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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou šikany a jejím rozšířením na základní 

škole, především mezi žáky 2.stupně.  

Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která  pomocí zpracovaní 

odborných zdrojů nastínila čtenáři charakteristiku agresora, oběti, možných projevů, příčin a 

forem šikany.  

Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků určených pro žáky a učitele a formou 

ankety, rozšíření šikany a jejích forem na základní škole mezi žáky 6.-9. ročníků. Osloveno 

bylo celkem 250 respondentů. 

Výsledky průzkumu ukázaly, že hlavní prioritou školy by měla být včasná prevence 

šikany. Ze strany učitelů pak větší zájem o komunikaci s žáky, což by mělo přispět k větší 

vzájemné důvěře. 

Za velký přínos celé práce lze považovat rozšíření vědomostí v dané problematice a 

v možnosti jejich využití ke zkvalitnění prevence šikany a jejího odhalování. 
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Annotation:  

The bachelor thesis deals with the issue of bullying and its occurrence at elementary 

schools, mainly among the second grade pupils.  

The thesis consists of two main parts. The first one is theoretical and presents the 

readers with the characteristics of an aggressor, victim, potential manifestations, causes and 

forms of bullying.  

The practical part includes a questionnaire survey among pupils and teachers and an 

opinion poll among pupils identifying the spreading of bullying and its forms at the 

elementary school among pupils in the 6th – 9th year. 250 respondents in total were addressed. 

The survey results show that the major priority of schools should be timely prevention 

of bullying. Teachers should be more interested in communication with pupils, which would 

lead to greater mutual trust. 

The work contributes by broadening the knowledge and findings in the presented issue 

and the possibility of their use for improving the prevention of bullying and its detection.  

 

Key words: chicane, violence, aggression, the phase of bullying, victim, aggressor, 

consequences, prevention, atonement, cooperation, schoolteacher, family. 



Annotation:  

Die Bakkalaureatarbeit befasste sich mit der Problematik der Schikane und deren 

Ausbreitung an der Grundschule, vor allem unter den Schülern der 2. Stufe.  

Die Arbeit bildeten zwei Hauptteile. Es handelte sich um einen theoretischen Teil, der 

mithilfe der Verarbeitung von Fachressourcen dem Leser die Charakteristik des Aggressors, 

des Opfers, eventueller Äußerungen, Ursachen sowie Formen der Schikane umschreibt.  

Der praktische Teil untersuchte mithilfe von Fragebögen, die für Schüler und Lehrer 

bestimmt waren, sowie in Form einer Meinungsumfrage unter den Schülern die Ausbreitung 

der Schikane und deren Formen an der Grundschule unter den Schülern des 6. – 9. Klasse. 

Insgesamt wurden 250 Respondenten angesprochen. 

Die Resultate der Umfrage ergaben, dass die Hauptpriorität der Schule eine  

rechtzeitige Prävention der Schikane sein sollte. Vonseiten der Lehrer dann ein größeres 

Interesse an der Kommunikation mit den Schülern, was daraufhin zu einem besseren, 

gegenseitigen Vertrauen beitragen sollte. 

 Der Beitrag der ganzen Arbeit bestand in der Erweiterung der Erkenntnisse sowie 

Kenntnisse in der gegebenen Problematik sowie in der Möglichkeit deren Nutzung zur 

Verbesserung der Prävention der Schikane und deren Enthüllung. 
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1 Úvod 

 

 Šikanování je nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je zejména omezována 

osobní svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je 

obětem ubližováno na zdraví či na majetku. Jedná se o složitý a komplexní problém, který 

není možno právně pojmout jako jeden celek, neboť svými znaky a důsledky zasahuje do 

různých právních odvětví. Šikana  nabrala v posledních letech takové vážnosti, že už jí nelze 

ignorovat a je potřeba tento problém otevřeně řešit. Je čím dál rozšířenější, projevuje se u 

mladších dětí než dříve a zároveň je více rafinovaná a hůře odhalitelná. Nikdo nepochybuje, 

že problém šikany ve školách nelze opomíjet. Šikana mezi spolužáky není ničím novým, je to 

celosvětový problém a její řešení a prevence ve vyspělých zemích bývá předmětem 

výzkumných prací speciálních pedagogů a psychologů. 

Autorka si toto téma vybrala zejména z profesního zájmu, jelikož je několik let 

zaměstnána jako pedagogický pracovník na základní škole. Má možnost se aktivně podílet na 

prevenci patologického chování, do něhož patří i šikana, které je u dnešní mládeže čím dál 

častější. Poznatky získané během studia a sestavování této práce může prakticky přenést do 

své budoucí praxe. 

 Téma šikany je velice rozsáhlé a složité. Cílem této práce je v teoretické části přiblížit 

některé důvody, příčiny, možné projevy a formy tohoto závadového chování především u 

školní mládeže. V praktické části pak zmapovat rozšíření šikany na základní škole pomocí 

vyhodnocení vlastních dotazníků a ankety. 

 Samotná práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka 

čerpala ze studia odborných publikací. Snaží se popsat a objasnit co to vlastně šikana je, kde 

se s ní můžeme setkat, jak ji odhalit, jak pomáhat obětem a jaké následky šikana může mít. 

Dále nastiňuje možnosti nápravy již vzniklých problémů a spolupráci mezi zúčastněnými. 

V úvodu práce popisuje agresivní chování, které je úzce spjato se šikanou. Následuje 

seznámení s šikanou pomocí definic od různých autorů, kteří se touto problematikou zabývají. 

V dalších bodech je vyjmenováno a popsáno všech pět stadií šikanování, jak jsou uváděna 

v odborné literatuře. Dozvídáme se i o neobvyklých formách šikany a o rozšířenosti šikany na 

základních školách. Následují kapitoly, ve kterých je zmiňováno něco o agresorech a obětech 

šikany, jejich typologii, dále o její prevenci, vyšetřování a odstraňování. 

 Praktická část obsahuje cíle, popis zkoumaného vzorku, použité metody, předpoklady 

průzkumu a jeho techniky. Hlavní část praktické části je věnována vlastnímu průzkumu 



 10 

prováděného na druhém stupni základní školy a mezi učitelským sborem, ve škole, kde 

působí autorka této práce. Průzkum byl prováděn pomocí dotazníků a ankety. Jeden typ 

dotazníku byl určen pro žáky a druhý pro učitele. Anketa byla prováděna pouze mezi žáky. 

Použitou metodou průzkumu je vyhodnocování dotazníků a ankety. Tyto metody mají 

potvrdit či vyvrátit základní předpoklady autorky, že šikana je rozšířenější hlavně mezi žáky 

vyšších ročníků druhého stupně základní školy, agresor pochází většinou z neúplné nebo 

nefunkční rodiny, je více zastoupena forma šikany verbální oproti šikaně fyzické a že většina 

žáků důvěřuje svému třídnímu učiteli. 
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2 Teoretické zpracování problému 
 

2.1 Agresivita 

 Ze zpráv ve sdělovacích prostředcích je zřejmé, že se agresivita ve společnosti stále 

stupňuje. Agresivní jednání je směřováno nejen na ostatní lidské bytosti, zvířata a věci, ale 

také na osobu samotného agresora, kdy se jedná o tzv. autoagresi. 

 „Agresivita (z lat. Aggressivus) – útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi. 

V širším slova smyslu se takto označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu o 

dosažení nějakého cíle a schopnost vzdorovat těžkostem“1 

 „Agresivita je v nejširším slova smyslu dispozice k agresivnímu chování. Agrese je 

většinou chápána jako vlastní agresivní chování, jehož cílem je záměrně někoho poškodit 

nebo mu ublížit. Určitá míra výbojnosti doprovází celé lidské dějiny, bez ní by lidstvo 

nepřežilo. Obecně je ovšem vnímána jako něco negativního a je zcela zřejmé, že může vést až 

k šikaně.“2 

 „Agresivita je součástí lidské přirozenosti. Hraje velkou úlohu ve vývoji dítěte. Úlohu 

stejně velkou jako láska. Vnitřní prudkost dodává dítěti energii a motivaci, jež jsou nezbytné 

k sebepřekonávání. Podporuje úspěch, jestliže zůstane v mezích, které dítě kontroluje. 

Úkolem výchovy není tedy agresivitu zcela odstranit, ale usměrnit ji, aby bylo možné 

mobilizovat tuto energii pro dosažení pozitivních cílů jak pro sebe, tak pro ostatní.“3 

,,Agresivní sklony se u člověka vytvářejí – na základě instinktivní výbavy – v prvních 

letech života. Módní psychiatr světového jména a zároveň guru nového věku Stanislav Grof 

dokonce říká, že krutost, se kterou  lidé někdy jednají, není dost dobře vysvětlitelná jako 

reakce na cokoli, co dítě potká od narození. Žádná událost v běžném životě není podle něj tak 

zlá, aby se v ní dala hledat příčina brutality, s jakou se setkáváme třeba u některých 

sadistických vrahů. Jediná síla prožitků ve chvílích, kdy se lidský plod prodírá porodními 

cestami a přitom cítí, že mu jde o život, může prý vysvětlit hrůzy agrese, kterou je člověk 

schopen použít proti svému bližnímu: Když je člověk doopravdy zlý, tak vlastně znovu 

prožívá, aniž o tom ví, svůj porod a chová se, jako by mu šlo o život. 

Řada vlivných psychologů tvrdí, že agrese – je stejně jako většina ostatního lidského 

chování, tedy třeba jako tanec, vaření nebo hra na kytaru – naučená, to znamená, že si ji 

osvojíme na základě zkušenosti. Podle nich je člověk agresivní proto, že se naučil, že se to 

                                                 
1 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 9 
2 VÁGNEROVÁ, Kateřina. Minimalizace šikany. 1. vydání. Praha : Portál 2009, s.64 
3 ANTIER, Edwige. Agresivita dětí. 1. vydání Praha : Portál  2004, s. 9 
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vyplácí, zejména že je možno zmocnit se agresí žádoucího předmětu nebo si vynutit od 

druhých služby, na nichž nám záleží. Agresivnímu jednání se podle těchto badatelů učíme na 

základě vlastní zkušenosti nebo zprostředkovaně, na základě toho, co vidíme kolem sebe, 

např. na obrazovce, kde agrese bývá odměňována a oslavována. Zvlášť účinnou „školou“ 

agrese bývá, když je dítě doma krutě trestáno nebo i bezdůvodně týráno a vidí, s jakým 

uspokojením tak rodiče prosazují svou moc“4 

„Badatelé se shodují v tom, že agresivita (neboli sklon k agresivnímu jednání) se 

vytváří v předškolním věku, podle některých autorů již v prvních letech života. Určitou roli 

hrají temperamentové dispozice, zejména vznětlivost a impulsivita (silné popudy k náhlému 

nepromyšlenému jednání, které jedinec špatně ovládá) a menší citlivost k možným následkům 

jednání. Tyto vlastnosti však samy o sobě nevedou k agresivitě. Musí k nim přistoupit určitý 

způsob výchovy resp. zacházení s dítětem. Nejvíce patrně dítě poškodí nedostatek vřelého 

zájmu, citový chlad, ponižování, lhostejnost až nepřátelství, prudké výbuchy negativních citů 

nebo dokonce nenávist. K tomu často přistupuje fyzické i psychické násilí: bití, kruté tělesné 

tresty, nadávky, ponižování. Třetí rozhodující „ingrediencí“ je tolerance k násilí, jehož se dítě 

dopouští vůči vrstevníkům ve školce nebo na hřišti (také vůči sourozencům), nejednou 

dokonce přímá podpora a pochvala za násilné jednání, v němž rodiče vidí normální prostředek 

k dosahování cílů při jednání s druhými lidmi, zvláště mimo rodinu.“ 5 

„Násilné, agresivní jednání se může za určitých okolností stát i cílem. Pro 

disponovaného jedince může být uspokojující ovládat jiné. Např. agresivnímu dítěti poskytuje 

potěšení, když může své spolužáky šikanovat a týrat, přestože z takového jednání nemusí mít 

žádný jiný zisk. Takové potvrzení vlastní síly posiluje jeho sebejistotu.“6 

„Agresivita je také důsledkem učení a nápodoby, v tomto směru mají v současné době 

jednoznačně nepříznivý vliv na zvyšování obecné úrovně agresivity v populaci média, která 

prezentují stále častěji a detailněji jak verbální tak brachiální násilné chování. Tím se snižuje 

citlivost společnosti vůči agresivním projevům a děti takové jednání snadno přebírají do 

svého repertoáru jako normální, zvláště když se násilně až brutálně chovají i kladní 

hrdinové.“7 

                                                 
4 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 23 
5 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 33 
6 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémových dětí a mládeže. 1. vydání. TU v Liberci 2000, s. 78 
7 ČIHÁK, František, Dětská agresivita a poruchy chování. [on-line]. [cit. 2009-12-23]. 
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2.1.1 Agresivní porucha chování 

 „Poruchy chování jsou charakterizovány opakujícím se obrazem disociálního, 

agresivního a vzdorovitého chování. Je-li takové chování u daného jedince extrémní, mělo by 

porušovat sociální očekávání přiměřené věku, a proto být závažnější než obyčejná dětská 

nezbednost nebo rebelantství v adolescenci. Ojedinělé disociální nebo kriminální činy nejsou 

samy o sobě důvodem pro tuto diagnózu, která vyžaduje, aby charakter takového chování byl 

trvalý. Projevy poruchy chování mohou být symptomatické také pro jiné psychiatrické stavy. 

V tomto případě by měla být kódována základní diagnostika. 

Poruchy chování mohou v některých případech vést k disociální poruše osobnosti. 

Porucha chování se často sdružuje s nepříznivým psychosociálním prostředím, včetně 

neuspokojivých vztahů v rodině a selhávání ve škole. Je častěji podchycena u chlapců.“8 

 „Poruchy chování jsou charakterizovány opakujícími se a trvalými projevy 

dissociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které trvají alespoň šest měsíců nebo déle. 

Důležitými faktory jsou agrese a narušená socializace (dle MKN – 10).“9 

 „Příčina vzniku poruchového chování mohou být různé, obvykle se zde sčítá 

nepříznivý vliv většího počtu různých rizik, to znamená, že jde o multifaktoriální podmínění. 

Tyto faktory mohou být biologické i sociální a působí ve vzájemné interakci.“10 

 „Agresivní poruchy chování jsou charakteristické násilným porušováním a 

omezováním práv ostatních, lze je považovat za závažnější variantu. Agresivní jednání slouží 

obvykle jako radikálnější prostředek k uspokojení nějaké potřeby, kterého je obtížné 

dosáhnout jinak. Objevuje se zejména v situaci nouze. Je jedním z obranných mechanizmů, 

kdy člověk řeší problém útokem na překážku. Tendence jednat agresivně bývá stimulována 

prožitkem hněvu a vzteku, který je spojen s uvědoměním obtíží, ale zároveň s pocitem 

možnosti řešit problém násilím. Pokud se jedinec cítí bezmocný, bude spíše reagovat 

smutkem, depresí a pocity beznaděje. Může tak reagovat i proto, že nemá dostatečnou 

sebedůvěru, nenaučil se bojovat a rezignace je jeho preferovanou obranou strategií.“11 

 Společnost je schopna tolerovat agresi především v těch případech, kdy se jedná o 

obranu v případě ohrožení. Dotyčný jedinec má pocit, že je v danou chvíli oprávněn porušit 

normy běžného chování a řešit problém pro něho neobvyklým způsobem.  

                                                 
8 TRAIN, Alan, Nejčastější poruchy chování dětí. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 187 
9 PEŠATOVÁ, Ilona, Sociálně patologické jevy u dětí školního věku. 1. vydání. TU v Liberci 2007, s. 135 
10 VÁGNEROVÁ, Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha : Portál 2008, s. 781 
11 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémových dětí a mládeže. 1. vydání. TU v Liberci 2000, s. 77 
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2.2 Definice šikany 

 Rozpoznání šikany od obyčejné klukoviny je velice složité. To co se někomu jeví jako 

obyčejné škádlení, může jinému způsobovat psychické problémy a sám pozná, že jde o 

šikanu. Jedná se o závažný celospolečenský jev, který se objevuje v různých věkových i 

sociálních skupinách. Setkat se s ní můžeme u rozličných druhů lidské činnosti. 

„Pojem šikana zavedl statečný pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první u nás 

před listopadem 1989 veřejně promluvil o tom, o čem mnozí věděli, ale mlčeli, protože to 

bylo tabu – v socialistické armádě se existence něčeho takového nesměla přiznat.“12  

Sám Říčan šikanu definuje takto: „Slovo šikana pochází z francouzského slova 

chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické 

lpění na liteře předpisů, například vůči podřízeným, vůči občanům, od nichž šikanující 

úředníci zbytečně vyžadují nová a nová potvrzení a razítka, nechávají je pro nic za nic čekat 

atd.“13 

Vágnerová popisuje šikanu: „Šikanu lze definovat jako násilně ponižující chování 

jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není 

schopen se účinně bránit. Šikana je závažnou agresivní poruchou chování nejen v dětském 

věku.“14 

Michal Kolář, který je autorem několika publikací zabývajících se šikanou, uvádí 

v úvodu své knihy Bolest šikanování: „Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet 

celý život. Začíná v rodině mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách 

(bullying), v zájmových skupinách, na vojně, v zaměstnání (mobbing), v partnerských 

vztazích (domestic violence), v nemocnicích, například psychiatriích, mezi nájemníky domu a 

končí třeba týráním seniorů v rodině nebo v domově důchodců.“15 

Zjednodušeně lze říci, že šikana je násilně ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 

slabšímu jedinci, který se této situaci nemůže vyhnout a není schopen se jí účinně bránit či 

tuto situaci sám jakkoliv řešit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, 

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

                                                 
12 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 25 
13 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 25 
14 VÁGNEROVÁ, Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha : Portál 2008, s. 798 
15 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 17 
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2.2.1 Šikanování jako nemocné chování 

 „Jak tedy vypadá chování označované jako šikanování? Hlavní vnější rysy lze popsat 

následovně: Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či 

spolužáky a používá k  tomu agresi a manipulaci. Suchá definice samozřejmě nemůže vyjádřit 

to, co se ve skutečnosti skrývá za obecnými pojmy agrese a manipulace.“ 16 

 „Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž 

důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec“17 

 Za nejpraktičtější považuje Kolář svou tzv. trojdimensionální „mapu“, podle které 

šikanu člení na: 1. přímou a nepřímou 

  2. fyzickou a verbální 

  3. aktivní a pasivní 

„Kombinacemi těchto tří dimenzí vznikne osm druhů šikanování (viz tabulka č. 1). 

Díky této citlivé klasifikaci lze dobře postihnout odlišnosti u různých typů šikanování, 

například mezi dívkami a mezi chlapci.“18 

Tabulka č. 1 Druhy šikanování 

Osm druhů šikanování Příklady projevů 

Fyzické přímé aktivní Útočníci oběť věsí do smyčky, škrtí, kopou, fackují. 

Fyzické aktivní nepřímé Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili 

Oběti jsou ničeny věci. 

Fyzické pasivní přímé Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice 

(fyzické bránění oběti v dosahování jejich cílů). 

Fyzicky pasivní nepřímé Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na 
záchod (odmítnutí splnění požadavků). 

Verbální aktivní přímé Nadávání, urážení, zesměšňování. 

Verbální aktivní nepřímé Rozšiřování pomluv. Patří sem, ale i tzv. symbolická agrese, 
která může být vyjádřena v kresbách, básních apod. 

Verbální pasivní přímé Neodpovídání na pozdrav, otázky apod. 

Verbální pasivní nepřímé Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna 
z něčeho co udělali její trýznitelé. 

 

                                                 
16 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 27 
17 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 17 
18 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 32 
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2.2.2 Šikanování jako závislost 

 „Další rozměr šikanování, důležitý pro praxi, je již vnějšímu pohledu nepřístupný. Jde 

o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Terén tohoto nesvobodného, nesymetrického 

vztahu je určen převažující lidskou strategií: skrýt vlastní strach a zároveň využít strachu 

druhého. 

Tento princip diktuje rozdělení žáků ve většině skupin na „silné“ a „slabé“, tedy na 

jedny, kteří reagují silně a svůj strach skryjí tím, že ho vyvolají v těch druhých. Jinak řečeno, 

předvedou své přednosti, jimiž zakryjí své slabosti. A na ty slabé, kteří jsou strachem tak 

ochromeni, že ukážou všechny slabosti, které chtěli zakrýt. 

Od počáteční diferenciace na „silné“ a „slabé“ vzniká mezi těmito skupinami žáků 

oboustranná a překvapivě trvalá vazba. Navzájem se potřebují. Je-li vůdce, který vládne, ze 

školy vyloučen nebo odejde, potom je často „slabými“ okamžitě podbízivě alternován do jeho 

role jiný představitel „silných“. 

Při pokročilých stadiích šikanování se „běžné“ hraní a experimentování se strachem 

zvrtne v závislost mezi agresorem a obětí. 

Pro agresora se stane „pilulkou“ proti strachu ovládání, znásilňování a lámání vůle 

oběti. Přináší mu to pocit nadřazenosti a absolutní moci, připadá si jako „king“. Z této pozice 

nadčlověka vychutnává strach oběti jako ve „virtuální realitě“; tuto slast často nedokáže ani 

pojmenovat, nicméně ona ho čím dál víc ovládá. Je nutkán ke zdokonalování a stupňování 

utrpení oběti, stále více oběť potřebuje, je na ní závislý. Někdy se mu to „vymkne“ z rukou a 

krajně brutální násilí se provalí.  

Stupňování brutality agresora vede u oběti nezřídka k prolomení křehké obrany vůči 

tělesné a psychické bolesti. Zpravidla to v oběti rozpoutá sebezničující síly, které jdou na ruku 

mučiteli. Následkem může být až extrémní forma závislosti - identifikace s agresorem: oběť 

považuje agresora za kamaráda a obdivuje ho. Poslouchá ho na slovo a odezírá, co má udělat. 

Vztah agresora a jeho oběti je podobný obrazu dvou boxerů v ringu, kde jeden má 

výraznou převahu: ten slabší, kterému docházejí síly, se pokouší zaklesnout do agresivnějšího 

soka, obejmout ho, být mu co nejblíže, protože tak mu nehrozí, že jej agresor přímým úderem 

srazí k zemi.“19 

                                                 
19 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 33 
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2.2.3 Šikanování jako porucha vztahů ve skupině 

„Posledním pohledem na tento fenomén je jeho pochopení jako onemocnění celé 

skupiny. Šikanování není nikdy pouze záležitostí agresora a oběti. Neděje se ve 

vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny. V tomto smyslu je 

šikanování vždy těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci. 

Vztahy při šikaně mají svoji vnitřní dynamiku a svůj zákonitý vývoj. Směřují od 

zárodečné podoby tzv. ostrakismu k nejvyššímu, pátému stupni systémového ničení 

pozitivních vztahů mezi členy skupiny. Kdo neporozumí mechanismu proměny zdravé 

skupiny v nemocnou, ten nemůže šikanování léčit.“ 20 

„V každé sociální skupině, tedy i v běžné školní třídě, se postupně vytváří hierarchie 

pozic z pohledu oblíbenosti a moci a tím dochází k rozložení sociálních rolí např. tzv. vůdce, 

pomocníci, expert, šašek, černá ovce, pasivní členové atd.. Pokud se ve skupině objeví tzv. 

černá ovce, je to známka toho, že rovnováha vztahů začíná být narušena a doposud zdravé 

vztahy mezi žáky se mohou překlonit do úvodního stadia šikanování.“21 

Martínek popisuje ve své knize Agresivita a kriminalita školní mládeže pět stadií  šikany 

takto: 

 

2.2.3.1 První stadium - ostrakismus 

  „Slovo pochází z řečtiny a znamená „střepinový soud“. Jedná se o první fázi, v které 

agresoři neubližují oběti fyzicky, „pouze“ ji vyčlení ze svého kolektivu, nikdo se s ní nebaví, 

nikdo jí neodpoví na pozdrav, a když, tak pouze hanlivou poznámkou, z kolektivu je postupně 

„vytěsňována“. Mistryněmi v ostrakismu jsou většinou děvčata. Tím dojde k naprostému 

vyčlenění dítěte z kolektivu.  

 Oběť najednou poznává, že není ve třídě nikdo, s kým by mohla sedět, každý ji 

odmítá, ponižující a urážející poznámky jsou jí nepříjemné. Z počátku se tedy snaží bránit. 

Z tohoto důvodu se u ní začínají objevovat agresivní reakce vůči spolužákům – když od nich 

nedostává pozitivní reakce, bude si říkat o negativní. Vrací spolužákům nadávky, brání se 

vztekem, ranami apod. Agresoři však vidí, že jejich pomluvy fungují, a svůj tlak zvyšují. 

                                                 
20 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 35 
21 SKÁCELOVÁ, Lenka. Stádia vývoje šikanování. [on-line]. [cit. 2009-12-25]. 
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Nakonec oběť pozná, že její odpor je marný, a začne se „stahovat“ do sebe, stává se zamlklou, 

snaží se být z dosahu agresorů, sedí sama, nemá již sil vyhledávat jakékoliv přátele ve třídě. 

 Ve většině případů se u ní začnou objevovat tři charakteristické znaky. První známkou 

ostrakismu je fakt, že se z ničeho nic a velice rychle horší prospěch. Např. z dítěte, které 

prospívalo na dvojky, je najednou „čtyřkař“. S tím souvisí další jev, a to je náhlé zhoršení 

schopnosti soustředit se. 

 Třetím charakteristickým znakem je tendence navštěvovat nižší ročníky dané školy, 

kde oběť často nachází děti, které k ní vzhlíží a baví se s ní. Pozor, oběť zde může ubližovat 

slabším spolužákům, v podstatě se na nich vybíjí vztek za to, co se děje v její třídě.“22 

 

2.2.3.2 Druhé stadium – fyzická agrese a psychická manipulace 

 „Obětí se většinou stává již dříve ostrakizovaný jedinec. Nejčastěji tato fáze nastane, 

když se třída dostane do nějakého stresového napětí – čtvrtletí, pololetí, konec roku, kdy se 

píše větší množství písemných prací – a tlak zvenčí na jedince se zvyšuje. Agresoři si ho 

potřebují vykompenzovat a oběť je v tomto případě vhodným kompenzačním prostředkem. 

Vycházíme z faktu, že agresor na oběti trestá to, co jemu samotnému je nepříjemné, tzn. 

jestliže on prožívá tlak zvenčí jako silně nepříjemnou situaci, udělá to tak, že oběti bude ještě 

hůře. (Toto však nemusí být jediný scénář, proč agresor oběti ubližuje. Šikanující chování 

může být způsobeno i konkurenčním bojem, což je časté ve výběrových, popř. sportovních 

třídách. V některých případech agresor oběti ubližuje jenom proto, že se nudí a její utrpení pro 

něho znamená zábavu a vytržení ze všední nudy, nelze zapomenout ani na fakt, že si na ní 

kompenzuje své snížené sebevědomí, pocit neúspěšnosti, či nepřijetí ve skupině.) 

 Zde již začíná bití oběti, kopání, silné slovní urážky, oběť začíná být nucena 

k drobným úsluhám agresorům (např. nošení tašek, svačin apod.). Poměrně často se terčem 

útoku v tomto stádiu stává majetek oběti. Agresoři se v podstatě stávají do určité míry závislí 

na ubližování oběti, jakýkoliv problém je okamžitě takto kompenzován. Kromě toho vůči ní 

začínají používat různých typů manipulací. Mnohdy jí vyhrožují, časté bývají i neverbální 

výhrůžky. 

 Oběť začíná mít v tomto případě nepředstavitelný strach. V každém okamžiku, z každé 

situace ve třídě tuší určité ublížení. Přirozenou reakcí je za těchto okolností útěk od strachu. 

                                                 
22 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 117 
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Ten se může projevit v různých podobách – od klasického záškoláctví přes somatizaci (útěk 

do nemoci), projevující se bolestmi hlavy, břicha, častými ranními teplotami apod., až po 

různé formy sebepoškozování. 

 Kolektiv se v tomto stadiu již více diferencuje. Neutrální jádro se většinou rozpustí, 

určitá část jedinců se přidává k agresorům, mnohdy se však objeví i část, která sympatizuje 

s oběťmi. V případě, že je dostatečně silná a veřejně se postaví na jejich obranu, může se 

ubližující chování ze stran agresorů zastavit.“23 

 

2.2.3.3 Třetí stadium – vytvoření jádra 

 „Je logickým vyústěním neošetření předchozího stadia ze strany dospělých. Agresoři 

si začínají uvědomovat, že mají jasnou převahu nad obětí, mohou si s ní dělat, co chtějí, a 

nikdo na to nepřijde. Začínají rovněž silně ovlivňovat celý kolektiv – buď budete na naší 

straně, nebo se také stanete obětí. Vzniká tzv. pyramida šikanování. Na jejím vrcholu stojí 

hlavní agresoři, kteří tvrdě tlačí na oběť. Mají na sebe „nabaleny“ další spolužáky, ti zase 

další atd. Oběť (popř. oběti) stojí na samotné základně této pomyslné pyramidy, pozornost 

celé třídy v rámci ubližování se soustřeďuje pouze na ni (popř. na ně). Ostatní spolužáci 

jejímu ubližování přihlížejí, nikdo se jí však nezastane, dokonce se v tomto období stává pro 

ostatní výhodou, v jejich hlavách probíhá myšlenka: „A ť ho mlátí, já mu nic nedělám, já za 

nic nemohu, hlavně, že to nejsem já, komu ubližují.“ V tuto chvíli se především agresoři 

stávají na šikanujícím chování závislí – jakmile jsou ve stresu či tíživé situaci je tu vždy 

někdo, na kom si můžou svůj nepříjemný stav vybít. 

 Oběť se dostává do bezvýchodné situace. Nikdo jí nevěří, většinou kolektivu je 

odmítána, pokud zde zůstal někdo s ní sympatizující, nedává to najevo ze strachu,  že by mohl 

skončit na jejím místě. 

 Agresoři si většinou v tomto stadiu vyhledávají i tzv. hlídače, kteří sledují pohyb 

učitelů po chodbách a v případě blížícího se dospělého okamžitě hlavní agresory varují. 

Z tohoto důvodu je nejčastějším místem, kde šikanující chování probíhá, samotná třída. 

 V této fázi je již celý kolektiv do jisté míry zodpovědný za chování, které vůči oběti ve 

třídě probíhá. Všichni o ubližováni vědí, nenajde se však nikdo, kdo by se jí zastal. 

                                                 
23 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 119 
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 Při vytvoření jádra se fyzické i psychické ataky na oběť stále zvyšují. Nemějme však 

pocit, že se neprojevují prvky ostrakismu a fyzické agrese a psychické manipulace. 

Ubližování různými způsoby se na oběť nabaluje tzv. efektem sněhové koule. 

 Třetí stadium je jakýmsi zlomem v průběhu šikanování, uvědomme si, že agresoři 

velice dobře vědí, co dělají, a že pokud by se na ubližování přišlo, byl by z toho velký 

malér.“24 

 

2.2.3.4 Čtvrté stadium – vytváření norem 

 „Pokud ani ve třetím stadiu není šikanující chování zastaveno, přechází do čtvrtého 

stadia, a tím je vytváření norem. Oběť je stále více tlačena do pořízené úlohy, třída se začíná 

jasně rozdělovat na „vládnoucí třídu“ a „poddané“. Psychika oběti je v tomto období již tak 

zasažena, že i ona se stane na šikanujícím chování závislá, příjme svou úlohu jako normální, 

nebrání se ubližování, v některých případech dokonce začne své trýznitele obdivovat, bere je 

jako kamarády, ochotně provádí jejich příkazy a mnohdy to sama bere jako legraci. Poměrně 

často u ní dochází k naprosto paradoxnímu chování – začne ve třídě vyrušovat, šaškovat, dělá 

vše proto, aby se agresorům zavděčila. 

 Charakteristickým znakem tohoto stadia je, že se i z jedinců, kteří původní šikaně 

přihlíželi, stávají agresoři, kteří šikanují tzn. „aktivno – pasivně“. Pasivní složka spočívá 

v tom, že ostatní spolužáci se podílejí na vymýšlení způsobů trápení jenom proto, aby se 

zavděčili hlavnímu agresorovi: „Hele, on by mohl udělat tohle, to by byla sranda.“ Agresor 

spolužáka pochválí slovy: „ To je nápad, tak oběti konej!“ A oběť „dobrovolně“ vykoná jeho 

příkaz. 

 Aktivní složka znamená, že jeden ze žáků vkročí do třídy a hlavní agresor za ním 

přijde se slovy: „Heleď, jsi nějak naštvanej, jdi si do něj kopnout a uleví se ti!“ Oslovený žák 

s naprostou samozřejmostí jde a připadá mu to zcela normální. 

 Ve čtvrtém stadiu jsou agresoři již plně závislí na šikanujícím chování, mají radost 

z toho, že se jich oběť bojí, mnohdy ubližují pouze z nudy a pro své pobavení. 

                                                 
24 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 121 



 21 

 Rovněž  oběť se však stává do určité míry na šikaně závislá, smiřuje se pomalu, ale 

jistě s tím, že na světě to tak chodí – jedni vládnou druhý slouží. Ztrácí jakoukoliv snahu 

k vlastní obraně, stále však cítí, že se děje něco, co by se dít nemělo.“25 

 

2.2.3.5 Páté stadium - totalita 

 „Jedná se o konečné a poslední, v podstatě neřešitelné stadium šikanujícího chování – 

normy jsou jasně nastaveny, v kolektivu vládnou agresoři, ostatní je poslouchají na slovo, 

všichni je brání, včetně oběti. Ve školním prostředí v takové třídě nemá učitel žádnou šanci. 

Celá třída poslouchá pouze hlavní agresory, kteří mnohdy nemluví, ale vysílají pouze 

neverbální signály, které však jsou pro ni zcela čitelné. 

 Agresoři jsou zcela opojení svojí mocí, v ubližování obětem jim nic nebrání, jeho 

formy jsou v extrémních případech tak agresivní a hrubé, že hrozí těžké ublížení na zdraví, 

v nejhorším případě i smrt oběti. Jsou známy případy, kdy oběti byli páleny žhavými železy, 

vyhazovány ve skříňkách z vyšších pater školy či domovů mládeže, škrceny apod.  

 Oběti jsou většinou ve stadiu, kdy dochází k tzv. Stokholskému syndromu – nedokáží 

si svůj život bez agresorů představit, vzhlížejí k nim, zcela bezmyšlenkovitě plní ponižující 

příkazy popř. si nechají naprosto dobrovolně ubližovat bez známek jakéhokoliv odporu, i ony 

jsou na šikanujícím chování plně závislé. Pro kolektiv třídy je již ubližování zcela běžné, 

aktivně se na něm podílí, oddaně pomáhá hlavním agresorům. 

Tak jako jsou předchozí čtyři stadia terapeuticky řešitelná, toto stadium je neřešitelné, 

jedinou možností je rozpuštění celého kolektivu.“26 

 

2.2.4 Neobvyklé formy šikany 

 Do neobvyklých forem šikany lze zařadit ty, které jsou něčím zvláštní. Těchto 

forem není mnoho, přesto je potřeba si na ně dát pozor. Jednotlivé formy šikany neexistují 

izolovaně, ale vždy jsou nějakým způsobem propojené. Některé z nich popisuje Kolář ve své 

knize Bolest šikanování: 

                                                 
25 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 124 
26 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 128 
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� „Šikana v uzavřených zařízeních. Jde o šikanu v uzavřených zařízeních, jako jsou 

například učňovské internáty a pasťáky. Zde velmi často prorůstá parastruktura násilí do 

oficiální pedagogické struktury a tzv. „komplot“ velké šestky dosahuje dokonalé podoby. 

� Šikanování ve škole se zvláštní organizací výuky. Zvláštnosti v organizaci výuky nezřídka 

podmiňují počet nakažených skupin šikanováním. Může k němu docházet nejen 

v kmenové třídě, ale i v propojených třídách apod. 

� Rasově motivované šikana. Mluvíme o ní tehdy, když je násilí ospravedlňováno konkrétní 

ideologií. Sem patří šikana s rasovým „nátěrem“, kdy oběť je „provinilá“ svou rasou, 

barvou pleti, národností nebo etnickým původem. Obětí rasové šikany se u nás podle 

okolností, zejména podle toho, kdo má ve škole či třídě většinu, může stát prakticky 

kdokoliv. Na běžných školách jsou to většinou žáci patřící k národním menšinám 

(Romové, Slováci, Řekové apod.). Na zvláštních školách a v pasťácích, kde bývá většina 

Romů, se obětí obvykle stávají Češi. 

� Šikana umocněná drogou. Jde o šikanu, kdy agresoři jsou bezprostředně ovlivněni 

alkoholem nebo jinou budivou drogou, například pervitinem. Je u nich prokázána 

přítomnost drog, podporujících agresivitu. 

� Šikana, kde vlivní ochránci brání nápravě. Diagnostické a léčebné úsilí je komplikováno 

silným mocenským a ekonomickým postavením rodičů, příbuzných či známých agresorů. 

Například rodič iniciátora šikanování je ředitelem ve škole nebo zastává silnou 

mocenskou pozici na okrese, případně je finančním mecenášem školy. 

� „Dobrovolné“ otročení. Děti jsou zotročovány „dobrovolně“, prostřednictvím peněz 

hvězdy a manipulátora třídy. Ony samy se aktivně domluví a sepíšou seznam, kdo, kdy a 

jakou službu poskytne za domluvený obolus vládci třídy. Jedná se třeba o nošení tašky, 

oblékání kabátu, kupování svačiny, psaní úkolu… 

� Sexuální šikana. V popředí šikany je sexuální násilí. Někdy bývá iniciátor a hlavní mučitel 

deviantní osobnost, například sexuální agresor.  

� Šikana v rámci integrace. Handicapované dítě, které má být integrováno mezi nepostižené 

děti, je vystaveno šikaně.“27 

                                                 
27 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 131 
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2.3 Školní šikana 

 „Šikana ve škole je jistě stejně stará jako škola sama, děti by nebyly dětmi, kdyby 

silnější nikdy neubližovaly slabším. Zlomyslnost a krutost jsou odvěké lidské nectnosti.“28 

 „U nás je šikana mezi školními dětmi stejně aktuálním - a bohužel stále aktuálnějším - 

problémem jako v jiných zemích. Učitelé i psychologové pracující ve školství o ní vědí a řeší 

jednotlivé případy tak, jak jim to dovolují podmínky a informace, které mají k dispozici. 

Pojmenovat věc pravým jménem a podrobit ji výzkumu bylo do roku 1989 těžko možné - 

nebylo možné oficiálně připustit, že se na socialistických školách něco takového děje.“29 

K šikaně ve školách dochází většinou na místech, kam mají děti volný přístup, ale 

dozor pedagogů tam není prováděn (např. toalety, šatny) a je tam v tu chvíli přítomna pouze 

oběť a agresor. Velmi často se vše odehrává přímo ve třídě, kde jsou přítomni i ostatní 

spolužáci, ale ti se nepostaví na stranu oběti buď ze strachu nebo lhostejnosti. 

 „Přechodem do školy každé dítě ztrácí výlučné postavení, které do té doby mělo 

v rodině. Musí se přizpůsobovat novému životnímu rytmu - nucené vstávání v určitou dobu, 

vyučovacím hodinám děleným přestávkami a odpolední či večerní přípravě na školu. Škola se 

k němu staví jako k jednomu z mnoha dětí a především si žádá, aby se přizpůsobilo, 

„ukáznilo“, aby bylo jako ostatní děti“. Ze strany učitele je dítě hodnoceno - skoro vždy 

známkami - za podané výkony v jednotlivých předmětech a za chování. Z toho odvozuje 

v prvních letech školní docházky pocit vlastní hodnoty. Později jej opírá také o to, jak je 

přijímáno spolužáky. 

 Děti si velmi záhy začínají ve třídě vytvářet svou vlastní „subkulturu“ vyznačují se 

zvláštním jazykem, zvyklostmi a rituály, na níž jsou učitelé v lepším případě více a v horším 

případě méně napojeni. Ve třídě vznikají i podskupiny zvláštních „sub-subkultur“, jež jsou 

bližšímu kontaktu motivovány společenskými zájmy, společnými činnostmi. Pravidelné a 

přirozené je dělení třídy na „subkultury“ dívek a hochů. V některých případech mohou být 

tyto podskupinky zárodky asociálních part, a to už u dětí na prvním stupni základní školy. 

Jejich vzniku napomáhá neangažovanost učitele, resp. jeho zřetelné preferování či zatracování 

některých dětí. 

                                                 
28 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 16 
29 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 19 
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Učitelův nezájem či agresivita mohou být také živnou půdou šikanování ve třídě. Není 

zcela výjimečné, že učitel svým chováním agresorům „označí“ jedince, který je v nějakém 

ohledu nedostačivý a jehož se pak i děti cítí oprávněny beztrestně napadat.“30 

 

2.3.1 Rozšíření šikany na školách 

 „Přestože by současná škola měla směřovat k demokratickým principům ve výchově, 

měla by vést žáky ke komunikaci a respektu, objevuje se u dětí a mládeže stále častěji jeden 

z nejvýraznějších sociálně patologických jevů - a to je šikanující chování. Poslední výzkumy 

ukazují, že na našich školách prošlo šikanou 41% dětí - toto je varující signál, a pokud bude 

především pedagogická veřejnost před tímto fenoménem zavírat oči, lze předpokládat, že 

výskyt agresorů či obětí se bude i nadále zvyšovat. Stále se setkáváme s názory ředitelů škol, 

že na jejich zařízení se nic takového nemůže stát, a pokud se šikanující chování u nich v 

nějaké formě objeví, jde „pouze“ o hru, která je v podstatě nevinná. Agresoři pak zůstanou 

nepotrestáni a oběť si nese do dalšího života pocit nespravedlnosti a křivdy.“31 

 „Česká školní inspekce ve své výroční zprávě upozorňuje na to, že šikana je na 

českých základních školách "živý" a závažný problém. Podle průzkumu inspektorů například 

55 procent žáků tvrdí, že je někdo šikanuje jednou za měsíc. Více než 13 procent dětí se cítí 

každodenní obětí šikanování. Dle inspekce pedagogičtí pracovníci zřejmě nevyvíjejí 

dostatečnou aktivitu k jeho řešení. Žáci proto u nich pomoc nevyhledávají. Průzkum se 

uskutečnil mezi 6207 žáky 8. a 9. tříd základních škol. Svědkem ubližování spolužákovi bylo 

48 procent z nich. Učitele na to upozornilo 58 procent svědků šikany. Dalších 42 procent 

dotázaných z těch, kteří to pedagogovi řekli, uvedlo, že obětem šikany pomohlo. Z dětí, které 

byly šikanovány, se o tom 68 procent z nich zmínilo kamarádovi, 18 procent učiteli. Více než 

polovina žáků si myslí, že je před šikanováním dokáže škola ochránit“32 

 

2.4 Agresoři 

 „Šikanující agresor obvykle bývá fyzicky nebo psychicky zdatný, ale neukázněný, 

s potřebou předvádět se a dokazovat svou převahu nad ostatními. Ve vztahu k ostatním bývá 

podezíravý, necitlivý a bezohledný. Má sklon projikovat do ostatních své vlastní postoje a 
                                                 
30 MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. 2. vydání. Praha : Portál 2003. s. 75 
31 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 109 
32 ČTK. Inspekce: Šikana na školách je velký problém. [on-line]. [cit. 2009-12-26]. 
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sklony ubližovat druhým: podezírá ostatní z toho, co má tendenci dělat sám. Nemívá 

dostatečně rozvinuté svědomí a za své chování se necítí vinen. Má zvýrazněnou potřebu 

sebeprosazení, kterou buď nemůže kvůli omezeným schopnostem uspokojit v jiné oblasti, 

nebo má návyk řešit všechno násilím. Dost často jde o jedince, kteří se projevují agresivně již 

od raného věku, a to generalizovaně. Jejich školní prospěch může být různý, i když zpravidla 

jde o méně úspěšné žáky.“33 

 „Osobnost šikanujícího: Při hlubším rozboru lze v jeho osobnosti najít primitivní 

narcistní tendence - zamilovanost do sebe, sebeobdiv spojený s nekritičností, pokus o 

překonání pocitu méněcennosti, sadomasochistické sklony. Ty se vyvíjejí na pozadí citového 

strádání v dětství s následnými chybami ve výchově. V rodině, z níž taková osobnost pochází, 

lze uvažovat o „štafetě stresu“. Stresovaní rodiče stresují své děti. Agresivita vůči slabšímu se 

může zdát sice patologickým, ale přece jen jakž takž fungujícím ventilem. Šikanují jak lidé 

z nižších tak i z vyšších společenských vrstev. Snad i proto, že citové strádání je možné tam i 

onde.“34 

Co se týče fyzických dispozic agresorů, tak o nich se zmiňuje Říčan: „Pokud jde o 

fyzickou stránku, není těžké uhodnout, že jde většinou o nadprůměrně tělesně zdatné jedince, 

silné a obratné, a to zvláště pokud jde o chlapce. Nemusí tomu tak ovšem být vždycky. 

Inteligence spojená s bezohledností a krutostí může vyvážit nedostatek tělesné síly. Agresor 

může pro svůj záměr získat skupinu, proti jejíž převaze je oběť bezmocná. Může dokonce 

šikanu vymyslet a zorganizovat, aniž by se sám oběti dotkl. 

Bylo by také omylem podezírat všechny tělesně silné jedince ze sklonu šikanovat. 

Velká většina tělesně zdatných dětí je neagresivních, resp. průměrná, to znamená, že se 

nedopouští agrese ani častěji, ani méně často než ostatní; to platí i o tom druhu agrese, který 

nazýváme šikanou.“35 

 

2.4.1 Typy agresorů 

 Martínek rozděluje agresory na několik typů: 

� „Agresor hrubý, fyzický 

Jedná se o jedince, který k týrání své oběti používá fyzické převahy a síly. Intelektová 

                                                 
33 VÁGNEROVÁ, Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha : Portál 2008, s. 798 
34 NOVÁK, Tomáš, CAPPONY, Věra. Sám proti agresi. 1. vydání. Praha : Grada 1996, s. 45 
35 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 31 
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úroveň fyzických agresorů se většinou pohybuje v pásmu lehké subnormy (není to však 

pravidlem). Oběti jsou často mláceny, páleny, škrceny. Agresor se „pase“ na jejich 

fyzickém utrpení. Ve většině případů se jedná o člověka, který i doma od svých rodičů 

zažívá podobné chování. Za prohřešky bývá velice necitelně a tvrdě trestán, většinou 

bytím nebo těžkými zákazy - ve školním prostředí na oběti trestá to, co jemu samotnému 

je nepříjemné. 

� Agresor jemný, kultivovaný 

Jedná se o jedince, který se k dospělým lidem a především k učitelům chová velice slušně, 

je vždy ochoten pomoci, v očích vyučujících se často stává sociometrickou hvězdou třídy 

- bývá třídním učitelem navrhován na předsedu třídy apod. Jakmile učitel ze třídy odejde, 

spouští výše uvedený jedinec poměrné tvrdou šikanu, ovšem nikdy neubližuje oběti sám. 

Většinou stojí v pozadí jako „šedá eminence“, má své pomahače, kteří plní jeho příkazy. 

Pokud dojde na vyšetřování šikany, staví se do pozice“ „Já nic, to všechno oni.“ 

V některých případech si ho učitel vybere za pomocníka při vyšetřování, aniž by tušil, že 

si vybral pravého agresora. Tím se celé vyšetřování zcela znehodnotí a nikdy se nedojde 

k adekvátnímu závěru. 

� Agresor srandista 

Rovněž osoba, která je vyučujícím poměrně příjemná. Tento jedinec si nepřipouští žádnou 

zodpovědnost a žádné starosti. Snaží se životem proplouvat bez výraznějších překážek, a 

pokud se nějaká objeví, obchází ji, málo kdy ji chce překonat. Dokáže do mnohdy 

nudných hodin v pravém okamžiku pronést vtip, který všechny pobaví, všichni se zasmějí. 

Pro srandistu je všechno jenom legrace. Pokud se stane, že vyučující přijde do třídy a on 

některému spolužákovi ubližuje, okamžitě se brání slovy: „Pane učiteli, to byla jenom 

sranda,“ a dovolává se potvrzení ostatních: „Že to byla jenom sranda?“ Většina 

přihlížejících jeho slova potvrdí (kdyby je nepotvrdili, mohli by se příště stát rovněž obětí) 

a reakce dospělého je: „Tak už to víckrát nedělejte.“ Zcela mu unikne, že oběti byl útok 

pravděpodobně nepříjemný a byla zde převaha síly. 

� Agresor spouštějící ekonomickou šikanu 

Jde o děti, jejichž rodina ve výchově preferuje nadbytek materiálních věcí. Rodiče 

většinou svého potomka maximálně podporují, chtějí, aby byl co nejlepší za každou cenu, 

každou novinku musí ihned mít, aby ve společnosti nezaostával. Je pravdou, že tyto děti 

mají skutečně nadbytek všeho, co si mohou přát. Od rodičů jim však chybí cit a 



 27 

opravdové rodičovské souznění. Není jim umožněno zažít stav, kdy musí po něčem delší 

dobu toužit. Touha je pro dítě nezbytnou. Jestliže nemusí toužit a všechno má, nedokáže si 

rovněž ničeho vážit. Pokud se nenaučí vážit si materiálních věcí, velice těžko se naučí 

vážit si mezilidských vztahů. Majetek agresorům potom slouží k rozvrstvení třídy, kdy 

v třídní hierarchii nezastávají vedoucí místo děti, které něco umí a jsou prospěchově 

dobré, ale děti, které vlastní nejmodernější mobil, značkové oblečení apod. Problémem je, 

že jedinci spouštějící ekonomickou šikanu se dostávají do výběrových tříd - zejména na 

přání rodičů, to, jestli zde budou náročnější výuku zvládat, je jiná věc, pro rodiče je 

důležitá především prestiž.“36 

 

2.5 Oběti šikany 

 „A čkoli se agrese často vysvětluje tím, co odborníci označují jako „okolnosti trestného 

činu“ (situace, povaha agresora, chování napadeného), důvodem může být také osobnost 

oběti. Říká se, že zlí psi „vyčenichají“ lidi, co se jich bojí, a pokouše spíše je než ty, co své 

obavy nedávají najevo. Není těžké si představit, že si agresor vybere spíše nesmělou a 

bázlivou kořist než sebejistou osobu.“37 

„Šikanovaná oběť často bývá nějak znevýhodněna. Bývají to tiché, plaché, úzkostné a 

nejisté děti s nízkým sebevědomím. Jsou zvyklé se podřizovat. Zpravidla bývají fyzicky slabé 

a neobratné, někdy jsou obézní nebo jinak nápadného zevnějšku. Důvodem k šikaně se stává 

příslušnost k nižší sociální vrstvě, rasová odlišnost apod. Šikanované děti nemívají dobrý 

sociální status, obvykle jde o samotáře, které ostatní děti považují za nesympatické a „divné“. 

Nebývají sociálně zdatné, nedovedou navazovat kontakt, bývají málomluvné a pasivní. Jejich 

školní prospěch nehraje při šikaně významnější roli. Rodinné prostředí nebývá ničím 

nápadné.“38 

 „Nejdůležitější zjištění zní, že obětí šikany se může stát prakticky kdokoli. Šikana hrozí 

například dítěti, které přijde jako nové do sehraného kolektivu. Není ani vzácností, že se dítě 

stane předmětem nepřátelství skupiny pro nějakou svou přednost. Může to být dítě 

přemýšlivé, příliš zralé a ušlechtilé na infantilní skopičiny svých spolužáků, pro svou 

povahovou jemnost neschopné „výt s vlky“, dítě s velmi dobrým vztahem k některému učiteli 

                                                 
36 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 136 
37 BOURCET, Sthépane, GRAVILLONOVÁ, Isabelle. Šikana ve škole, na ulici, doma. 1. vydání. Praha :  
    Albatros 2006, s. 22 
38 VÁGNEROVÁ, Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha : Portál 2008, s. 799 
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(„šplhoun“) atd. Častěji se však děti stávají terčem tohoto druhu agrese pro nějaký handicap a 

je dobré umět odhadnout, které z nich jsou zvláště ohroženy. Podobně jako je tomu u 

agresorů, bývá totiž toto ohrožení dlouhodobé. Dítě často trpí celé měsíce nebo i léta, a to i 

když změní prostředí třeba přestěhováním celé rodiny. V novém prostředí si je šikana opět 

„najde“.“39 

 „Mladé dívky jsou oproti chlapcům daleko náchylnější zůstávat delší dobu v roli obětí 

šikany. Tvrdí to nová studie britských psychologů, kteří zkoumali stovky dětí na sedmnácti 

základních školách v Hertfordshiru a v Severním Londýně. Dieter Wolke a jeho kolegové 

z University of Warwick zpovídali děti ve věku 6 - 9 let a poté o 2 - 4 roky později 

prostřednictvím dotazníku. Z 663 dětí, které se zúčastnily první fáze výzkumu, jich 432 

absolvovalo i druhou část. U dívek, které byly v první fázi identifikovány jako oběti tzv. 

„přímé šikany“ (fyzické a verbální útoky), byla dvaapůlkrát větší pravděpodobnost oproti 

jejich spolužačkám, že budou obětí přímé šikany také ve druhé fázi. Naopak u chlapců, kteří 

byli oběťmi přímé šikany na začátku studie, vědci nic takového neprokázali. Proč jsou 

děvčata náchylnější zůstávat oběťmi šikany? Vědci to vysvětlují tak, že dívky si vytvářejí 

pevnější sítě kamarádů, což jim může ztěžovat únik z role obětí. Wolkerův tým také zkoumal 

tzv. nepřímou šikanu, kdy děti vědomě vyvrhnou některého spolužáka z kolektivu. Zjistil, že 

rizikem nepřímé šikany jsou více ohroženy děti s emočními problémy a děti ve třídách, kde 

panuje přísná společenská hierarchie.“40 

 

2.5.1 Typologie obětí šikany 

 „Zachytit charakteristiku oběti není snadné, protože se jí může stát prakticky kdokoli. 

Přesto platí, že nejčastěji se obětí šikany stávají jedinci vyrůstající v rodině s příliš 

ochranitelskou výchovou, která nevede dítě k samostatnosti a zdravému sebeprosazování, 

nebo děti z rodin, kde se vyžaduje bezvýhradná poslušnost a prosazuje se černobílé vidění 

světa.“41 

                                                 
39 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 34 
40 Zdroj: IngentaConnect (www.ingentaconnect.com). Děvčata v roli obětí šikany. Moje Psychologie, prosinec  
    2009, s. 23 
41 VÁGNEROVÁ, Kateřina. Minimalizace šikany. 1. vydání. Praha : Portál 2009, s.86 
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 Stejně jako agresory rozděluje Martínek i oběti na několik základních typů: 

� „Ob ěť na první pohled 

Jedná se o děti, které samy o sobě vysílají do okolí signál slabosti. Už jejich fyziognomie 

je někdy nápadná – jsou slabé, vytáhlé, mívají zvláštní barvu vlasů, ve svém obličeji 

zrcadlí slabost, bojácnost. Neumí se ve třídě prosadit, často sedí zamlklé, osamocené, 

pokud se stanou terčem počátečních legrácek, neumí se bránit – utečou, popř. se rozpláčí, 

někdy pouze zuří a vztekají se, což ještě více třídu k legráckám povzbudí. 

� Oběti setrvávající dlouhou dobu pod ochranitelskými křídly matek nebo babiček 

Jde o děti, jejichž rodiče (především matky a babičky) si nedokáží připustit, že jejich 

ratolest dozrává do určité fáze svého vývoje a stává se samostatným. Tato „vychovatelky“ 

v ní vidí především malé nesamostatné dítě, za které musí všechno vyřizovat, všude je 

musí hlídat, musí mít nad ním dohled. Praktickým příkladem jsou matky, které ještě 

pololetí první třídy doprovázejí své dítě před začátkem vyučování až do lavice, pomohou 

mu připravit věci na lavici, dávají najevo, jak těžké je se se svým dítětem na celé 

dopoledne rozloučit. Chování těchto protektivních matek je pro ostatní spolužáky silně 

provokující – oni jsou naopak utvrzováni doma v tom, že už jsou velcí, budou ve třídě 

s paní učitelkou sami, což v nich vyvolává určitý pocit důležitosti a zodpovědnosti. 

Taková matka jim dává najevo, že to vůbec tak není a oni jsou malí. 

� Handicapované děti  

Velice snadné oběti. Současné školství hodně volá po integraci postižených dětí do 

základních škol. Proti tomuto trendu nelze nic namítat, zdravá společnost si musí 

uvědomit, že mezi námi žijí jedinci, kteří neměli to štěstí, aby jejich zdraví bylo 

zachováno, popř. již na svět přišli s postižením, a naopak i postižený jedinec, pokud se má 

dobře zařadit do života, se musí naučit žít do jisté míry samostatně mezi zdravou populací. 

Jestliže má být jeho integrace dobře ošetřena, musí učitel vědět, jaké základní potřeby 

dané postižení obnáší. Živelná a nepřipravená integrace je spíše pro takové dítě ohrožující. 

� Učitelské děti  

Jedny z nejčastějších obětí, především v případě, že rodič učitel učí na stejné škole, kam 

chodí jeho dítě, v horším případě ho sám učí. Pozice učitelského dítěte je zde nevýhodná 

z několika úhlů pohledu. To, co projde ostatním dětem, jemu nikdy neprojde – otec či 

matka učitelé jsou přímo u zdroje informací a jejich kolegové je někdy s radostí informují, 
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jak se jejich syn či dcera v jeho hodině chovali. Při domácím kárání námitka, že ostatní to 

dělali také, naprosto neobstojí. Dalším faktem je i to, že ostatní děti nikdy tomu 

učitelskému neuvěří, že jim matka či otec neřeknou, kdy budou zkoušeni nebo co bude 

v písemné práci. Toto dítě má podle nich vždy výhodu. Rodič učitel většinou „sklouzne“ 

k tomu, že je na své dítě přísnější, neuvědomuje si však, že tím může způsobit závažné 

trhliny ve vztahu dítě – rodič. V neposlední řadě může nastat situace, kdy kolega rodiče 

učitele hodnotí dva žáky se stejným prospěchem. Dítě kolegy je snaživější než jeho 

spolužák – neučitelské dítě – a dostane lepší známku. Pro ostatní to však není spravedlivé, 

neřeší jeho snahu, jeho aktivitu, reálné známky jsou pro ně jediným podkladem pro 

celkovou klasifikaci.42 

 

2.6 Prevence šikany 

 „Podobně jako je tomu u většiny nemocí, i o šikaně platí, že je mnohem snadnější, 

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

proti němu bojovat. To platí jak pro školní, tak pro rodinnou výchovu. 

 Prevence šikany je na místě jak 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 je nyní o odstranění hlubších příčin a o to, aby se problémy 

neopakovaly. Metody prevence jsou v obou případech přibližně stejné. Podobně jako 

skandinávské a britské, i naše poznatky a zkušenosti vedou k názoru, že nebezpečí šikany 

můžeme snížit především uplatňováním některých zásad, které obecně prospívají dětskému 

duševnímu a mravnímu vývoji a pomáhají vytvářet dobré vztahy v rodině i ve škole.“43 

„Prevencí rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a 

následkům spojených s výskytem agresivního chování a šikany. Právě s ohledem na možnost 

prevence tohoto rizikového chování mají školy a školská zařízení jedinečnou pozici. Současně 

ale mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházeli vzniku tohoto problému a aby se 

s ním odpovědně vyrovnávali již při jeho vzniku. Poznatky jasně ukazují, že tam, kde se 

věnuje náležitá pozornost kvalitní prevenci šikanování její výskyt významně klesá a nepřenáší 

se ani mimo školy a školská zařízení.“44 

                                                 
42 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 139 
43 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 71 
44 SKÁCELOVÁ, Lenka. Prevence šikany. [on-line]. [cit. 2009-12-28]. 
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„K prevenci šikany patří také “inventura“ všech prostorů, např. málo frekventovaných 

zákoutí, kde by mohlo docházet k šikaně, a jejich pravidelná kontrola. Nemělo by být 

problémem získat od dětí samotných informace o „nebezpečných zónách“ školní budovy.“45 

Důležitou součástí preventivních aktivit jsou výchovné preventivní programy na 

školách a ve školských zařízeních, na kterých spolupracují odborníci ze školství, 

zdravotnictví, policie, probační a mediační služby apod. 

Oficiální stanovisko k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení najdeme ve „Věstníku“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z ledna 2009 

(viz příloha č.4). 

 

2.6.1 Osobnost pedagoga ve výchově 

 „Hlavním „nástrojem“ pedagoga při ovlivňování skupiny a jednotlivců je jeho 

osobnost. Pedagog musí sám sobě rozumět a znát své možnosti. Jinak řečeno, potřebuje umět 

reflektovat sám sebe i svůj vztah k žákům. Není-li tomu tak, potom nevyhnutelně na svých 

svěřencích a celé skupině páchá škody. Závažných nedostatků může být celá řada: od morální 

nezralosti přes absenci nadání pro pedagogickou práci až po výraznou patologii. Zhoubné 

důsledky vzhledem k šikanování mají zejména nedostatky v oblasti motivace a mravnosti.“46 

 „Učitel by měl být všímavý, sledovat dění ve třídě, vztahy mezi dětmi, způsob 

spolupráce mezi nimi, ale i případnou rivalitu. Jestliže odhalí náznaky šikanujícího chování, 

musí zaujmout jasné negativní stanovisko a projevit nesouhlas s takovým jednáním před celou 

třídou. Nekompromisní postoj je důležitý jak pro oběť, které tím poskytuje podporu a 

ochranu, tak i pro ostatní spolužáky, kteří poznávají, že v normální společnosti se takové 

chování netoleruje. Pokud je šikana odhalena a náležitě vyšetřena, musí následovat patřičný 

postih agresora s tím, že pedagog dá jasně najevo, že neodsuzuje jeho samotného, nýbrž jeho 

chování.“47 

 „Děti, které se zúčastnily závažné šikany nebo ji dokonce zosnovaly, představují velmi 

vážný a složitý pedagogický problém. Nesmíme je odsoudit a „odepsat“ ani tehdy, když se 

nám jejich jednání oškliví a je pro nás nepochopitelné, jak si mohli počínat tak krutě. 

Především je třeba tyto děti pozorně sledovat a zakročit při prvním náznaku „recidivy“. To je 

                                                 
45 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 86 
46 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 91 
47 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vydání. Praha : Grada 2009, s. 142 
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nutné i v jejich vlastním zájmu, i když není snadné počínat si přitom tak, abychom jim stále 

nepřipomínali, co provedly. Takovým  „označkováním“ je defacto psychologicky „tlačili“ 

k dalšímu šikanování. Hlavním úkolem pedagoga je tlumit agresivní sklony těchto dětí, 

podobně jako agresivní sklony těch dětí, jejichž účast na šikaně byla méně závažná, a konečně 

i dětí u nichž sklon k šikaně pouze předpokládáme.“48 

 „Každý učitel má k tomuto tématu k dispozici celou řadu odborných publikací, může 

se přihlásit do vzdělávacího programu v rámci DVPP, který je zaměřen na nácvik dovedností 

pro řešení jednotlivých stupňů šikany, může využívat výměny zkušeností s řešením 

konkrétních případů mezi ostatními pedagogy atd. Učitelé mají významnou roli ve výchově 

žáků. Samozřejmě, že ne jedinou. Primární a nejdůležitější roli mají rodiče. Ideální je 

informovanost a spolupráce obou stran.“49 

 

2.7 Vyšetřování šikany 

 Jednotlivé kroky při vyšetřování šikany velice dobře zpracoval Kolář v publikaci 

Bolest šikanování: 

1. „Rozhovor s informátory a oběťmi:  Prvním krokem vyšetřování je rozhovor 

s informátory a oběťmi o vnějším obrazu šikanování. V případě, že nejdříve hovoříme 

s informátorem, například s odvážným kamarádem nebo rodičem jednoho z týraných 

žáků, následují ihned rozhovory s oběťmi (ne s podezřelými pachateli!).  

2. Nalezení vhodných svědků: Ve spolupráci s informátory a oběťmi uděláme druhý, 

nesmírně důležitý krok. Vytipujeme členy skupiny, kteří budou ochotni pravdivě 

vypovídat. Zde se dělá nejvíce chyb. 

3. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace obětí a 

agresorů!): Většinou postačí, když mluvíme s jednotlivými žáky. Vyskytnou-li se těžkosti, 

lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci dvou svědků. Většinou 

je chybou (vedoucí k ohrožení vyšetřování) společné vyšetřování svědků a agresorů. 

4. Zajištění ochrany obětem: Pořadí čtvrtého kroku není pevně dáno. Někdy je totiž jasné 

hned na počátku, že je oběť v bezprostředním ohrožení, a je nutné ji bezodkladně ochránit. 

Je to například tehdy, když nám informátor prozradil, že agresoři budou čekat na oběť 

                                                 
48 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 87 
49 NOVOTNÝ, Martin. Brutálnější šikana? Spíše rafinovanější… Učitelský Zpravodaj, březen 2008. s. 18 
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před školou. Při následném rozhovoru s obětí se domluvíme a zajistíme jí bezpečný 

odchod domů. To nám postačí, k momentálnímu zvládnutí situace. U počátečních stadií 

šikanování nejsou většinou mimořádná bezpečnostní opatření zapotřebí. Vždy je však 

nutné, abychom zajistili tzv. funkční pojistku bezpečnosti. Oběť se nesmí nikdy ponechat 

svému osudu. (V některých mimořádných případech je nutné dlouhodobě uvolnit ze školy 

nebo jí zajistit okamžitý přechod na jinou školu. To se však týká obvykle pouze 

pokročilých šikan.) 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi: Je to vždy poslední krok ve 

vyšetřování. Musíme být dobře připraveni, jinak je to ztráta času. Dokud neznáme vnější 

obraz šikanování a nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl s agresory mluvit. Všecko 

zapřou a podezření vyvrátí nebo zpochybní. Hlavně však dostanou „echo“, že někdo 

„bonzoval“, což vede k „zametání stop“, a je reálné nebezpečí, že se agresoři pomstí 

podezřelým z „bonzování“. Hlavní význam rozhovoru spočívá v paralyzování jejich 

agrese vůči bližním! To znamená, že setkání slouží k tomu, abychom agresory okamžitě 

zastavili a ochránili jejich oběti, ale i je samé před následky jejich činů. Většinou se dá 

použít princip „přitlačení ke zdi“. Například je upozorníme, že při jakémkoliv náznaku 

šikanování budou okamžitě vyloučeni, případně to bude hlášeno policii.“50 

 

2.8 Náprava šikany 

 „Jakmile je vyšetřování šikany dokončeno a víme, co jsme potřebovali vědět, 

přistoupíme ke druhé části úkolu – nápravě. Vyšetřování, byť úspěšné, samo o sobě nemá 

zásadnější vliv na změnu situace, i když vyšetřování se vždy do určité míry prolíná 

s nápravou. Konkrétní diagnostické poznatky musíme umět zúročit, aby naše snažení 

posloužilo k dobrému. Pro první pomoc lze použít dvě zásadně odlišné metody: 

1. metodu vnějšího nátlaku, 2. metodu usmíření. 

Každá z těchto metod se snaží vlastním způsobem co nejrychleji razantně potlačit 

příznaky onemocnění skupiny. Usiluje tedy především o zastavení šikanování, obnovení 

platnosti oficiálních norem a zabezpečení ochrany obětí. Metody se nepokoušejí o léčbu celé 

                                                 
50 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 114 
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skupiny, jejich cílem je ovlivnění jednotlivců nebo určité podskupiny. Neřeší a ani nemohou 

řešit příčiny problému.“51  

Tyto metody dobře popisuje Kolář v knize Bolest šikanování. 

Metoda vnějšího nátlaku 

„Vnější nátlak neboli metoda restrikce je v pedagogické praxi hojně využívána. 

Většinou je tím jediným, na co pedagogové v boji proti šikanování sázejí. Při první pomoci 

má metoda vnějšího nátlaku své pevné místo, nesmějí se však při ní dělat hrubé chyby, což se 

často děje. 

 Záměr je prostý – přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a 

k dodržování oficiálních norem. Metoda akcentuje ochranu skupiny jako celku. Pedagog 

tímto způsobem nekompromisně chrání „právní řád“ školy, který je pilířem bezpečí žáků. 

Minimálně přihlíží (jinak to ani nejde) preventivně výchovným potřebám jednotlivců. Pro 

pomoc při šikanování je metoda mírně upravená. Potřeba razantnosti a potřeba zajistit bezpečí 

všem ohroženým vyžaduje, aby metoda zahrnovala tyto tři součásti: 

- individuální nebo komisionální pohovor,  

- oznámení o potrestání agresorů před celou třídou, 

- ochranu oběti“ 52 

 

Metoda usmíření 

 „Druhou možností jak poskytnout první pomoc (avšak pouze v přísně vymezených 

případech) je metoda usmíření. Od předešlé metody se nápadně liší. Místo donucení k vnější 

poslušnosti se tu sleduje vnitřní proměna vztahů mezi oběťmi a agresory. 

 Je zde akcentováno řešení problému, tedy změna, „rozmrazení“ agresivního postoje, 

domluva a usmíření mezi aktéry šikanování. Potrestání se nekoná, místo toho nastupuje řízené 

společné hledání nápravy v neformální atmosféře. O změnu se usiluje prostřednictvím sdílení 

odlišných pocitů jednotlivých aktérů a podporování schopnosti agresora vcítit se do oběti, mít 

s ní soucit a pochopit její utrpení. V některých vhodných situacích lze usmíření zpečetit 

dobrovolným odčiněním škod, které je přijatelné pro všechny účastníky. 

                                                 
51 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 120 
52 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 121 
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 Tato metoda je vlastně předstupněm minimální léčby celé nemocné skupiny, zasažené 

„virem“ šikanování. Pokouší se nikoliv v celé, ale ve zjevně nemocné části skupiny změnit 

vztahy, především mezi oběťmi a agresory, k lepšímu. Metoda vůbec není naivní. Je však 

nutné vědět, kdy ji lze použít, kdy má ještě naději na úspěch a kdy už může pouze uškodit a 

ublížit. Hlavní krédo metody usmíření citlivě reaguje na slabé stránky represe.“53 

 

2.8.1 Pomoc obětem šikany 

 „Dětem, které se staly obětí šikany, je možno pomoci individuálním i skupinovým 

poradenstvím, které poskytneme jim a jejich rodičům. Nejednou ovšem zjistíme, že dítě 

potřebuje péči klinického psychologa nebo i psychiatra, přičemž psychická porucha může být 

jak příčinou, tak i následkem šikany. Některé děti jsou schopny využít rady, jak řešit 

konfliktní situace, jež by mohly vést k šikaně, případně situace přímého napadení. Dítě ovšem 

musíme také učit volit, podle které z rad se má vzhledem k okolnostem zachovat.“54 

 

2.8.2 Spolupráce s rodinou oběti  

 Ve spoustě případů se rodiče neradi obracejí na školu s žádostí o pomoc, protože se 

domnívají, že jim ve škole moc nepomohou, naopak by to mohlo jejich dítěti ještě více 

ublížit. Rodiče školních dětí většinou o šikaně příliš nevědí a často ji podceňují. 

„Rodiče obětí se o šikaně dovědí častěji než rodiče agresorů, protože některé děti se – 

přes typické „A běda jestli cekneš!“, jímž šikanování končí – doma svěří se svým trápením, 

nebo jsou příznaky tak zřejmé, že se rodiče dovtípí, oč jde. Děti rodiče často prosí, aby 

nezasahovali, aby škole nic neoznámili a ti jim často vyhoví. Buďto nevěří (nejednou 

právem), že učitelé jsou ochotni a schopni účinně zasáhnout na ochranu jejich dítěte, a 

dokonce se bojí, že svou stížností školu pohněvají – anebo se domnívají, že šikana prostě patří 

k dětství, že je to něco, co se musí vytrpět. Někdy utvrdí dítě v tom, že se nemá bránit, aby 

agresory ještě více nerozzuřilo, radí mu například, aby se ani slovně neohrazovalo.“55 

Opakem jsou rodiče, kteří při sebemenším náznaku šikany kontaktují školské zařízení 

a mají snahu najít rychle společné řešení. Vedení školy by mělo ujistit rodiče, že udělá vše, co 

                                                 
53 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 125 
54 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 61 
55 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 42 
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je v jejich silách při odhalení šikany a v případě potvrzení jejího výskytu přistoupí k okamžité 

nápravě. 

 

2.8.3 Spolupráce s rodinou agresora 

 Na rozdíl od rodičů obětí se dozvídá rodina agresora o šikaně až ze strany školy, která 

už začala s vyšetřováním, protože se dítě svým jednáním doma samozřejmě nechlubí. 

 „Jednání s rodiči agresorů je často nutné, v závažnějších případech je má vést ředitel 

školy. V očích primitivnějších rodičů získáme větší respekt, předvoláme-li je k pohovoru 

doporučeným dopisem. Nevynecháme při něm mravní apel, a to ani v případech, kdy je jen 

minimální naděje, že bezprostředně „zabere“. Apelujeme i na osobní zájem rodičů, je 

prokázáno, že agresivní dítě často vyroste v dospělého, který bude agresivní i vůči vlastním 

rodičům. Vycházíme především ze zájmu samotného agresivního dítěte, kterému hrozí sankce 

školy a v budoucnosti konflikty se zákonem. Vzhledem k negativní reakci rodičů, kteří  

zpravidla své dítě nekriticky obhajují a nejeví ochotu ke spolupráci, je zbytečné a nebo i na 

škodu toto jednání protahovat. Na druhé straně se nedoporučuje nasadit obviňující tón, 

alespoň ne tehdy, dokud jsme se nepřesvědčili, že snaha o kooperaci je beznadějná.“56 

 

2.9 Následky šikany 

 „Šikana je silným sociálním stresem. Tomuto vymezení odpovídají i poruchy, které se 

u oběti šikany objevují. Důsledkem šikany může být aktuální ohrožení psychického i 

somatického zdraví oběti. Jsou známy případy těžkých ublížení na zdraví, mohou se objevit i 

potíže, které by bylo možné zařadit do kategorie posttraumatické stresové poruchy. Ty se 

projevují psychickými i somatizujícími symptomy. Zvyšuje se sklon k úzkosti, depresivnímu 

ladění, dochází k akcentaci obranného postoje a senzitivní vztahovačnosti. Somatické potíže 

mívají charakter poruch spánku, snížení imunity, větší sklon k prožívání bolesti a celkové 

nepohody. U šikanovaných jedinců může dojít i k reaktivnímu suicidálnímu jednání (Šolcová, 

1995). 

Nežádoucím dlouhodobým důsledkem je možnost zafixování zkušenosti 

s nepotrestanou šikanou jak v případě agresora a jeho oběti, tak ostatních členů skupiny, kteří 

                                                 
56 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vydání. Praha : Portál 1995, s. 57 



 37 

šikaně více či méně pasivně přihlíželi. Šikana je vždy záležitostí celé skupiny, resp. instituce. 

Jejím důsledkem je deformace sociálních vztahů, hierarchie rolí a postojů k normám. Nebyla 

by možná, kdyby ji zbývající členové skupiny odmítli. Říčan (1995) uvádí, že dětští agresoři 

se již v posledních ročnících základní školy stávají členy pochybných part. Je zřejmé, že 

existuje značné riziko jejich budoucí kriminalizace. Nelze sice s jistotou říci, že by trest za 

šikanu mohl zásadním způsobem ovlivnit jejich další vývoj, ale určité korektivní důsledky by 

mít mohl, přinejmenším v některých případech. Pasivní účastníci šikany, a v ještě větší míře 

sama oběť, ztratí potřebný pocit bezpečí. Negativní zkušenost s týráním, jemuž nedokázali 

zabránit, zvýší jejich nedůvěru ke světu a naruší sebehodnocení.“57 

                                                 
57 VÁGNEROVÁ, Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha : Portál 2008, s. 801 
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3 Praktická část 

3.1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části bylo pomocí dotazníků a ankety zjistit formy šikany a její 

rozšíření na základní škole mezi žáky 2.stupně.  

 

3.1.1 Stanovení předpokladů 

 

1. Lze předpokládat, že šikana je více rozšířena mezi žáky 8. a 9. ročníků, nežli mezi žáky 6. 

a 7. ročníků.  

2. Lze předpokládat, že agresor pochází z nefunkční nebo neúplné rodiny. 

3. Lze předpokládat, že mezi žáky 2. stupně základní školy je více zastoupena forma šikany 

verbální oproti šikaně fyzické. 

4. Lze předpokládat, že většina žáků důvěřuje svému třídnímu učiteli. 

 

3.2 Použité metody 

 

Při průzkumu dané problematiky byly použity dotazníky (příloha č.1, příloha č. 2), 

které se skládaly z kombinace otevřených a uzavřených otázek. Další použitou metodou byla 

anketa (příloha č. 3). Hlavním důvodem pro použití těchto metod je získat větší množství 

informací od velkého počtu respondentů v krátkém časovém úseku.  

 

3.3 Popis zkoumaného vzorku 

 

Základní škola, na které byl průzkum prováděn, je škola úplná s devíti postupnými 

ročníky. Na prvním stupni jsou zpravidla dvě až tři třídy v ročníku, na druhém stupni tři až 

pět paralelních tříd. Kapacita školy je 700 žáků. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 27 

žáků. Školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového počtu 

dojíždí téměř polovina. 

Učitelský sbor je složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, kde mají 

převahu ženy nad muži v poměru 61 : 5. 
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3.4 Získaná data a jejich interpretace 

 

Celkový počet  respondentů byl 250. První skupinou respondentů bylo 100 žáků 6.-9. 

ročníku a 50 učitelů, kteří byli osloveni formou dotazníku. Druhou skupinu respondentů 

tvořilo dalších 100 žáků 6.-9. ročníku, kteří odpovídali na otázky ankety. 

 

3.4.1 Vyhodnocení dotazníků pro žáky 6. – 9. ročníku 

 

Při zpracovávání získaných dat se autorka nejprve věnovala vyhodnocení dotazníků, 

které byly určeny pro žáky 6. - 9. ročníků. Jednalo se o nestandardizovaný dotazník, který 

obsahoval celkem 25 otázek. Bylo rozdáno 100 dotazníků a návratnost byla 100%. 

Vyhodnocení bylo rozděleno podle ročníků a pohlaví žáků. Výsledky byly seřazeny postupně, 

jak jsou seřazeny otázky v dotazníku. 

 

� 6. ročník  - 10 dívek ve věku 11 – 12 let   

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 9 NE – 1 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 2: Prospěch dívek 6. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

2 5 3 0 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných dívek 6. ročníku byl prospěch chvalitebný, žádná z dívek 

nemá výsledky dostatečné a nedostatečné. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 10 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 2 NE – 3 NEVÍM – 5 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 8 NE – 2 
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6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 1 NE – 7 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 5 NE – 5 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Většina dívek se domnívá, že se šikana projevuje zejména bitím, braním a poškozováním 

věcí. 

9. Za šikanu bys považovala: 

 

Tabulka č. 3: Co považují dívky 6. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

2 6 0 5 6 5 10 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

3 9 6 6 2 0 

 

Šikanu si dívky 6. ročníku nejvíce spojují s bitím a vydíráním.  

 

10. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 6 NE – 4 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 4: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 1 0 2 2 2 6 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

3 3 4 3 1 2 – zapalování vlasů, vyhrožování 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí dívky 6. ročníku bití. Další častou odpovědí jsou nadávky, 

pomlouvání, vydírání a braní věcí. 
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12. V jaké žiješ rodině? 

Tabulka č. 5: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

8 1 0 0 1 0 

Nejvíce dívek  6. ročníku žije s oběma rodiči, jedna bydlí pouze s matkou a jednu vychovává 

otec s přítelkyní. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 6: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

5 3 1 1 

 

Polovina dívek 6. ročníku si s rodiči o svých problémech povídá často, jedna z dotazovaných 

uvádí, že nikdy. 

  

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 4 NE – 6 

15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 7: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

2 2 1 2 1 3 0 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

2 1 4 2 0 0 

 

Dívkám 6. ročníku bylo nejčastěji ubližováno nadávkami a ponižováním. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka? 

 

 Tabulka č. 8: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

4 1 0 0 1 1 0 0 

 

Nejčastěji uvedly dívky 6. ročníku jako agresora pouze jednoho chlapce.  
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17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 2 NE – 8 

 

Tabulka č. 9: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

1 1 0 

 

Jedna z dívek 6. ročníku uvádí, že je jí ubližováno každý den, druhá uvedla, že jí ubližují 

jednou za týden. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 10: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

6 3 1 2 1 3 1 

 

Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedly dívky 6. ročníku třídu. Jako další místa 

označily chodbu, šatny a cestu ze školy. 

 

19. Svěřila ses s tím někomu? 

 ANO – 7 NE - 3 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekla? 

 ANO – 5 NE – 2 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 5 NE – 5 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřila : 

 

Tabulka č. 11: Komu by se dívky 6. ročníku svěřily 

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

4 4 2 2 - sourozenec 

 

Se svými problémy by se dívky  6. ročníku nejčastěji svěřily rodičům a kamarádovi. Některé 

uvedly jiného učitele a sourozence. 
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23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 9 NE – 1 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 9 NE – 1 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 6 NE – 4 

Nejčastěji dívky uváděly besedy s odborníky.  

 

� 6. ročník  - 14 chlapců ve věku 11 – 13 let   

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 14 NE – 0 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 12: Prospěch chlapců 6. ročník 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

4 5 3 2 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných chlapců 6. ročníku byl prospěch chvalitebný, žádný 

z chlapců nemá výsledky nedostatečné, dva však uvedli prospěch dostatečný. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 14 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 7 NE – 2 NEVÍM – 5 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 7 NE – 7 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 2 NE – 5 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 8 NE – 6 
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8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Většina chlapců se domnívá, že jde o ubližování silnějšího slabšímu, dále bití a vydírání. 

Celkem pět jich nedokázalo šikanu popsat. 

 

9. Za šikanu bys považoval: 

 

Tabulka č. 13: Co považují chlapci 6. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

7 11 3 7 11 10 14 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

5 13 11 8 2 1 – rozbíjení věcí 

 

Šikanu si chlapci 6. ročníku nejvíce spojují s bitím a vydíráním, nejméně s naváděním a 

ignorováním. 

 

10. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 10 NE – 4 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka. č. 14: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

4 6 1 3 5 1 8 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 1 2 4 0 3- zapalování vlasů 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí chlapci 6. ročníku bití. Další častou odpovědí je kopání a 

fackování. Objevilo se zde i 3x zapalování vlasů. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 15: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

11 0 0 1 0 2 - prarodiče 
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Nejvíce chlapců  6. ročníku žije s oběma rodiči, jeden bydlí s matkou a jejím přítelem, dva 

vychovávají prarodiče. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 16: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

3 7 2 2 

 

Pouze tři chlapci 6. ročníku si s rodiči o svých problémech povídají často, polovina občas a 

dva z dotazovaných uvádí, že nikdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 5 NE – 9 

15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 17: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

3 0 1 3 0 2 1 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

2 0 2 1 0 1 – pálení kalhot, vlasů 

 

Chlapcům 6. ročníku bylo nejčastěji ubližováno strkáním a posměchem. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka? 

 

 Tabulka č. 18: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

4 0 1 0 0 0 0 0 

 

Jako agresora uvádějí čtyři chlapci 6. ročníku jednoho chlapce, jeden uvádí tři chlapce. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 12 NE – 2 
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Tabulka č. 19: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

6 3 3 

 

Šest chlapců 6. ročníku uvádí, že je někomu ubližováno každý den, tři uvedli, že je 

ubližováno jednou za týden a další tři jednou měsíčně. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 20: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

13 3 0 0 1 2 0 

 

Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedli chlapci 6. ročníku třídu. Jako další místa 

označili chodbu, cestu ze školy a do školy. 

 

19. Svěřil ses s tím někomu? 

 ANO – 7 NE - 7 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekl? 

 ANO – 5 NE – 2 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 10 NE – 4 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřil : 

 

Tabulka č. 21: Komu by se chlapci 6. ročníku svěřili  

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

9 5 0 0 

 

Se svými problémy by se chlapci  6. ročníku svěřili rodičům a kamarádovi.  

 

23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 9 NE – 5 
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24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 14 NE – 0 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 9 NE – 5 

Nejčastěji chlapci uváděli besedy s odborníky.  
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Graf č.1 znázorňuje v % odpovědi žáků 6. ročníku na otázky č. 10 a 14 z dotazníku.

Dívky 
Chlapci

 

 Z grafu č. 1 je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více chlapců 6. ročníku nežli 

dívek, naopak obětí šikany bylo více dívek. Rozdíly však nejsou nijak zásadní. 

 Z odpovědí na otázku č. 21 v dotazníku vyplývá, že důvěru v třídního učitele mají více 

chlapci (71%) oproti dívkám (50%). 

  

 

� 7. ročník  - 8 dívek ve věku 12 – 13 let   

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 8 NE – 0 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 22: Prospěch dívek 7. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

2 3 1 2 0 
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Nejčastější odpovědí dotazovaných dívek 7. ročníku byl prospěch chvalitebný, žádná z dívek 

nemá výsledky nedostatečné, dvě uvedly prospěch dostatečný. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 8 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 3 NE – 2 NEVÍM – 3 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 6 NE – 2 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 1 NE – 5 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 3 NE – 5 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Většina dívek se domnívá, že se šikana projevuje zejména vyhrožováním, pomlouváním a 

bitím. 

 

9. Za šikanu bys považovala: 

 

Tabulka č. 23: Co považují dívky 7. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

0 0 0 7 0 8 7 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

1 7 0 5 2 1-  svazování 

 

Šikanu si dívky 7. ročníku nejvíce spojují s ponižováním, vydíráním, bitím a posměchem. 

 

10. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 4 NE – 4 
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11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 24: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

0 0 0 2 1 2 1 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

1 3 3 2 2 1 - svazování 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí dívky 7. ročníku vydírání a nadávky. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 25: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

4 0 0 2 2 0 

 

Polovina dívek 7. ročníku uvedla, že žije s oběma rodiči. Dvě dívky bydlí s matkou a jejím 

přítelem, další dvě žijí s otcem a jeho přítelkyní. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 26: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

1 3 4 0 

 

Pouze jedna z dívek 7. ročníku si s rodiči o svých problémech povídá často, tři občas a 

polovina dotazovaných málokdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 3 NE – 5 
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15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 27: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

0 0 0 2 0 2 1 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 0 1 0 0 0 

 

Dívkám 7. ročníku bylo nejčastěji ubližováno posměchem a ponižováním. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka?  

 

Tabulka č. 28: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

0 0 0 0 1 1 0 0 

 

Dívky 7. ročníku jako agresora uvedly jednu a dvě dívky. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 3 NE – 5 

 

Tabulka č. 29: Četnost ubližování 

každý den jednou za týdně jednou za měsíc 

1 1 1 

 

Jedna z dívek 7. ročníku uvádí, že je někomu ubližováno každý den, druhá uvedla, že jednou 

za týden a další jednou za měsíc. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 30: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

3 2 3 2 1 3 2 
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Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedly dívky 7. ročníku třídu, WC a cestu ze 

školy. 

 

19. Svěřila ses s tím někomu? 

 ANO – 2 NE - 6 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekla? 

 ANO – 2 NE – 0 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 7 NE – 1 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřila : 

 

Tabulka č. 31: Komu by se dívky 7. ročníku svěřily 

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

4 2 1 1 

 

Se svými problémy by se dívky  7. ročníku nejčastěji svěřily rodičům a pak kamarádovi.  

 

23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 6 NE – 2 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 5 NE – 3 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 0 NE – 8 

Dívky neuvedly žádný program proti šikaně.  

 

� 7. ročník  - 13 chlapců ve věku 12 – 13 let   

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 12 NE – 1 
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2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 32: Prospěch chlapců 7. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

1 6 5 1 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných chlapců 7. ročníku byl prospěch chvalitebný, žádný 

z chlapců nemá výsledky nedostatečné, jeden uvedl prospěch dostatečný. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 13 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 8 NE – 3 NEVÍM – 2 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 7 NE – 6 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 2 NE – 5 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 3 NE – 10 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Osm chlapců shodně definovalo šikanu jako bití a zesměšňování, pět jich nedokázalo šikanu 

vysvětlit. 

 

9. Za šikanu bys považoval: 

 

Tabulka č. 33: Co považují chlapci 7. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

4 8 2 5 9 10 10 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

2 12 3 6 3 1 

 

Šikanu si chlapci 7. ročníku nejvíce spojují s vydíráním, dále pak velmi často s ponižováním, 

bitím, kopáním a fackováním. 
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10. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 3 NE – 10 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 34: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

3 1 0 2 2 3 4 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 3 1 2 0 0 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí chlapci 7. ročníku bití. Další častou odpovědí je strkání, 

ponižování a vydírání. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 35: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

9 1 0 3 0 0 

 

Nejvíce chlapců  7. ročníku žije s oběma rodiči, tři vychovává matka s přítelem a jeden žije 

pouze s matkou. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 36: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

2 9 0 2 

 

Pouze dva chlapci 7. ročníku si s rodiči o svých problémech povídají často, devět z nich občas 

a dva z dotazovaných uvádí, že nikdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 3 NE – 10 
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15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 37: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

3 2 0 1 0 1 3 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 0 3 3 0 0 

 

Chlapcům 7. ročníku bylo nejčastěji ubližováno nadávkami, bitím, strkáním a braním věcí. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka?  

 

Tabulka č. 38: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

4 0 1 0 0 0 0 0 

 

Jako agresora uvádějí čtyři chlapci 7. ročníku jednoho chlapce, jednou jsou uvedeni tři 

chlapci. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 5 NE – 8 

 

Tabulka č. 39: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

4 1 0 

 

Čtyři z chlapců 7. ročníku uvádějí, že je někomu ubližováno každý den, další  uvedl, že je 

někomu ubližováno jednou za týden. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 40: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

7 3 5 3 4 3 1 
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Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedli chlapci 7. ročníku třídu. Jako další častá 

místa označili WC a cestu do školy. 

 

19. Svěřil ses s tím někomu? 

 ANO – 4 NE - 9 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekl? 

 ANO – 2 NE – 2 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 12 NE – 1 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřil: 

 

Tabulka č. 41: Komu by se chlapci 7. ročníku svěřili  

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

8 4 1 0 

 

Se svými problémy by se chlapci  7. ročníku nejčastěji svěřili rodičům a kamarádovi. Jeden 

uvedl jiného učitele. 

 

23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 9 NE – 4 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 8 NE – 3 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 10 NE – 3 

Nejčastěji chlapci uváděli besedy s odborníky. 
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Z grafu č. 2 je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více dívek 7. ročníku nežli 

chlapců, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly jsou zde daleko větší než v 6. ročníku. 

 Z odpovědí na otázku č. 21 v dotazníku vyplývá, že důvěra v třídního učitele je 

v tomto ročníku celkem vysoká, u chlapců 92% a u dívek 87%. 

 

� 8. ročník  - 8 dívek ve věku 13 – 14 let   

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 7 NE – 1 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 42: Prospěch dívek 8. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

1 3 3 1 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných dívek 8. ročníku byl prospěch chvalitebný a dobrý, žádná 

z dívek nemá výsledky nedostatečné. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 8 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 2 NE – 4 NEVÍM – 2 
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5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 6 NE – 2 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 0 NE – 6 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 3 NE – 5 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Polovina dívek považuje za šikanu zejména bití, povyšování se a ničení věcí. Druhá polovina 

nedovede šikanu vysvětlit. 

9. Za šikanu bys považovala: 

 

Tabulka č. 43: Co považují dívky 8. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 7 0 4 7 7 8 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 8 5 5 5 0 

 

Šikanu si dívky 8. ročníku nejvíce spojují s bitím a vydíráním, dále pak často s kopáním, 

fackováním a ponižováním. 

 

10. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 3 NE – 5 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 44: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 0 0 2 0 2 1 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

1 0 1 1 1 0 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí dívky 8. ročníku posměch a ponižování. 
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12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 45: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

5 3 0 0 0 0 

 

Nejvíce dívek  8. ročníku žije s oběma rodiči, tři bydlí pouze s matkou. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 46: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

2 4 0 2 

 

Pouze dvě dívky 8. ročníku si s rodiči o svých problémech povídají často, čtyři občas a dvě 

z dotazovaných uvádějí, že nikdy . 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 4 NE – 4 

15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 47: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 0 0 4 0 4 0 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

4 0 2 0 2 0 

 

Dívkám 8. ročníku bylo nejčastěji ubližováno posměchem, pomlouváním a ponižováním. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka?  

 

Tabulka č. 48: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

0 0 1 0 0 3 0 0 
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Dívky 8. ročníku uvedly v jednom případě jako agresory tři chlapce a ve třech případech 

dvě dívky. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 3 NE – 5 

 

Tabulka č. 49: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

3 0 0 

Tři dívky 8. ročníku uvádějí, že je někomu ubližováno každý den. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 50: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

5 3 1 0 0 1 0 

 

Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedly dívky 8. ročníku třídu. Jako další místo 

označily chodbu, WC a cestu ze školy. 

 

19. Svěřila ses s tím někomu? 

 ANO – 2 NE - 6 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekla? 

 ANO – 2 NE – 0 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 3 NE – 5 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřila: 

 

Tabulka č. 51: Komu by se dívky 8. ročníku svěřily 

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

5 6 2 0 

 

Se svými problémy by se dívky  8. ročníku nejčastěji svěřily kamarádovi, rodiče jsou těsně na 

druhém místě. Dvě uvedly jiného učitele. 
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23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 5 NE – 3 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 6 NE – 2 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 5 NE – 3 

Dívky uváděly besedy s odborníky.  

 

� 8. ročník  - 15 chlapců ve věku 13 – 14 let 

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 13 NE – 2 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 52: Prospěch chlapců 8. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

0 6 7 2 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných chlapců 8. ročníku byl prospěch dobrý, žádný z chlapců 

nemá výsledky nedostatečné, dva mají prospěch dostatečný. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 15 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 4 NE – 7 NEVÍM – 4 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 10 NE – 5 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 5 NE – 5 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 8 NE – 7 
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8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Většina chlapců definovala šikanu jako bití, nadávání, zesměšňování, ničení a braní věcí. Tři 

nedovedli šikanu vysvětlit. 

 

9. Za šikanu bys považoval: 

 

Tabulka č. 53: Co považují chlapci 8. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

9 10 3 9 10 12 14 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

6 13 10 14 7 4 - ničení věcí, plivání 

 

Šikanu si chlapci 8. ročníku nejvíce spojují s bitím a braním věcí. Dále velmi často 

s vydíráním, ponižováním, nadávkami, kopáním a fackováním. 

 

10. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 14 NE – 1 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 54: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

8 8 2 6 5 11 12 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

3 3 8 10 1 1 – ničení věcí 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí chlapci 8. ročníku bití. Další častou odpovědí jsou 

ponižování a braní věcí. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 55: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

9 2 0 4 0 0 
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Nejvíce chlapců  8. ročníku žije s oběma rodiči, dva bydlí pouze s matkou a čtyři vychovává 

matka s přítelem. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 56: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

2 6 4 3 

 

Pouze dva chlapci 8. ročníku si s rodiči o svých problémech povídají často, naopak tři nikdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 12 NE – 3 

15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 57: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

5 4 1 7 4 6 7 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

7 2 4 8 3 1 – ničení věcí, plivání 

 

Chlapcům 8. ročníku bylo nejčastěji ubližováno braním věcí. Dále poměrně často také 

pomlouváním, posměchem, bitím a ponižováním. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka? 

 

 Tabulka č. 58: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

6 1 1 4 0 1 0 0 

 

Jako agresora uvádějí čtyři chlapci 8. ročníku nejčastěji jednoho chlapce. Ve čtyřech 

případech však dotazovaní uvedli, že se jedná o více jak tři chlapce. 
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17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 9 NE – 6 

 

Tabulka č. 59: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

5 3 1 

 

Pět  chlapců 8. ročníku uvádí, že je někomu ubližováno každý den, tři uvedli, že je někomu 

ubližováno jednou za týden, v jednom případě jednou za měsíc. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 60: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

10 4 4 1 3 8 1 - jídelna 

 

Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedli chlapci 8. ročníku třídu. Jako další častá 

místa označili cestu ze školy, chodbu a WC. 

 

19. Svěřil ses s tím někomu? 

 ANO – 11 NE - 4 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekl? 

 ANO – 7 NE – 4 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 6 NE – 9 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřil: 

 

Tabulka č. 61: Komu by se chlapci 8. ročníku svěřili  

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

9 7 1 3 

 

Se svými problémy by se chlapci  8. ročníku nejčastěji svěřili rodičům a kamarádovi. Jeden 

uvedl jiného učitele a tři by se svěřili ještě někomu jinému.. 
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23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 3 NE – 12 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 6 NE – 9 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 5 NE – 10 

Stejně jako dívky ve stejném ročníku uvádějí besedy s odborníky. 
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Z grafu č. 3 je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více chlapců 8. ročníku nežli 

dívek, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly v porovnání obou pohlaví jsou poměrně veliké. 

 Z odpovědí na otázku č. 21 v dotazníku vyplývá, že důvěra v třídního učitele je nízká, 

chlapců důvěřuje 40%, dívek pouze 37%. 

 

� 9. ročník  - 14 dívek ve věku 14 – 15 let   

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 13 NE – 1 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 62: Prospěch dívek 9. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

3 5 3 3 0 
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Nejčastější odpovědí dotazovaných dívek 9. ročníku byl prospěch chvalitebný, tři mají 

prospěch dostatečný, žádná z dívek nemá výsledky nedostatečné. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 14 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 6 NE – 6 NEVÍM – 2 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 7 NE – 7 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 2 NE – 5 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 2 NE – 12 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Dívky v tomto ročníku považují za šikanu zejména okrádání, psychické a fyzické týrání, bití. 

Z celkového počtu nedovedou dvě z nich šikanu definovat. 

 

9. Za šikanu bys považovala: 

 

Tabulka č. 63: Co považují dívky 9. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

10 12 2 9 11 13 13 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

3 14 7 10 5 3 – braní peněz 

 

Šikanu si dívky 9. ročníku nejvíce spojují s vydíráním, ponižováním, bitím a kopáním. Tři 

uvedly braní peněz. 

 

10. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 9 NE – 5 
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11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 64: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 2 1 7 2 6 3 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

2 0 6 2 3 0 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí dívky 9. ročníku posměch. Další častou odpovědí jsou 

nadávky a ponižování. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 65: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

13 0 0 1 0 0 

 

Téměř všechny dívky 9. ročníku žijí s oběma rodiči, jedna bydlí pouze s matkou a jejím 

přítelem. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 66: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

4 7 2 1 

 

Polovina dívek 9. ročníku si s rodiči o svých problémech povídá občas, jedna z dotazovaných 

uvádí, že nikdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 5 NE – 9 
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15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 67: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 0 1 4 0 5 1 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

1 1 3 2 2 0 

 

Dívkám 9. ročníku bylo nejčastěji ubližováno ponižováním a posměchem. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka? 

 

 Tabulka č. 68: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

4 2 0 0 0 1 0 0 

 

Nejčastěji uvedly dívky 9. ročníku jako agresora pouze jednoho chlapce. V jedné odpovědi se 

objevily i dvě dívky. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 3 NE – 11 

 

Tabulka č. 69: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

2 1 0 

 

Dvě dívky 9. ročníku uvádějí, že je někomu ubližováno každý den, jedna uvedla, že je 

ubližováno někomu jednou za týden. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 70: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

8 2 1 2 1 2 1 - internet 
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Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedly dívky 9. ročníku třídu. Jako další častá 

místa označily chodbu, šatnu a cestu ze školy. Jedna dívka uvedla internet. 

 

19. Svěřila ses s tím někomu? 

 ANO – 8 NE - 6 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekla? 

 ANO – 7 NE – 1 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 11 NE – 3 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřila: 

 

Tabulka č. 71: Komu by se dívky 9. ročníku svěřily 

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

6 7 2 2 - sourozenec 

 

Se svými problémy by se dívky  9. ročníku nejčastěji svěřily kamarádovi, rodiče jsou hned na 

druhém místě. Dvě uvedly jiného učitele a dvě sourozence. 

 

23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 13 NE – 1 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 11 NE – 3 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 10 NE – 4 

Téměř všechny dívky uvedly promítání filmu o šikaně a besedu s odborníky.  

 

� 9. ročník  - 18 chlapců ve věku 14 – 15 let   

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 18 NE – 0 
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2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 

 

Tabulka č. 72: Prospěch chlapců 9. ročníku 

výborné chvalitebné dobré dostatečné nedostatečné 

3 4 8 3 0 

 

Nejčastější odpovědí dotazovaných chlapců 9. ročníku byl prospěch dobrý, tři mají prospěch 

dostatečný, žádný z chlapců nemá výsledky nedostatečné. 

 

3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády? 

 ANO – 18 NE – 0 

4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv? 

 ANO – 11 NE – 4 NEVÍM – 3 

5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 

 ANO – 3 NE – 15 

6. Kamarádíš s tímto spolužákem? 

 ANO – 0 NE – 3 

7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 

 ANO – 2 NE – 16 

8. Dovedeš vysvětlit pojem šikana? 

Převážná část chlapců vidí šikanu jako psychické a fyzické týrání včetně bití a braní věcí. Šest 

nedovedlo šikanu vysvětlit. 

 

9. Za šikanu bys považoval: 

 

Tabulka č. 73: Co považují chlapci 9. ročníku za šikanu 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

4 14 5 13 13 15 16 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

7 15 10 13 10 0 

 

Šikanu si chlapci 9. ročníku nejvíce spojují s bitím, vydíráním, ponižováním a kopáním. 



 70 

10. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 8 NE – 10 

11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 

 

Tabulka č. 74: Jak bylo spolužákovi ubližováno 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

3 3 2 4 4 6 2 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

2 1 3 5 1 0 

 

Jako nejčastější odpověď uvádějí chlapci 9. ročníku ponižování. Další častou odpovědí je 

braní věcí, fackování a posměch. 

 

12. V jaké žiješ rodině? 

 

Tabulka č. 75: Typ rodiny respondentů 

oba rodiče pouze matka pouze otec matka + přítel otec + přítel. v jiné 

15 0 0 2 1 0 

 

Nejvíce chlapců  9. ročníku žije s oběma rodiči, dva bydlí s matkou a jejím přítelem a jednoho 

vychovává otec s přítelkyní. 

 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech? 

 

Tabulka č. 76: Četnost rozhovorů s rodiči 

často občas málokdy nikdy 

3 9 5 1 

 

Polovina chlapců 9. ročníku si s rodiči o svých problémech povídá občas, tři často, pět 

málokdy a jeden z dotazovaných uvádí, že nikdy. 

 

14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 

 ANO – 6 NE – 12 



 71 

15. Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Tabulka č. 77: Způsob ubližování oběti 

strkání kopání ignorování posměch fackování ponižování bití 

1 1 0 1 0 0 2 

pomlouvání vydírání nadávky braní věcí navádění jiný způsob 

0 0 2 1 0 0 

 

Chlapcům 9. ročníku bylo nejčastěji ubližováno nadávkami a bitím. 

 

16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka? 

 

 Tabulka č. 78: Pohlaví a počet agresorů 

1 chlapec 2 chlapci 3 chlapci více než 3  1 dívka 2 dívky 3 dívky více než 3 

3 0 0 0 1 0 0 0 

 

Jako agresora uvádějí tři chlapci 9. ročníku jednoho chlapce a jeden uvedl jednu dívku. 

 

17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 

 ANO – 3 NE – 15 

 

Tabulka č. 79: Četnost ubližování 

každý den jednou za týden jednou za měsíc 

3 0 0 

 

Tři z chlapců 9. ročníku uvádějí, že je někomu ubližováno každý den. 

 

18. Kde k ubližování dochází? 

 

Tabulka č. 80: Místo, kde k ubližování dochází 

ve třídě na chodbě na WC v šatně cestou do školy cestou ze školy jinde 

5 3 5 2 4 3 0 
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Nejčastější místo, kde dochází k ubližování, uvedli chlapci 9. ročníku třídu a WC. Jako další 

častá místa označili cestu do školy, chodbu a cestu ze školy. 

 

19. Svěřil ses s tím někomu? 

 ANO – 3 NE - 15 

20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekl? 

 ANO – 1 NE – 2 

21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 12 NE – 6 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřil: 

 

Tabulka č. 81: Komu by se chlapci 9. ročníku svěřili  

rodičům kamarádovi jinému učiteli někomu jinému 

8 5 4 1 - sourozenec 

 

Se svými problémy by se chlapci  9. ročníku nejčastěji svěřili rodičům a kamarádovi. Čtyři 

uvedli jiného učitele a jeden sourozence. 

 

23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat 

k ostatním  spolužákům nebo přímo o šikaně? 

 ANO – 16 NE – 2 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky) vztahy? 

 ANO – 18 NE – 0 

25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 

 ANO – 10 NE – 8 

Chlapci uvádějí zejména promítání filmu o šikaně a besedy s odborníky. 
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Graf č.4 znázorňuje v % odpovědi žáků 9. ročníku na otázky č. 10 a 14 z dotazníku.

Dívky 
Chlapci

 

Z grafu č. 4 je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více dívek 9. ročníku nežli 

chlapců, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly však nejsou nijak zásadní, stejně jako tomu 

bylo v 6. ročníku. 

Z odpovědí na otázku č. 21 v dotazníku vyplývá, že důvěra v třídního učitele 

převažuje nad nedůvěrou. Dívek důvěřuje 78% a chlapců 66%. 

 

3.4.2 Vyhodnocení ankety pro žáky 6. – 9. ročníku 

 

V další části se autorka věnovala vyhodnocení výsledků ankety, která byla provedena 

v jiných třídách 6.- 9. ročníku, než byly rozdány dotazníky. Všech 10 otázek v anketě bylo 

uzavřených. Ankety se celkem zúčastnilo 100 žáků. 

Vyhodnocení  ankety bylo rozděleno stejně jako u dotazníků podle ročníků a pohlaví 

žáků. Výsledky byly seřazeny postupně, jak jsou seřazeny otázky v anketě. 

 

� 6. ročník – 13 dívek 

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 13 NE – 0 

2. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 5 NE – 8 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 5 NE – 8 
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4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 2 NE – 11 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 2 NE – 11 

6. Ubližování, kterého jsi byla svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 4 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 3 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 8 NE – 5 

8. Svěřila by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 3 NE – 10 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 10 NE – 3 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 12 NE – 1 

 

� 6. ročník – 14 chlapců 

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 13 NE – 1 

2. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 7 NE – 7 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 7 NE – 7 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 5 NE – 9 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 4 NE – 10 

6. Ubližování, kterého jsi byl svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 5 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 4 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 10 NE – 4 

8. Svěřil by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 5 NE – 9 
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9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 10 NE – 4 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 11 NE – 3 

 

Z odpovědí na otázky č. 2 a č. 5 v anketě je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více 

chlapců 6. ročníku nežli dívek, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly však nejsou nijak 

zásadní. 

Z odpovědí na otázku č. 6 v anketě vyplývá, že slovní napadání převažuje nad fyzickým. 

Z odpovědí na otázku č. 7 z ankety je zřejmé, že důvěra v třídního učitele převažuje nad 

nedůvěrou. Dívek důvěřuje 61% a chlapců 71%. 

 

� 7. ročník – 10 dívek 

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 10 NE – 0 

2. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 4 NE – 6 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 3 NE – 7 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 3 NE – 7 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 2 NE – 8 

6. Ubližování, kterého jsi byla svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 4 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 2 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 8 NE – 2 

8. Svěřila by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 3 NE – 7 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 8 NE – 2 
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10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 9 NE – 1 

 

� 7. ročník – 13 chlapců 

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 13 NE – 0 

2. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 9 NE – 4 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 7 NE – 6 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 4 NE – 9 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 3 NE – 10 

6. Ubližování, kterého jsi byl svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 4 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 5 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 8 NE – 5 

8. Svěřil by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 3 NE – 10 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 10 NE – 3 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 9 NE – 4 

 

Z odpovědí na otázky č. 2 a č. 5 v anketě je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více 

chlapců 7. ročníku nežli dívek, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly nejsou nijak zásadní. 

Na otázku č. 6 v anketě odpověděly dívky, že ubližování, kterého byly svědkem, bylo  

spíše slovní, naopak u chlapců lehce převládalo fyzické napadání. 

Z odpovědí na otázku č. 7 z ankety je zřejmé, že důvěra v třídního učitele převažuje 

nad nedůvěrou. Dívek důvěřuje 80% a chlapců 61%. 
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� 8. ročník – 13 dívek 

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 12 NE – 1 

2. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 9 NE – 4 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 6 NE – 7 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 3 NE – 10 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 2 NE – 11 

6. Ubližování, kterého jsi byla svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 4 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 4 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 5 NE – 8 

8. Svěřila by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 2 NE – 11 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 7 NE – 6 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 9 NE – 4 

 

� 8. ročník – 14 chlapců 

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 12 NE – 2 

2. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 10 NE – 4 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 8 NE – 6 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 7 NE – 7 
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5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 5 NE – 9 

6. Ubližování, kterého jsi byl svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 4 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 6 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 3 NE – 11 

8. Svěřil by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 1 NE – 13 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 8 NE – 6 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 10 NE – 4 

 

Z odpovědí na otázky č. 2 a č. 5 v anketě je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo 

více chlapců 8. ročníku nežli dívek, stejně je tomu i u obětí šikany. Rozdíly také nejsou nijak 

zásadní. 

Na otázku č. 6 v anketě odpověděly dívky shodně pro slovní i fyzické napadání, u 

chlapců převládalo fyzické napadání.  

Z odpovědí na otázku č. 7 z ankety je zřejmé, že zde je větší nedůvěra než důvěra 

v třídního učitele. Dívek důvěřuje 38% a chlapců pouze 21%. 

 

� 9. ročník – 12 dívek 

 

1. Chodíš ráda mezi své spolužáky? 

 ANO – 12 NE – 0 

2. Byla jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 6 NE – 6 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 5 NE – 7 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 2 NE – 10 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 3 NE – 9 
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6. Ubližování, kterého jsi byla svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 5 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 1 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 9 NE – 3 

8. Svěřila by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 4 NE –8 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 9 NE – 3 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 8 NE – 4 

 

� 9. ročník – 11 chlapců 

 

1. Chodíš rád mezi své spolužáky? 

 ANO – 10 NE – 1 

2. Byl jsi někdy svědkem šikany ve škole? 

 ANO – 8 NE – 3 

3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 

 ANO – 6 NE – 5 

4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 

 ANO – 3 NE – 8 

5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 

 ANO – 4 NE – 7 

6. Ubližování, kterého jsi byl svědkem, bylo spíše: 

 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ - 5 FYZICKÉ  NAPADÁNÍ – 3 

7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 

 ANO – 7 NE – 4 

8. Svěřil by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo ubližuje? 

 ANO – 3 NE – 8 

9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 

 ANO – 9 NE – 2 

10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 

 ANO – 10 NE – 1 
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Z odpovědí na otázky č. 2 a č. 5 v anketě je patrné, že svědkem šikany ve škole bylo více 

chlapců 9. ročníku nežli dívek, stejně je tomu i u obětí šikany.  

Z odpovědí na otázku č. 6 v anketě vyplývá, že slovní napadání převažuje nad fyzickým. 

Z odpovědí na otázku č. 7 z ankety je zřejmé, že důvěra v třídního učitele převažuje 

nad nedůvěrou. Dívek důvěřuje 75% a chlapců 63%. 

 

3.4.3 Vyhodnocení dotazníků pro učitele 

 

 V závěrečné části průzkumu autorka vyhodnotila výsledky dotazníkového šetření mezi 

učitelským sborem. Jednalo se o nestandardizovaný dotazník, který kombinoval celkem 18 

uzavřených a otevřených otázek . Bylo rozdáno 50 dotazníků, z nichž bylo vráceno 30, což je 

návratnost  60%. 

 Výsledky byly seřazeny postupně, jak jsou seřazeny otázky v dotazníku. 

 

Graf č.5  zobrazuje v % zastoupení dotazovaných učitelů podle pohlaví
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Graf č.7  znázorňuje délku praxe respondentů 

 

� Pedagogové – 30 respondentů 

 

1. Co si představujete pod pojmem šikana? 

 

Na tuto otázku učitelé odpovídali zejména: jde o fyzické a psychické týrání žáka, 

omezování svobody druhého člověka, úmyslné ubližování jedinci za účelem pobavení se nebo 

uspokojení vlastních potřeb, ponižování, úmyslné ubližování verbálně i fyzicky žáka žákovi 

nebo skupina žákovi, rafinovaně skryté ubližování, úmyslné poškozování věcí, ignorování a 

přehlížení, vyhrožování, posměšky, fyzické napadání apod. 
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2. Je šikana na českých školách vážným problémem? 

Tabulka č. 82: Názory učitelů na problém šikany na základních školách 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 

11 13 4 2 0 

 

Názory učitelů, zda je šikana vážným problémem na základních školách, se ve větší části 

shodují, že je. Čtyři dotazovaní nevědí a dva si myslí, že spíše ne. 

 

3. Je šikana problémem na škole, na které působíte? 

 

Tabulka č. 83: Názory učitelů na rozšíření šikany na dané škole 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 

2 8 5 14 1 

 

Polovina dotazovaných učitelů se domnívá, že šikana není problémem na škole, na které 

pracují.  Deset dotazovaných si myslí, že ano. 

 

4. Jste připraven/a teoreticky na řešení šikany? 

 

Tabulka č. 84: Připravenost učitelů na teoretické řešení šikany 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 

5 23 2 0 0 

 

Téměř většina dotazovaných učitelů odpověděla, že je připravena na teoretické řešení šikany. 

Dva dotazovaní nevědí. 

 

5. Jste připraven/a prakticky na řešení šikany? 

 

Tabulka č. 85: Připravenost učitelů na praktické řešení šikany 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 

2 19 7 2 0 

 

Více jak polovina respondentů se domnívá, že je připravena na praktické řešení šikany. Sedm 

dotazovaných neví a dva odpověděli, že spíše připraveni nejsou. 
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6. Už jste musel/a někdy řešit případ šikany?  

 ANO – 17 NE – 13 

 

7. Pokud ano, z jaké rodiny nebo prostředí pocházel agresor? 

 

Tabulka č. 86: Typ rodiny agresora 

úplné neúplné sociálně slabé dobře situované nefunkční romské 

2 7 2 3 4 3 

 

Z odpovědí učitelů je patrné, že nejčastěji pocházel agresor z neúplné rodiny. Na druhém 

místě je rodina nefunkční. Objevují se zde však i agresoři z dobře situované nebo romské 

rodiny. 

 

8. Pokud ano, z jaké rodiny nebo prostředí pocházela oběť? 

 

Tabulka č. 87: Typ rodiny oběti 

úplné neúplné sociálně slabé dobře situované nefunkční romské 

7 3 3 4 2 1 

 

Podle odpovědí respondentů, pocházela oběť nejčastěji z úplné nebo dobře situované rodiny. 

Další oběti pocházeli z rodiny neúplné, sociálně slabé a jedna z rodiny romské. 

 

9. Myslíte si, že agresivita mezi žáky narůstá? 

 

Tabulka č. 88: Názory učitelů na agresivitu mezi žáky 

ano spíše ano nevím spíše ne ne 

15 15 0 0 0 

 

Z odpovědí učitelů je patrné, že agresivita mezi žáky narůstá. Převážně na tuto otázku 

odpověděli kladně. 
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10. Napište, jaký si myslíte, že má šikana dopad na žáka? 

 Nejčastější odpovědi byly: psychická ujma na zdraví, žák se uzavírá do sebe, zhoršení 

školní práce, záškoláctví, snižování sebevědomí, strach z okolí, stává se agresivní, deprese 

apod. 

 

11. Myslíte si, že jako učitel máte možnost ovlivnit vznik šikany? 

 

Tabulka č. 89: Vliv učitele na vznik šikany 

ano spíše ano spíše ne ne 

6 15 9 0 

 

Více jak polovina dotazovaných učitelů, se domnívá, že může vznik šikany mezi žáky 

ovlivnit. Devět dotazovaných si myslí, že ne. 

 

12. Hovoříte s žáky o šikaně? 

 

Tabulka č. 90: Rozhovory učitelů se žáky na téma - Šikana 

ano spíše ano spíše ne ne 

21 8 1 0 

 

Převážná část dotazovaných učitelů odpověděla, že se žáky hovoří o šikaně. Jeden odpověděl, 

že spíše ne. 

 

13. Pokud ano, kdy? V rámci jakého předmětu, při jaké příležitosti? 

 Většinou učitelé uvedli: třídní chvilky, momentální situace při výskytu problému, 

formou her, četby, výchovným působením, v hodinách rodinné a etické výchovy. 

 

14. Pokud ne, proč? 

 Na tuto otázku nikdo neodpověděl. 

 

15. Snaží se škola, na které pracujete, šikaně předcházet? 

 Všichni dotazovaní odpověděli kladně. 
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16. Jestliže ano, co v oblasti primární prevence vaše škola podniká? 

 Mezi nejčastější odpovědi patřily: dozory nad žáky v době přestávek, diskuse s žáky, 

besedy s odborníky, školení učitelů, schránka důvěry, propagační materiály, třídní chvilky, 

výchovný poradce atd. 

 

17. Zajišťuje vaše škola učitelům možnost dalšího vzdělávání v problematice šikany? 

 Všichni dotazovaní odpověděli kladně. 

 

18. Od 1.1.2001 je platný ,,Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.“ Četl /a jste ho? 

 ANO – 20 NE – 10 

 

3.5 Výsledky a jejich interpretace 

 

Předpoklad č. 1: Lze předpokládat, že šikana je více rozšířena mezi žáky 8. a 9. ročníků, 

než-li mezi žáky 6. a 7. ročníků. 

 

 Tento předpoklad byl ověřován dvěma způsoby. Ověřování proběhlo formou 

dotazníku (viz graf č. 8) a ankety (viz graf. č. 9). 
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Graf č.8 znázorňuje v % odpovědi žáků všech dotazovaných ročníků na otázky č. 10 a 
14 z dotazníku.

6. a 7. ročník

8. a 9. ročník

 

Podle výsledků v tomto šetření je zřejmé, že se šikanou ve škole se setkala více jak 

polovina dotazovaných. Přibližně 33 % z dotazovaných žáků uvedlo, že byla šikana 
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směřována proti jejich osobě. Více případů šikany bylo zaznamenáno v odpovědích žáků 8. a 

9. ročníků, čímž se potvrdil 1. předpoklad autorky. 
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Graf č.9 znázorňuje v % odpovědi žáků všech dotazovaných ročníků na otázky č. 2 a 5 
z ankety.

6. a 7. ročník

8. a 9. ročník

 

Předpoklad č. 2 : Lze předpokládat, že agresor pochází z nefunkční nebo neúplné rodiny. 

 Tento předpoklad byl zjišťován formou dotazníku, (viz graf č. 10) kdy skupinu 

respondentů tvořili učitelé. 
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Graf č.10 znázorňuje v % odpovědi učitelů na otázku č. 7 z dotazníku.

Původ agresora

 

 Pro vyhodnocení tohoto předpokladu posloužily odpovědi učitelů, kteří během své 

praxe řešili případy šikany a měli možnost se seznámit s rodinným zázemím agresorů. Z výše 

zpracovaného grafu jasně vyplývá převaha neúplných a nefunkčních rodin nad ostatními. I 

tento předpoklad č. 2 se autorce potvrdil. 
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Předpoklad č. 3: Lze předpokládat, že mezi žáky 2. stupně základní školy je více 

zastoupena forma šikany verbální oproti šikaně fyzické. 

Tento předpoklad byl ověřován formou ankety (viz graf č. 11) a skupinou respondentů 

byli žáci 6. - 9. ročníků. 
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Graf č.11 znázorňuje v % odpovědi žáků všech dotazovaných ročníků na otázku č. 6 z 
ankety.

Slovní napadání
Fyzické napadání

 

 Při pohledu na výsledky uvedené v grafu došla autorka k zajímavému zjištění. V 6., 7. 

a 9. ročníku převažuje verbální šikana nad fyzickou, zato v 8. ročníku je tomu právě naopak. 

Zarážející je také veliký rozdíl 20% mezi fyzickou šikanou v 8. a 9. ročníku. Z tohoto zjištění 

vyplývá, že se předpoklad č. 3 nepotvrdil. 

 

Předpoklad č. 4: Lze předpokládat, že většina žáků důvěřuje svému třídnímu učiteli. 

 Tento předpoklad byl ověřován dvěma způsoby, a to formou dotazníku (viz graf č. 12) 

a formou ankety (viz graf č. 13). 
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Graf č.12 znázorňuje v % odpovědi žáků všech dotazovaných ročníků na otázku č. 21 z 
dotazníku.

Důvěřuje t řídnímu
učiteli

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že větší část žáků v 6., 7., a 9. ročníku svému 

třídnímu učiteli důvěřuje. Výsledky dotazování v 8. ročníku jsou však opačné. V tomto 

ročníku svému učiteli důvěřuje necelých 40% dotazovaných žáků. 
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Graf č.13 znázorňuje v % odpovědi žáků všech dotazovaných ročníků na otázku č. 7 z 
ankety.

Důvěřuje t řídnímu
učiteli

 

Stejně jako v dotazníkovém šetření tak i v anketě důvěřuje svému třídnímu učiteli 

větší část dotazovaných žáků 6., 7. a 9. ročníků. Výsledky ankety v 8. ročníku jsou ještě o 

10% nižší než v dotazníkovém šetření. Předpoklad č. 4 se tedy nepotvrdil v dotazníku ani v 

anketě. 
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3.6 Shrnutí praktické části 

 

 Cílem praktické části bylo pomocí dotazníků a ankety zjistit formy šikany a její 

rozšíření na základní škole mezi žáky 2.stupně.  

Průzkum byl zaměřen na problematiku šikany a jejího rozšíření mezi žáky druhého 

stupně základní školy. Skupinu respondentů tvořili žáci 6. – 9. ročníků a pedagogové 

z jičínské školy, kteří odpovídali na otázky formou dotazníku a ankety. Výhodou autorky 

práce bylo, že pro respondenty není úplně cizím člověkem, ale pohybuje se v jejich prostředí, 

proto i návratnost dotazníků od žáků byla 100%.  

 Veškeré výsledky, které se týkaly ověření stanovených předpokladů, byly v praktické 

části shrnuty v jednotlivých tabulkách a v kapitole 3.5 znázorněny v grafech. 

 První předpoklad byl potvrzen. V přímých dotazech na šikanu, ať už jí byli žáci 

svědky nebo přímo obětí, se ukázala větší rozšířenost ve vyšších ročnících druhého stupně. 

Bylo velice dobré, že se žáci nebáli sdělit své zkušenosti se šikanou. V anketě jsou celkové 

výsledky o něco nižší než u dotazníkového šetření, což se dalo očekávat, jelikož přiznat něco 

z očí do očí je těžší, než to napsat anonymně na papír.  

 Druhý předpoklad byl také potvrzen. Ve výsledcích se projevila nadpoloviční většina 

agresorů pocházejících z neúplných a disfunkčních rodin. Vyrovnaného procentuálního 

výsledku dosáhli agresoři z dobře situovaných a romských rodin a to obě skupiny shodně 

15%. Nejmenší zastoupení měli žáci ze sociálně slabých a úplných rodin. 

 Třetí předpoklad nebyl potvrzen. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že se mezi žáky 

vyskytují obě formy napadání a to v celkem vyrovnaném poměru, kromě 9. ročníku, kde 

výrazněji převažuje napadání verbální. V šestých ročnících žáci uvedli jako jednu z forem 

šikany, která se objevila v jejich třídě i zapalování vlasů a kalhot (tabulka č. 4, č. 14, č. 17). 

Někteří uvedli dokonce v dotazníku přímo i jména tří agresorů. V sedmém ročníku se 

v dotazníku objevilo, že docházelo ke  svazování (tabulka č. 24). Pouze v osmém ročníku je 

fyzické napadání více zastoupeno než verbální. Toto je zřejmé z výsledků ankety a také 

z dotazníku vyplněného chlapci (tabulka č. 54, č. 57), kde kromě jiného chlapci uvedli plivání 

a ničení věcí. 

Čtvrtý předpoklad nebyl potvrzen. V dotazníku ani v anketě nedosáhla důvěra 

v třídního učitele v 8. ročníku více jak 40%, což je v porovnání se 7. ročníkem, kde mu 

důvěřuje až 90% žáků, výrazně méně. Podobný výsledek byl zjištěn u otázky č. 24 
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v dotazníku, kde v 8. ročníku byly odpovědi 50:50. V ostatních ročnících si většinou žáci 

mysleli, že se jejich třídní učitel zajímá o vztahy, které mezi sebou mají. 

 

3.7 Navrhovaná opatření 

Škola i nadále zůstává místem, kde děti tráví převážnou část dne. Jednou z úloh školy 

je předcházet u žáků patologickým projevům chování, mezi které patří i šikana. Důležitá 

v tomto směru je včasná prevence. Poznatky k tomuto v poslední době často diskutovanému 

tématu ukazují, že tam, kde se snaží pedagogové kvalitní prevencí šikany působit na žáky, 

výrazně klesá její výskyt. 

Z výsledků průzkumu je zřejmé, že prevence k minimalizaci šikany není na této 

základní škole dostačující. Přestože má škola k dispozici propagační materiál (DVD - Mezi 

stěnami) určený pro žáky 2. stupně, je tento film promítán pouze žákům z 9. ročníků, kde se 

již patrně míjí účinností. Varovným signálem pro školu by měly být výsledky v 8.ročnících, 

které jasně poukazují na rozšíření šikany mezi těmito žáky. Dalším negativním výsledkem 

šetření u těchto žáků je i malá důvěra k třídnímu učiteli. Lze se tedy domnívat, že právě tato 

skutečnost může být i jednou z příčin rozšíření šikany v tomto ročníku. Určitým nedostatkem 

školy  s takto velkým počtem žáků je, že zde doposud nepracuje kromě výchovného poradce 

ještě také specializovaný pracovník ve funkci metodika prevence. 

 

Pro zlepšení prevence proti šikaně by mohla sloužit tato doporučení: 

 

� jako zásadní by měl být jasný odmítavý postoj školy k projevům šikany 

� zanesení sankcí za šikanu do Školním řádu 

� všichni pedagogové by měli být více o problematice šikany informováni (např. formou 

dalšího vzdělávání, školení, besed s odborníky), včetně seznámení se s :,,Metodickým 

pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení.“ 

� na škole by měl být sestaven proškolený pracovní tým pedagogů, zodpovědný za prevenci 

a řešení šikany, který bude pravidelně vykonávat průzkum a osvětu mezi žáky, 

spolupracovat s ostatními pedagogy, odborníky a rodiči 

� v rámci prevence je důležité vytvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi žáky a 

pedagogy (např. třídní chvilky, schránka důvěry, školní psycholog, metodik prevence) 

� v době přestávek zvýšit a zkvalitnit dozor na chodbách a hlavně ve třídách 
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� sledování varovných signálů provázejících šikanu (náhlé zhoršení prospěchu, častá 

absence dítěte ve škole, dítě je uzavřené do sebe, špatně spí, nenosí pomůcky do školy 

nebo je má zničené….)  

� vytvoření školního parlamentu složeného ze zástupců jednotlivých tříd žáků 2.stupně, 

který se bude pravidelně 1x za měsíc scházet s metodikem prevence (společné rozhovory, 

rozbory a návrhy možných řešení problémů, které se vyskytnou v jejich třídním kolektivu) 

� spolupráce s rodiči  a jejich informovanost o dění ve škole 

� spolupráce s policií 
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4 Závěr 
 

Šikana je velmi nebezpečný a přitom velmi rozšířený společenský problém, o kterém 

má mnoho lidí mlhavé a často nesprávné představy. Jedním z míst, kde se objevuje, je škola. 

Na mnoha z nich si však pedagogové ani řiditelé tento fakt buď nechtějí připustit, a nebo ho 

berou spíše jako určité ,,kočkování“ či hru mezi žáky. 

Pravdou je, že v dnešní době se zcela běžně vyskytují nižší formy šikany jako je 

například posmívání, nadávky, pomluvy, vyčleňování méně oblíbených dětí z kolektivu, 

někdy se objevují i nevhodné přezdívky. Ale ani  samy děti si kolikrát neuvědomují, že jde o 

jistou formu šikany. Ta však může, a často se tak i stává, postupem času přejít v šikanu 

fyzickou. 

Mnoho rodičů často podceňuje možnost šikany v prostředí, kde se pohybuje jejich 

dítě. V tomto směru by se mělo pokračovat v osvětových akcích, aby se o tomto  problému 

nebál nikdo otevřeně hovořit. Velmi důležitá je v boji proti šikaně vzájemná důvěra mezi 

rodiči a dítětem, a také mezi pedagogem a žákem. To hlavně z toho důvodu, aby se 

šikanované dítě nebálo svěřit  s  problémem, který má, někomu z dospělých. 

V mnoha případech se dítě s tím, že je šikanováno, nikomu nesvěří, a to ani rodičům, 

přestože s nimi má velmi dobré vztahy. Měli bychom se vžít do osoby oběti, která snáší určitý 

druh příkoří a snažit se pochopit, proč nehledala pomoc mnohem dříve. Mnohdy se zřejmě 

stydí přiznat svou slabost, bojí se, aby to nebylo ještě horší poté, co to řekne, a není vhodně 

zasáhnuto. Na druhou stranu se zamysleme, proč jeden druhého šikanuje. Možná je to proto, 

že si agresor dokazuje, že má určitou moc nad tím druhým, může s ním manipulovat ve svůj 

prospěch, nebo ho toto jednání určitým způsobem uspokojuje. Každý případ šikany bude mít 

jiný důvod, proč se jí někdo dopouští. 

Jestliže se šikana zachytí včas, je pravděpodobné, že se ji podaří zastavit již v počátku. 

Důležitá v tomto směru je prevence. Je třeba podporovat přirozenou potřebu dětí svěřovat se, 

a hlavně jim umět naslouchat. 

Základem boje s trestnou činností mládeže, kterou je ,,Šikana“,  je výchova v rodině. 

Zejména zde se vytvářejí počátky poznání a chápání složitých vztahových otázek jak v 

samotné rodině, tak i ve společnosti. Odtud pramení a utvářejí se názory a morální kvality 

každého jedince. Proto si výchova dětí v rodině především žádá, aby byl v rodině vytvořen 

harmonický soulad mezi rodiči a samozřejmě i mezi rodiči a dětmi. Příklad rodičů je totiž 
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nejlepším výchovným prostředkem, který může v každém směru ovlivnit výchovu dítěte a tím 

i formování jeho názorů na život v rodině,  kolektivu  a společnosti. 

 

Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. v knize Michala Koláře  ,, Bolest šikanování“ 

uvádí: ,, Poskytněme všem našim dětem radost a bezpečí - vždyť jen šťastné dítě, které 

žije v pohodě a rádo chodí do školy, se může dobře učit.“ 58  

                                                 
58 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 1. vydání. Praha : Portál 2001, s. 16 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY   
 
Milí žáci, 
 
dotazník, který máte před sebou, je zaměřen na ,,ŠIKANU“na základní škole a je určen 
především pro žáky 2.stupně. Obracím se na Vás a prosím Vás, abyste tento dotazník 
anonymně vyplnili a tím mi poskytli informace, které využiji v právě prováděném průzkumu. 
Na otázky prosím odpovídejte s plnou vážností, co možná nejpodrobněji a pravdivě. 
 
Vyplň prosím:  Pohlaví: Dívka    - Chlapec 
                                               Věk: 
                                               Třída: 
 
Instrukce:     Zakroužkuj  pravdivou odpověď, v ostatních otázkách odpověz vlastními slovy 
Nepodepisuj se!!! 
 
 
1. Chodíš rád mezi své spolužáky?  

ANO - NE 
 

2. Jaké jsou Tvé školní výsledky? 
 
a) výborné   b) chvalitebné       c) dobré     d) dostatečné    e) nedostatečné 
 
 
3. Je ve třídě někdo, kdo patří mezi Tvé kamarády?  
 

ANO - NE 
 
4. Myslíš si, že je vaše třída dobrý kolektiv?  
 
 a) ano  b) ne  c) nevím 
 
5. Víš o někom, kdo tento kolektiv narušuje? 
 

ANO - NE  
 
6.  Kamarádíš s tímto spolužákem? 
 

ANO - NE  
 
7. Máš obavy z některého ze svých spolužáků nebo z někoho jiného z vaší školy? 
 

ANO - NE 
 

8. Dovedeš vysvětlit pojem 
šikana?…………………………………………………………………………….……………



 

…………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………… 
 
9. Za šikanu bys považoval/a: 
 

- strkání                                - ponižování                             - braní věcí 
- kopání                                - bití                                          - navádění spolužáků, aby  
- ignorování                          - pomlouvání                               s Tebou nemluvili 
- posměch                             - vydírání                                  - jiný způsob (napiš jaký) 
- fackování                            - nadávky                                

…………………………………………………………………………………………. 
 

10. Byl/a jsi někdy svědkem šikany ve škole? 
 

ANO - NE  
 
11. Jestliže ano, jakým způsobem spolužákovi ubližovali: 
 

- strkáním                                - ponižováním                             - braním věcí 
- kopáním                                - bitím                                          - naváděním spolužáků,  
- ignorováním                          - pomlouváním                              aby s ním nemluvili 
- posměchem                           - vydíráním                                 - jiným způsobem (napiš  

      -    fackováním                            - nadávkami                                  jakým)           
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
12. V jaké žiješ rodině?  
 

a) společně s oběma rodiči 
b) jen s matkou 
c) jen s otcem 
d) s matkou a jejím přítelem 
e) s otcem a jeho přítelkyní 
f)   v jiné rodině (napiš v jaké) 
………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

13. Jak často si s Tebou rodiče povídají o Tvých problémech?  
 
 a) myslím, že často  b) občas  c) málokdy  d) nikdy 
 
 
14. Ubližoval ve škole někdy někdo Tobě? 
 

ANO - NE  
 
 
 
 



 

15. Pokud ano, jakým způsobem?  
 

- strkáním                                - ponižováním                             - braním věcí 
- kopáním                                - bitím                                          - naváděním spolužáků,  
- ignorováním                          - pomlouváním                              aby s ním nemluvili 
- posměchem                           - vydíráním                                 - jiným způsobem (napiš  

      -    fackováním                            - nadávkami                                  jakým) 
                          
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....  
 
16. Ten, kdo Ti ubližuje, je chlapec nebo dívka?                         chlapec            dívka 
 
      Kolik je těch, kteří Ti ubližují 
      (zakroužkuj počet)                                                                         1      1 

2 2 
3 3 

                                                                                                 více než 3                  více než 3 
 
17. Ubližuje někdo Tobě nebo Tvému spolužákovi pravidelně, případně jak často? 
 

ANO - NE  
       
                        -  každý den 
                        - 1x týdně 
                        - 1x za měsíc 
 
18. Kde k ubližování dochází? 
 

- ve třídě                                   - cestou do školy    
- na chodbě                               - cestou ze školy 
- na WC                                    - jinde ( napiš kde) 
- v šatně                                    

…………………………………………………………………………….…………….. 
 
                                     
19. Svěřil/a  ses s tím někomu? 

ANO - NE  
 

 
20. Pokud ano, pomohl Ti ten, komu jsi to řekl/a?  
 

ANO - NE 
 
 
21. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 
 

ANO - NE  
 
 



 

22. Pokud ne, komu jinému by ses svěřil/a : 
 

- rodičům 
- kamarádovi 
- jinému učiteli 
- někomu jinému ( komu) 

…………………………………………………………………………………………... 
 
 
23. Hovoříte s třídním učitelem (případně s jiným učitelem) o tom, jak se správně chovat   
      k ostatním spolužákům nebo přímo o šikaně? 
 

ANO - NE  
 

24. Myslíš, že vašeho třídního učitele zajímá, jaké máte mezi sebou (se spolužáky)   
      vztahy? 
 

ANO - NE 
 
 
25. Pořádá vaše škola nějaké programy zaměřené na šikanu? 
 

ANO - NE 
 

      Pokud ano, napiš vlastními slovy jak probíhají:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Děkuji za čas a Tvé odpovědi. Do budoucna Ti přeji mnoho úspěchů a pohody ve škole i 
doma.  
 
                                                                                                  Drahomíra Kocourková 
                                                                               studentka Pedagogické fakulty TU v Liberci 
                                                                                              



 

Příloha č. 2 

DOTAZNÍK PRO U ČITELE 
 
Vážení učitelé, 
 
,,ŠIKANA“ je jedním z mnoha patologických jevů, které se v naší společnosti stále více 
objevují. Je přítomna ve školách, výchovných či jiných zařízeních. V současné době provádím 
průzkum, který je součástí mé bakalářské práce na Pedagogické fakultě TU v Liberci. Ve své 
práci se zaměřuji na šikanu na základních školách, a to především z pohledu učitelů a žáků. 
Obracím se proto na Vás a prosím Vás o anonymní vyplnění tohoto dotazníku, čímž mi 
poskytnete řadu cenných informací. Veškeré informace získané z průzkumu budou uvedeny 
anonymně. 

 
Vyplňte prosím:          Pohlaví:   Žena    -   Muž           
                                    Věk: 
    Délka praxe: 
 
Instrukce:  Zatrhněte pravdivou odpověď, v otevřených otázkách odpovídejte vlastními    
                   slovy. 
 
 
 
 
1.Co si představujete pod pojmem šikana? 
 
 
 
 
 
2. Je šikana na českých školách vážným problémem? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) nevím  d) spíše ne  e) ne 
 
 
3. Je šikana problémem na škole, na které působíte? 
 
 a) ano   b) spíše ano  c) nevím   d) spíše ne  e) ne 
 
 
4. Jste připraven/a teoreticky na řešení šikany? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) nevím  d) spíše ne  e) ne 
 
 
5. Jste připraven/a prakticky na řešení šikany? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) nevím  d) spíše ne  e) ne 
 



 

 
6. Už jste musel/a  někdy řešit případ šikany? 
 

ANO - NE 
 

7. Pokud ano, z jaké rodiny nebo prostředí pocházel agresor?  
 
 
      a) úplné      b) neúplné    c) sociálně slabé    d) dobře situované    e) nefunkční     f) romské 
 
 
8. Pokud ano, z jaké rodiny nebo prostředí pocházela oběť? 
 
 
      a) úplné      b) neúplné   c) sociálně slabé    d) dobře situované     e) nefunkční     f) romské 
 
 
9. Myslíte si, že agresivita mezi žáky narůstá? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) nevím  d) spíše ne   e) ne 
 
 
10. Napište, jaký si myslíte, že má šikana dopad na žáka. 
 
 
 
 
 
11. Myslíte si, že jako učitel máte možnost ovlivnit vznik šikany? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne   d) ne 
 
 
12. Hovoříte s žáky o šikaně? 
 
 a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 
 
 
13. Pokud ano, kdy? V rámci jakého předmětu, při jaké příležitosti? 
 
 
 
14. Pokud ne, proč? 
 
 
 
15. Snaží se škola, na které pracujete, šikaně předcházet? 
 

ANO - NE 
 



 

16. Jestliže ano, co v oblasti primární prevence vaše škola podniká? 
 
 
 
 
17. Zajišťuje vaše škola učitelům možnost dalšího vzdělávání v problematice šikany? 
 

ANO - NE 
 
18. Od 1.1.2001 je platný,,Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci a řešení  šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.“ Četl /a jste ho? 
 

ANO - NE 
 
Děkuji Vám za čas a informace, které jste mi touto cestou poskytli a přeji Vám mnoho 
úspěchů  nejen ve Vaší práci, ale i v soukromém životě. 

                                                                                                       Drahomíra Kocourková 
                                                                                studentka Pedagogické fakulty TU v Liberci 



 

Příloha č. 3 

ANKETNÍ OTÁZKY PRO ŽÁKY 
 
 

1. Chodíš rád/a mezi své spolužáky? 
 
 ANO NE 
 
2. Byl/a jsi někdy svědkem šikany ve škole? 
 
 ANO NE 
 
3. Ubližuje někdo někomu ze Tvých spolužáků? 
 
 ANO NE 
 
4. Ten, kdo někomu ubližuje, je z vaší třídy? 
 
 ANO NE 
 
5. Ubližoval někdy někdo přímo Tobě? 
 
 ANO NE 
 
6. Ubližování, kterého jsi byl/a svědkem, bylo spíše: 
 
 SLOVNÍ  NAPADÁNÍ FYZICKÉ  NAPADÁNÍ 
 
7. Důvěřuješ svému třídnímu učiteli? 
 
 ANO NE 
 
8. Svěřil/a by ses třídnímu učiteli s tím, že Tobě nebo Tvému spolužákovi někdo      
 
    ubližuje? 
 
 ANO NE 
 
9. Hovoří s Vámi třídní učitel o šikaně? 
 
 ANO NE 
 
10. Pořádá vaše škola nějaké preventivní programy proti šikaně? 
 
 ANO NE 



 

Příloha č. 4 
_______________________________________________________________ 

 
                                           ČÁST METODICKÁ 
________________________________________________________________ 
 
Č.j. 24 246/2008-6 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení 
 
 

  Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní 
výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí 
žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od 
jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při 
relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým 
traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. 
 Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je 
potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých 
vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem 
šikanování. K tomuto je potřeba zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
problematiky vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a 
upevňování zdravých třídních norem dětí, žáků a studentů jako prevenci šikanování. 
  Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat 
pedagogičtí pracovníci podle předem dohodnutých postupů. K tomu je nutné zajistit další 
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování. 
  Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost 
šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace k prevenci a řešení 
tohoto specifického problému. 
 Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol 
zřizovaných MŠMT. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do 
školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. 
 

Čl. 1 
Charakteristika šikanování 

 
(1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických 
útocích 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, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, 
vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově 
se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. 
Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na 
internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní 



 

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 duševní a tělesné zdraví oběti. 

 
(2) Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí 

každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření 
produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a 
školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. 
Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní 
pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim 
podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.  

 
 Čl. 2  

Projevy šikanování 
 

(1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 
patří:  

• Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, 
děje se pomocí ICT technologií). 

• Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 
• Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní 

příkazy apod.). 

 (2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v 
některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. Příklady 
šikanování jsou uvedeny v příloze. 

 
Čl. 3 

 Odpovědnost školy 
 
(1) Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu 

s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a 
školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů 
v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických 
jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, 
jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

(2) Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných 
činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování osobní svobody (§ 
213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 234), násilí proti skupině 
obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a), poškozování cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 
241), kuplířství (§ 204) apod. 

(3) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu 
žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 
trestného činu (§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako 
např. nadržování (§ 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu (§165 tr. zákona), 
v krajním případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). Skutkovou podstatu účastenství na 
trestném činu (§ 10 tr. zákona) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat 



 

v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že 
ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. 

 
Čl. 4  

Školy a školská zařízení v prevenci šikanování 
(1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných 

vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci 
prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 

• podporují solidaritu a toleranci, 
• podporují vědomí sounáležitosti 
• posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 
• uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 
• rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní 

odpovědnost jedince. 
(2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti 
prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, 
která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51součástí 
Minimálního preventivního programu školy. Ředitelé zejména: 
• Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 

v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání 
pedagogických pracovníků se řídí § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání 
školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí § 9 vyhlášky 
č. 317/2005 Sb. 

• Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky 
zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, 
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků 
mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. 
Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo 
docházet. 

• Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 
šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) 
kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat 
počáteční projevy šikanování. 

• Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného 
chování a šikanování 

(3)Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem 
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého 
člověka. 

  Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru 
v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. 
Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou 
předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a 
vůči žákům, ovlivňují chování žáků. 

(4) Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. 



 

Čl. 5 
Program proti šikanování 

(1) Každá škola si vytvoří vlastní Program proti šikanování, pokud ho doposud nemá. Tento 
program se stane součástí Minimálního preventivního programu.  
(2) Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
Koordinace jeho tvorby patří ke standardní činnosti školního metodika prevence. Ten podle 
potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. Za realizaci a hodnocení programu je 
odpovědný ředitel školy. 
(3) Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.  
Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na 
to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou 
strukturu programu. 
(4) Hlavní součástí programu je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody 
v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. Měly by z něj jednoznačně vyplynout 
kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení. Konkrétně je nutné 
rozpracovat dva typy scénářů: 

1. První zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří 
postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení 
zárodečného stádia šikanování. 

2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její 
součinnost se specializovanými institucemi (viz čl. 9) a policií. Sem patří řešení 
případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. 

(5) S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci 
(přiměřeně jejich věku), studenti a jejich zákonní zástupci. 
 

Čl. 6 
Postupy řešení šikanování 

 
(1) Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen 
strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ 
agresorů i postižených. 
(2) Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy 
šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. 
Jednotlivá stádia jsou blíže popsána v příloze č. 2 Stádia šikanování. 
(3) Metody vyšetřování šikanování: 
 

A.  Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii 
v těchto pěti krocích: 
 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
2. Nalezení vhodných svědků. 
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však 

konfrontace obětí a agresorů). 
4. Zajištění ochrany obětem. 
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 
B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového  násilí vůči oběti, 

tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 
 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  



 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 
5. Nahlášení policii. 
6. Vlastní vyšetřování. 

 
(4) V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách 
spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 
 Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-
24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. 
(5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 
pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 
centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
(7) Podrobnější informace k článkům 5 a 6 jsou v příloze č. 3 Doporučená literatura. 

 
 

Čl. 7 
 Výchovná opatření 

 
(1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 
prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, 
střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů 
nebo psychiatrů.  
(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: 

• Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a 
vyloučení ze studia na střední škole. 

• Snížení známky z chování. 
• Převedení do jiné třídy. 

(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je 
nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). 
(4) V mimořádných případech se užijí další opatření: 

• Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 
oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka 
v místně příslušném diagnostickém ústavu. 

• Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce 
s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 
výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

 
 
 

Čl. 8 
Spolupráce s rodiči 

 
 Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 
záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení 
školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších 
pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči 
dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. 



 

Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování 
(viz Čl. 5 odst. 5).  
 
 

Čl. 9 
Spolupráce se specializovanými institucemi 

 
(1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 

nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce 
školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména: 

• v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky 
výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, 

• v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými 
psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou 
poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,  

• v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením 
sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat 
s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), 

• případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 
(2)Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 
skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí 
tuto skutečnost Policii ČR. 
(3) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 
přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 
zbytečného odkladu.  

 
 

Čl. 10 
Selhání školy v řešení šikany 

 
(1) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně 
a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či 
výchovného poradce, je zcela na místě obrátit se na ředitele příslušné školy nebo školského 
zařízení. 
  Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele, je možné jednat v této záležitosti 
se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná 
písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá ve všech pracovištích ČŠI. 
 Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě je možno 
podat stížnost i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky 
na adresu posta@csicr.cz. 
(2) Současně je potřebné v odůvodněných případech zajistit oběti šikanování pomoc 
psychologa, speciálního pedagoga (etopeda) popřípadě jiného specialisty. 

 
 

 
Čl. 11 

Závěrečné ustanovení 
 



 

• Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a 
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000 - 22 

• Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR. 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 
 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 
 

� Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 
� Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 
� O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 
� Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 
� Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 
� Stává se uzavřeným. 
� Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 
� Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 
� Zašpiněný nebo poškozený oděv. 
� Stále postrádá nějaké své věci. 
� Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 
� Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 
� Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 
� Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 
� (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 
 
 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 
 

� Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 
hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák 
konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 

� Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 
nebo pohrdavým tónem. 

� Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 
� Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. 
� Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. 
� Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí. 
� Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 
 

3. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto 
možných příznaků šikanování: 
 

� Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 



 

� Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 
� Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
� Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat 
strach. Ztráta chuti k jídlu. 

� Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 
dovoz či odvoz autem. 

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

� Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
� Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
� Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 
� Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze. 
� Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
� Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 
� Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s 
teploměrem apod.) 

� Dítě se vyhýbá docházce do školy. 
� Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Stádia šikanování 
 
Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnit řní 
vývoj. 
První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo 
nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde 
jakéhosi otloukánka.  Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky 
začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde 
k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá 
skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým 
programem. 
       Michal Kolář 
První stadium: Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 
 



 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako 
hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané 
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je 
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 
 
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a 
systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou 
v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 
 
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů 
„virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela 
poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání 
spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 
 
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, 
ti druzí nemají práva žádná. 
 
Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj. 
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Příloha č. 4 
Příklady šikanování 

1. Případ: Zpověď oběti počátečního stadia šikanování 

 (doslovný přepis) 

• nadávaj mi 

• dělaj mi naschvály 

• maj na mne poznámky když přijdu po nemoci 

• rejpaj do mne 

• když se učitel rozhoduje koho vyzkoušet tak mu poraděj mne 

• když nejsem ve škole říkaj učitelům, co není pravda 

• když něco provedou, snaží se to svalit na mne 

• když se učitel zeptá jestli někdo má tahák, hned se všichni ozvou, že mám já 

• vo hodině, když písemka, tak zničeho nic se ozve abych neopisoval 

• všichni maj strašnou radost když dostanu špatnou známku 

• když jsem služba, tak všichni udělaj ve třídě nepořádek 

• nepouští mne mezi sebe když si povídají 

• když si řeknu o sešit tak řeknou, že ho nemají dopsanej a pak ho pučej někomu jinýmu 

• ve frontě na oběd mne předbíhají 

• když je ve třídě smrad tak hned řeknou že jsem si prd 

• povyšujou se nade mne 

• Nic mi nepučej 

• když něco udělám, hned to všem řeknou 

• plivnou mi na židli a na všechny ostatní, abych si nemohl najít jinou 

• na výtvarce si ode mne vezmou štětec a nic mi neřeknou a maj z toho strašnou srandu, 

když ho hledám 

• když v matice někdo počítá na tabuli, tak mu raděj a řeknou mu i výsledky. Ale mně 

ne. Když uš mi poraděj, tak špatně 



 

• někdy mi tašku zamknou do skříně a říkaj že od ní nemaj klíč 

• když se učitel zeptá kdo chybí tak místo mého jména řeknou nějakou nadávku 

 

 

2. Případ: „ Premiantka třídy“ – za určitých okolností se může stát obětí šikany 

kterékoliv dítě. 

 

Půvabná třináctiletá dívka, premiantka třídy závodně hrající tenis, se stala terčem kritiky a 

nemilosti skupiny spolužáků. Nedokázala se zapojit do společné zábavy, snad působila 

poněkud křečovitě a byla příliš orientována na výkon. To však neopravňovalo zdatného a 

oblíbeného chlapce, aby jí dlouhodobě fyzicky ubližoval. Jelikož ale ona byla zdatná a 

odvážná dívka, pokoušela se mu někdy postavit a vrátit mu způsobené příkoří, ovšem proti 

jeho brutalitě neměla šanci. Schytala od něj tvrdé rány a kopance. Nikdo se jí nezastal. Po 

takovém střetu často plakala. Rodiče a učitelé se nikdy o jejím trápení nedověděli. Obětí 

agresivity tohoto „gentlemana“ se krátkodobě staly dvě další dívky s výborným prospěchem.  

Po příchodu nového žáka, který byl jednoznačně nejsilnější a přitom povahově mírný a 

jemný, násilí zmíněného chlapce ustalo.  

Je zajímavé, že dívka, která se mi s tímto příběhem svěřila a kvůli níž jsem navázal spolupráci 

s mimořádně obětavou výchovnou poradkyní, si po delší době téměř na nic nevzpomněla. Její 

bolestivé vzpomínky byly vytěsněny mimo vědomou oblast.  
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Příloha č. 5 
Informační leták pro žáky ZŠ a pro studenty SŠ 
 
 
 Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 
 
 Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. 
 
 Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. 
 
PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM 
METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM 
PORADCEM). 
 
 



 

 Co je to šikanování? 
 
 Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 
ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je 
nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale 
může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby 
s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 
 Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, 
krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.  
 
Proč bývá člověk šikanován? 
 
 Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v 
něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a 
násilí. 
 
Jak se můžeš bránit? 
 
 Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: 
„Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ 
Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci 
jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: 
 

� Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit 
a neprozradí tě.  

� Svěř se svým rodičům.  
� V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou 

Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš 
telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. 
Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje. 

 


