celoškolní akce, projekty.  
 Škola nabízí žákům smysluplné trávení volného času: školní družina, školní klub, odpolední kroužky Karlínského 
Spektra 
 Na partnerské úrovni fungují vztahy mezi školou a rodiči žáků. 

 Efektivnost MPP zaručuje spolupráce a odpovědnost na několika úrovních: 
Odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu má ředitel školy. Koordinaci 
přípravy a realizaci programu zajišťuje ŠMP, a to v souladu se zněním Vyhlášky č. 
72/2005 SB., přílohy č. 3 - standardní činnosti ŠMP. 
Významnou roli při realizaci MPP mají jednotliví učitelé, začleňující jednotlivá 
preventivní témata do výuky, a to v souladu s RVP, ŠVP a svými tematickými plány. 
Stěžejní roli sehrává vyučující OSV.  Velmi důležitá je soustavná práce třídních 
učitelů.  
 Právo využívat program mají žáci obou stupňů škol. Jsou vedeni k dovednosti 
vyjadřovat svůj názor a hodnotit klima školy i třídy. Ve škole pracuje školní parlament, 
jeho zástupci sdělují výsledky svého zasedání ve třídách. Žáci o případných 
problémech informují třídní učitele (zastupujícího třídního učitele), výchovnou 
poradkyni a školní metodičku prevence, zástupkyni ředitele, ředitele školy. 
 Škola dlouhodobě spolupracuje s organizací Člověk v tísni a s Odborem 
sociální péče a zdravotnictví, OSPOD Praha 8 - kurátoři pro mládež poskytují 
odborné konzultace, jsou přítomni jednání výchovných komisí. 
 Odbornou a metodickou pomoc zajišťuje metodička prevence PPP PhDr. Iva 
Světlá.  
 V nutných případech škola spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií. 



 

3 

 

 

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP 
 

 Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu. 
 

7. Vytvářet příjemné sociální klima, tj. prostředí vzájemně respektující 
komunikace a spolupráce mezi učiteli a žáky, 
8. budovat zdravé vztahy mezi žáky napříč školou, 
9. posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na jejich vzdělávacím procesu, 
10. nabídnout dětem smysluplné trávení času prostřednictvím kroužků a školního 
klubu v jejich volném čase, 
11. podnítit zájem dětí o aktivity probíhající na školních i mimoškolních akcích, 
12. posilování vlastní motivace žít zdravým způsobem. 

 
 

 Krátkodobé cíle:  
 

Cíl:  Budovat zdravé vrstevnické vztahy 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Zápisy z třídních hodin, autoevaluace chování ke 
spolužákům na konzultačních hodinách – zápis v žákovské 
knížce, hodnocení třídních učitelů, výsledky skupinové a 
kolektivní práce. 

Zdůvodnění cíle: Napomáhat při budování kvalitních vztahů v třídních 
kolektivech, řešit bezprostředně případné problémy vzniklé 
v třídních kolektivech samých, tak případné konfliktní 
vztahy mezi třídami, nebo mezi třídou a pedagogem. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Dosáhnout vytvoření příznivého psychosociálního klimatu 
školního prostředí, budovat zdravé vztahy mezi žáky. 
 

 

Cíl:  Okamžitě a důsledně řešení porušování školního řádu a 
domluvených třídních pravidel chování - narušování 
vyučovací hodiny, poškozování školního majetku a 
výsledků práce tříd, jakéhokoli projevu šikany, záškoláctví. 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Hodnocení chování v žákovské knížce, poznámky 
v elektronické žákovské knížce, kontrola docházky všemi 
vyučujícími – v elektronické třídní knize. 

Zdůvodnění cíle: Žáci i rodiče podpisem stvrzují seznámení se školním 
řádem. Na začátku školního roku si každý třídní kolektiv 
sestavil svá vlastní třídní pravidla, na jejichž dodržování 
žáci sami dohlížejí.  

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Dosáhnout vytvoření příznivého psychosociálního klimatu 
školního prostředí a minimalizovat rizika.  
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Cíl:  Realizovat pravidelné schůzky školního parlamentu. Zapojit 
prostřednictvím zástupců tříd ve školním parlamentu do 
uskutečňování programu třídní samosprávy a třídní 
kolektivy. 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Zápisy ze zasedání školního parlamentu, zápisy z 
třídnických hodin. 

Zdůvodnění cíle: Napomáhat při budování kvalitních vztahů v třídních 
kolektivech, řešit bezprostředně případné problémy vzniklé 
v třídních kolektivech samých, tak případné konfliktní 
vztahy mezi třídami, nebo mezi třídou a pedagogem. 

Návaznost na 
dlouhodobé cíle: 

Dosáhnout vytvoření příznivého psychosociálního klimatu 
školního prostředí. Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků 
podílet se na jejich vzdělávacím procesu 

 

Cíl:  Učit děti toleranci, respektování jiných národů, jejich kultury 
a zvláštností. Žákům cizí národnosti pomáhat ve 
vzájemném sžití a pochopení. Minimalizovat nebezpečí 
sociálního vyloučení.  

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Vztahy ve třídě, sociometrie, pozorování třídních učitelů, 
pohovory při konzultacích. 

Zdůvodnění cíle: Naši školu navštěvují děti – cizinci, našimi žáky jsou 
romské děti, které inklinují ke sdružování mezi sebou, 
napříč ročníky. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Vést děti ke zdravému způsobu života, k tvorbě kvalitních 
mezilidských vztahů v přátelské atmosféře vzájemné 
pomoci. 

 
Cíl:  Vydávat školní časopis Lyčkopis. 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Prodej jednotlivých čísel Lyčkopisu. 

Zdůvodnění cíle: Budovat zdravé vztahy mezi tvořivými žáky napříč školou 

Autorský kolektiv redakce plní cíl podnítit zájem dětí o 
aktivity probíhající na školních i mimoškolních akcích. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na svém 
vzdělávacím procesu.  
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Cíl:  Pořádat tradiční akce školy:  
spaní ve škole, výlety, výjezdy, školy v přírodě, návštěvy 
kulturních akcí. 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Počet akcí a počet účastníků. 

Zdůvodnění cíle: Budovat zdravé vztahy mezi tvořivými žáky napříč školou. 

 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Posilovat motivaci, zájem a vůli žáků podílet se na svém 
vzdělávacím procesu. Dosáhnout vytvoření příznivého 
psychosociálního klimatu školního prostředí, budovat 
zdravé vztahy mezi žáky. 

 

Cíl:  Práce kroužků základní školy. 

Ukazatele dosažení 

cíle: 

Přihlášky do jednotlivých kroužků, záznamy o účasti. 

Zdůvodnění cíle: Možnost trávit odpolední čas v zájmovém kroužku přímo ve 
škole napomáhá vytváření kladného vztahu ke škole a 
snižuje riziko ohrožení dětí sociálně patologickými jevy. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Nabídnout dětem smysluplné trávení času prostřednictvím 
kroužků a školního klubu v jejich volném čase. 
 

 
Cíl:  Práce školního klubu: 

od pondělí do pátku od 13.00 do 17.00 hod. 
Na začátku 1. a 2. pololetí seznámit žáky a rodiče 
s programem a možnostmi školního klubu – viz webové 
stránky školy nebo pohovor se zaměstnanci klubu. 

Ukazatele dosažení 
cíle: 

Záznamy o docházce do školního klubu, vystoupení dětí na 
akcích školy. 

Zdůvodnění cíle: Vytvářet návyk trávit volný čas aktivním a tvůrčím 
způsobem – poskytnout jim zdravé a tvůrčí prostředí pro 
setkávání a uzavírání přátelství. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Vést děti ke zdravému způsobu života, k tvorbě kvalitních 
mezilidských vztahů v přátelské atmosféře tvůrčí práce a 
vzájemné pomoci Nabídnout dětem smysluplné trávení 
času prostřednictvím kroužků a školního 
klubu v jejich volném čase. 
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Charakteristika školního klubu. 
Školní klub má jedno oddělení, které se nachází v přízemí školní budovy. Pro svou 
činnost využívá jednu místnost v přízemí a dvě v patře. Pro pobyt venku má školní 
klub k dispozici zahradu se školním hřištěm. Klub může po dohodě s vedením školy 
využívat další prostory.  
Klub je vybaven šesti počítači připojenými na školní internetovou síť, velkým 
množstvím stolních her, televizí s DVD přehrávačem, radiomagnetofonem, 
kulečníkem, stolním tenisem, elektronickými šipkami, fotbálkem, stiga hokejem. 
 
Cíle školního klubu:  
Smysluplné využití volného času dítěte, podpora prevence patologických jevů, rozvoj 
dovednosti a talentu, podpora samostatnosti a odpovědnosti, pomoc při utváření 
osobnosti, povzbuzování kladných emocí, rozvíjení schopnosti spolupracovat a 
respektovat práci druhých. 
Klub je otevřen žákům od páté do deváté třídy a i přes rozdíly věku spolu velmi dobře 
spolupracují, pro děti je připraven pestrý program.  
Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním 
posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační i sociální. 
Pomáhá získávat a rozvíjet klíčové kompetence žáků. 
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4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 

a) Pedagogové 

 

Název a odborné 

zaměření vzdělávání 

Program celoživotního vzdělávání – akreditovaný kurz: 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I. 

Stručná charakteristika Účastníci se seznámí metodou instrumentálního 
obohacování R. Feuersteina. Po absolvování budou 
schopni pracovat jako lektoři s instrumenty – Uspořádání 
bodů, Orientace v prostoru I, Porovnávání, Analytické 
vnímání, Ilustrace a Kategorizace. Díky tomuto kurzu se 
účastníci setkají blíže s kognitivními funkcemi a 
kognitivní mapou a budou schopni aplikovat principy 
obohacování též do svých vyučovacích hodin v podobě 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, což žákům umožní lépe využívat 
svůj studijní potenciál.  

Realizátor/lektor Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 

PaeDr. Eva Váňová 

Počet proškolených 

pedagogů 

4 pedagogové – K. Vladyková, L. Predmerská, K. 

Bártová, J. Bauerová 

Počet hodin 80  

Termín konání Srpen 2013 

 
Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Kurz: Práce s třídním kolektivem v rámci prevence 

rizikového chování. (V rámci akreditovaného 

programu.) 

Stručná charakteristika Účastník kurzu se dozví o možnostech, jak pomáhat 
žákům s překonáváním školní neúspěšnosti, s 
adaptačními problémy, s poruchami učení a chování, 
s osobními potížemi ve vztazích, jak provádět 
krizovou intervenci. Účastník se tedy setká 
s možnostmi práce s třídním kolektivem, aby 
minimalizoval výskyt rizikového chování a pokusil se o 
vytvoření zdravého jádra třídní skupiny.  

Realizátor/lektor Prevalis / PhDr. Lenka Svobodová 

Počet proškolených 

pedagogů 

2 pedagogové – K. Vladyková, J. Bauerová 

Počet hodin 6 

Termín konání Říjen 2013 
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b) Žáci 

Specifická prevence 

Název programu Stmelovací kurz 

Typ programu  Stmelovací ALFA 

Stručná charakteristika 

programu 

Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré 
atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné 
zážitky. Žáci dostanou šanci naučit se hned 
na začátku „táhnout za jeden provaz“ a cítit se ve své 
třídě dobře. 
Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry 
a rozvoj kooperativních 
dovedností. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně 
projevovat vlastní názory a 
respektovat odlišné postoje druhých. Kurz nabízí 
ideální příležitost k tomu, aby si žáci na základě 
vlastních přímých zkušeností sami zformulovali 
pravidla chování ve své třídě. 

Realizátor o.s. Projekt Odyssea 

Cílová skupina Žáci 4. ročníků  - 4. A, 4.B, 4. C 

Počet žáků v programu 64 

Počet hodin programu 3 dny 

Návaznost programu na 

cíle MPP 

Vytvářet příjemné sociální klima, tj. prostředí 

vzájemně respektující komunikace a spolupráce mezi 

učiteli a žáky. 

Ukazatele úspěšnosti Úroveň kooperativních dovedností, schopnosti vyjádřit 
svůj názor a respektovat názor druhých. 

Termín  Září / říjen 2013 

Zodpovědná osoba Bc. Martin Čapek, PhD. Iva Šircová 

Poznámka  Program bude pokračovat v 5. a 6. ročníku v září 
2014 typem Kurz prevence šikany a odmítání drog 
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Specifická prevence 

Název programu Prevence šikany 

Typ programu  Kurz prevence šikany 

Stručná charakteristika 

programu 

Kurz působí preventivně na sociální skupinu 
přítomných žáků a umožňuje změnu v dosavadní 
komunikaci a spolupráci třídy. 
Žáci společně přemýšlejí a hovoří o vztazích ve své 
třídě. Učí se sdělovat, jaké chování druhých jim je 
příjemné a jaké nepříjemné. Během kurzu se definuje 
chování, které je pro třídu nepřijatelné. Žáci se 
interaktivně dovědí základní informace o šikaně, a učí 
se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkouší, jak 
efektivně postupovat, aby bezpráví 
zamezili. Součástí kurzu je i společná formulace 
přesných pravidel chování, která pomáhají 
udržovat zdravé vztahy ve třídě. Kurz je možné 
realizovat i ve skupinách, kde se již šikana 
začala vyskytovat (1. až 2. stadium podle M. Koláře). 

Realizátor o.s. Projekt Odyssea 

Cílová skupina Žáci 5. ročníků  - 5. A a 5. B 

Počet žáků v programu 57 

Počet hodin programu 3 dny 

Návaznost programu na 

cíle MPP 

Budovat zdravé vztahy mezi žáky, nabídnout dětem 
smysluplné trávení volného času. 

Ukazatele úspěšnosti Vývoj vztahů ve třídě, tvorba třídních pravidel a jejich 
dodržování 

Termín  Září 2013 

Zodpovědná osoba Bc. Martin Čapek, Bc. Věra Němcová 

Poznámka Program bude pokračovat v 6. ročníku v září 2014 
typem Kurz prevence šikany a Odmítání drog. 
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Specifická prevence 

Název programu Odmítání drog   

Typ programu  Protidrogová prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Kurz interaktivně informuje žáky o rizicích návykových 
látek. V rámci diskuse se vyjasní mýty o drogách a 
závislostech. Kurz posiluje vnitřní motivaci žáků žít 
zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. Žáci 
postupně objevují důvody, proč se návykovým látkám 
vyhýbat a formulují své postoje k nim. 
Žáci si v simulované situaci vyzkouší odmítnout 
nabízenou drogu. V následující reflexi hovoříme o 
tom, jak prožíváme odmítání a co nám bránilo 
zachovat se tak, jak chceme. Žáci zjistí, jak se cítí, 
jsou-li pod skupinovým tlakem a jak se mu nejlépe 
bránit. Stěžejní částí programu je metoda hraní rolí, 
ve které každý žák úspěšně odmítne nabízenou drogu 
(formuluje svůj názor a opustí rizikové prostředí). 

Realizátor o.s. Projekt Odyssea 

Cílová skupina Žáci 4. Ročníků  - 6. A a 6. B 

Počet žáků v programu 48 

Počet hodin programu 3 dny 

Návaznost programu na 

cíle MPP 

posilování vlastní motivace žít zdravým způsobem 

Ukazatele úspěšnosti Míra odolnosti vůči skupinovému tlaku, okolním 
podnětům, jasná formulace odmítavého postoje, 
schopnost ukončit komunikaci, argumentovat 

Termín  Září 2013 

Zodpovědná osoba Bc. Martin Čapek, Bc. Věra Němcová 
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Specifická prevence 

Název programu Moderní je nekouřit (přednáška) 
 (akreditace č.j.: MSMT 26 055/2012-25-407) 

 

Typ programu  primární prevence  

Stručná charakteristika 

programu 

pilotní přednáška ASET doplněna powerpointovou 
prezentací pozitivně přijímána studenty i 
pedagogy.Přednáška je podporována z ESF. 

Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, 
okrádá nás finančně. Kouření není dobrovolné 
rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku 
vrstevníků. Sedm z deseti kuřáků nekouří rádo, ale 
„musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a 
obtížnosti cesty ven. Ještě jste nezačali kouřit? 
Nezkoušejte to! Stanete se jen další obětí reklamních 
triků. 

 

Realizátor ACET ČR – POBOČKA PRAHA 
IČ 49439910 
Sídlo: Na Žertvách 23, Praha 8, 180 00 

 

Cílová skupina 9. ročník  

Počet žáků v programu 48  

Počet hodin programu 2 vyučovací hodiny   

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Vést děti ke zdravému způsobu života. 

 

 

Ukazatele úspěšnosti Evaluační dotazník pro děti.  

Termín  Leden, únor 2014  

Zodpovědná osoba Bc. Vladimír Vácha  
 

 

Specifická prevence 

Název programu Právní zodpovědnost 

Stručná charakteristika 

programu 

Přednáška se závěrečnou besedou. 

Realizátor Policie České republiky – poručík Holub 

Počet žáků v programu 2.stupeň – 170 žáků 

Počet hodin programu 2  

Termín konání Říjen, listopad 2013 

Zodpovědná osoba  Poručík Holub 
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Specifická prevence 

Název programu Drogy a závislosti na nich  

Typ programu  primární prevence  

Stručná charakteristika 

programu 

Přednáška a následná beseda se týká konzumace 
drog a závislosti na nich. Účastníci pořadu se dozvědí, 
kde mohou hledat pomoc, jaká trestní odpovědnost 
vyplývá z jejich chování a čím jsou drogy nebezpečné. 

 

Realizátor Kulturní dům Barikádníků – Ivan Douda  

Cílová skupina 6. ročník ZŠ (6. A, 6.B)  

Počet žáků v programu 48  

Počet hodin programu 2  

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Návaznost v hodinách OSV a VKZ. Nácvik odmítání 
drogy atd. Vést děti ke zdravému způsobu života.  

 

Ukazatele úspěšnosti Návaznost na přednášku v hodinách OSV a VKZ – 
diskuze na téma přednášky.  

 

Termín  18. 11. 2013  

Zodpovědná osoba Ivan Douda  
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c) Rodiče:  

 

Cíl:  Pravidelné setkávání zájemců z řad rodičů se zástupci 
Občanského sdružení Rodiče smysluplné školy a 
s vedením školy. Každé setkání má své předem 
stanovené téma, např. prohlídka půdních prostor školy 
(září 2013). Rodiče mají možnost navázat bližší kontakt 
s vedením školy a osobně se dotázat na cokoliv, co se 
týká budovy školy, vzdělávání žáků….  

Ukazatele dosažení cíle: Opakovaný zájem a vyhledávání spolupráce s vedením 

školy z řad rodičů. Účast na setkávání.  

Zdůvodnění cíle: Spolupráce s rodiči, informovanost rodičů, spoluúčast 

rodičů na chodu školy.  

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Poskytování kvalitní poradenské služby pro děti i rodiče, 
podnítit jejich zájem o aktivity probíhající na školních i 
mimoškolních akcích. 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Rodiče jsou o akcích školy, o chování a prospěchu žáků informováni prostřednictvím 

webových stránek školy, elektronickou žákovskou knížkou a žákovskou knížkou.  

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Zasedání Rady rodičů Viz web školy  

 

Třídní schůzky 1. ročník  září ZŠ  

Třídní schůzky 2. až 9. ročník Září  ZŠ 

Konzultační  hodiny pro rodiče a žáky  listopad Třídní učitelé 

Konzultační  hodiny pro rodiče a žáky březen Třídní učitelé 

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu prosinec ZŠ 

Čarodějnice Duben/květen  

Zahradní slavnost  červen ZŠ 

Loučení s deváťáky červen  
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5. EVALUACE  

Evaluace bude provedena v závěru školního roku formou dotazníkového šetření, 

které je součástí výroční zprávy ředitele školy.  

Škola bude pokračovat v plnění krátkodobých cílů směřujících k naplnění cílů 

dlouhodobých. 

Nadále bude uskutečňovat program vedeným o. s. Odyssea, který je učiteli, žáky i 

rodiči hodnocen jako přínosný a jehož vliv na vývoj vztahů ve třídách je patrný.  

 

A) Kvalitativní hodnocení 

1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda 

bylo dosaženo stanovených cílů 

2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i 

v následujícím roce.  
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B) Kvantitativní hodnocení 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit  

Počet celkově proškolených pedagogů   

Počet hodin  

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH    

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence    

Interaktivní seminář    

Beseda     

Komponovaný pořad    

Pobytová akce    

Situační intervence    

Jiné    

 

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby   

Školní kroužky   

Víkendové akce školy   

Prázdninové akce školy   

Jiné   

 
Hodnocení bude provedeno v závěru školního roku.  
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Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní program  

RCh – Rizikové chování 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RVP – Rámcová vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 

 

 


