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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku šikany v dětském domově se školou.      

Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola vymezuje pojem šikana, druhá 

se věnuje dětskému domovu se školou. Praktická část navazuje na teoretickou              

kvantitativním výzkumem, jehož cílem je zjistit, jaký je výskyt šikany v dětském domově 

se školou.  
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ABSTRACT 

The thesis is focused on the issue of bullying in a children's home with school.               

The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter defines the concept       

of bullying, the second is devoted to a children's home with school. The practical part 

follows the theoretical by the quantitative research, which aims to find out the incidence   

of bullying in children's home with school. 
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ÚVOD 

Šikana představuje jednu z nejzávažnějších forem negativních jevů v dětských  

domovech se školou, ale i ve školním prostředí a celkově celé společnosti.  Pod pojmem 

šikana si zpravidla lidé představují fyzické útoky, ale mnohdy se spíše jedná o promyšlené 

jednání.  

Šikanu můžeme definovat jako opakované jednání, které má za cíl ublížit, ponížit      

nebo poškodit druhého nebo skupinu jiným jedincem nebo skupinou a to za použití agrese          

či manipulace. Hlavním znakem šikany je nadvláda agresora nad obětí. Cílem samotné 

agrese je dosažení specifických cílů.  

Téma šikany v dětském domově se školou jsme si zvolili z důvodu neprobádanosti 

problematiky. Výzkumy, které byly doposud na našem území realizovány, zpravidla mapu-

jí šikanu na půdě škol, nikoli v dětských domovech se školou. Dětské domovy se školou             

jsou však zařízení, kde existuje pravděpodobnost výskytu šikany. Důvodem                                  

jsou diagnostikované poruchy v chování dětí, které jsou do těchto typů školských zařízení 

umísťovány. Neprobádanost této problematiky je celorepubliková, nicméně v naší práci                    

se zaměříme pouze na Olomoucký a Zlínský kraj. Důvodem je demograficky nižší výskyt 

rizikového chování, zejména pak šikany, v těchto krajích. 

V diplomové práci se budeme zabývat možným výskytem šikany v dětském      

domově se školou. Dále budeme zjišťovat, jakým formám šikany jsou děti nuceny čelit 

nejčastěji, a jaké strategie volí při jejím řešení. Práce bude zaměřena na různá specifika    

ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku a pohlaví dětí.       

Problémy budou řešeny dotazníkovým šetřením.   

V teoretické části práce se zaměříme na vymezení pojmů pojících se s šikanou.          

Následně definujeme samotný pojem šikana, dále uvedeme příčiny, motivy, formy, podoby 

a znaky šikany. Rovněž popíšeme účastníky, stádia a důsledky šikany. V neposlední řadě         

se zaměříme na řešení a prevenci šikany. Následovat bude definice dětského domova       

se školou, samotná šikana v dětském domově se školou a též osobnost sociálního pedagoga 

v dětském domově se školou. 

V empirické části práce bude řešen samotný možný výskyt šikany v dětském     

domově se školou. Závěry práce by měly sloužit k obohacení teorie v této oblasti. Sociální 

pedagogiku výzkum obohatí o důležitá fakta. Samotné sociální pedagogy výzkum obohatí               

o skutečnosti, se kterými budou při výkonu svého povolání počítat, případně se na ně    

mohou zaměřit či připravit a zejména s nimi pracovat od samotného počátku.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 

 

1 ŠIKANA 

Šikana je fenomén, který ve společnosti není výjimečným, ovšem ti, kteří se jí účastní, 

o ní neochotně hovoří, a to ať už se jedná o oběti, pachatele, rodinu oběti nebo pachatele    

či o organizaci, kde k šikaně dochází. Důvodů je několik. Může se jednat o stud, strach, 

obavy o dobrou pověst atd. Kolář (2001, s. 17) v jedné ze svých publikací uvádí: ,,šikana  

je velký problém, i když mnoho jejich aktérů ji tak nevnímá, jelikož jde mnohdy o skryté 

šikanování, jež se odehrává mimo zraky okolí.“  

A právě dětský domov se školou je institucí, ve které na základě zkušeností víme,     

že ke skryté, ale i zjevné šikaně dochází. Proto jsme si tuto problematiku vybrali pro náš 

výzkum.  

1.1 Vymezení pojmů 

Pojmy jako je násilí, agrese, agresivita a agresivní chování se nám zdají být jasné        

a srozumitelné. V případě, kdy je máme definovat tak, abychom vystihli jejich obsah         

a podstatu, dochází k tomu, že nevíme, jak začít. Proto máme za to, že je velmi důležité     

si tuto terminologii ujasnit.    

Násilí je: ,,záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě 

nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost        

způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“ (Definice Světové   

zdravotnické organizace WHO). ,,Za násilí se považuje jakýkoliv násilný čin, jehož dů-

sledkem je možné nebo skutečné fyzické, sexuální nebo psychologické poškození, včetně 

zastrašování, zanedbávání, využívání, nátlaku, neoprávněného zbavení svobody 

v soukromém  nebo veřejném životě“ (Definice Organizace spojených národů). František 

Koukolík (In Haškovcová, 2004, s. 13) násilí chápe jako: „takový druh lidského chování, 

které jiné lidi záměrně ohrožuje fyzickou újmou, pokouší se ji přivodit, nebo ji přivodí.“ 

Fischer, Škoda (2009, s. 46) dodávají, že se: ,,jedná o pojem používaný pouze pro lidské 

jednání a chování.“ 

Agrese pochází: ,,z latinského agressio = výpad, útok - vůči věci, či osobě. Jednání,        

jímž se projevuje úsilí vůči některému objektu nebo nepřátelství a útočnost s výrazným 

záměrem ublížit“ (Edelsberger, 2000, s. 29). V psychologicko-sociologickém pojetí          

je agrese: ,,chování, které vědomě a záměrně poškozuje druhého, ubližuje mu a způsobuje 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 

 

mu utrpení, popřípadě ho omezuje a násilně mu brání v pohybu a ve výkonu činností“ 

(Všeobecná encyklopedie Diderot, 2000, s. 53).  

Agresivita je: ,,označení pro tendenci k útočnému a násilnému jednání vůči druhé osobě   

či okolí“ (Vágnerová, 2004, s. 757). Za agresivitu také můžeme označit: ,,vlastnost        

vyjadřující tendenci nebo pohotovost k útočení, a to v myšlenkách nebo představách,  

slovně nebo jednáním, vůči věcem či osobám“ (Všeobecná encyklopedie Diderot, 2000,   

s. 53).  

Agresivitou a násilím: ,,se rozumí manifestní, pozorovatelné chování, vedené úmyslem 

poškodit jiný organismus (zvíře či člověka) nebo předmět neživotný“ (Volavka 2002,       

In Fischer, Škoda, 2009, s. 46). 

Agresivní chování: ,,lze definovat jako porušení sociálních norem, omezující práva           

a narušující integritu živých bytostí i neživých objektů. Jde o symbolické nebo reálné   

omezování, poškozování a ničení. Agresivitu lze chápat jako sklon k takovému chování. 

Agrese označuje aktuální projev takového chování“ (Vágnerová, 2002, s. 266). Fischer      

a Škoda (2009, s. 46) zmiňují, že agresivní chování: ,,můžeme definovat jako porušení  

sociálních norem, jako chování omezující práva a narušující integritu sociálního okolí.“ 

Dále také míní, že se jedná: ,,o pozorovatelné epizodické chování s různou latencí. Četnost 

těchto epizod může být libovolná.“    

Na základě výše uvedených definic, násilí chápeme jako záměrné použití fyzické síly 

s cílem zranit, usmrtit nebo psychicky poškodit. Agresí pak rozumíme chování,             

kterým jedinec usiluje o ublížení druhému. Agresivitu vnímáme jako tendenci nebo poho-

tovost k útočení. Agresivní chování vidíme jako porušení sociálních norem.   

Uvědomujeme si, že definice mají obecný charakter, čili neváží se přímo k problema-

tice dětského kolektivu. Proto se dále budeme věnovat pojmu šikana a upřesníme význam 

pojmů dané problematiky.  
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1.2 Definice pojmu šikana 

Výraz šikana má svůj původ ve francouzském slově chicane, které do českého jazyka 

můžeme přeložit jako sužování, obtěžování, týrání či trýznění. Do naší terminologie        

jej zavedl psychiatr Petr Příhoda (Skácelová, 2016).  

Pojmem a celkově problematikou šikany se zabývá mnoho odborníků. Proto pojetí   

a definice jsou různorodé. Odborníci si proto často vytváří své vlastní. Podobně jako před-

chozí termíny, i šikanu můžeme definovat v obecné rovině. My se však na tento pojem 

zaměříme z hlediska školní mládeže, a to z důvodu tématu naší diplomové práce.      

Vágnerová šikanu definuje jako: ,,Úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližo-

vání slabšímu jedinci (skupině) silnějším jedincem (skupinou)“ (Vágnerová, 2011, s. 11). 

Autor tvrdí, že: ,,Šikanu můžeme definovat jako trvalé agresivní jednání jednoho žáka vůči 

druhému s úmyslem způsobit oběti utrpení“ (Kyriacou, 2005, s. 26). 

Dále můžeme tvrdit, že: ,,šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede   

bránit. Obyčejně mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání, ve velmi závaž-

ných případech označujeme za šikanu i jednání jednorázové s hrozbou opakování. Šikanou 

nazýváme ubližování mezi těmi, kteří jsou ve stejném postavení, ve škole tedy mezi žáky 

nebo studenty. Mezi agresorem a obětí je osobní asymetrický vztah moci. To znamená,    

že oběť ví, kdo jí ubližuje, bojí se ho, je závislá na jeho rozmarech“ (Říčan, Janošová, 

2010, s. 21). 

Kolář (2001, s. 17) prezentuje, že při: ,,šikanování je příznačná naprostá asymetrie sil,    

kdy mocnější zneužívá slabšího a pošlapává jeho práva.“  

Za šikanování můžeme považovat, když: ,,Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou       

opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci“     

(Kolář, 2011, s. 32).   

Lovasová (2006, s. 6) míní, že: „O šikaně mluvíme pouze tehdy, je-li oběť                           

z jakéhokoli důvodu bezbranná (fyzický handicap, psychická odlišnost, neobratnost,     

izolovanost v kolektivu, skupinový útok) a jedná se tedy o asymetrickou agresi.“  

Říčan a Janošová (2010, s. 22) uvádějí: ,,Nemožnost či neschopnost obrany je pro definici 

šikany zásadní. Může být dána nějakým handicapem postiženého, jeho tělesnou slabostí    

a nešikovností, případně invaliditou, opožděným rozumovým vývojem, neurotickou     

plachostí – anebo prostě tím, že agresorů je několik a postiženého snadno přemohou.“ 
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Jako poslední uvádíme definici šikany dle Metodického pokynu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení 

(ČR, 2016). ,,Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků 

či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmysl-

né a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany 

učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností 

oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.“ 

 ,,Šikanu řadíme mezi patologické formy mezilidského soužití“ (Bendl, 2003, s. 26). 

Reprezentuje formu agresivního násilí a tzv. psychotraumatizaci ve skupině. Představuje 

jednu z forem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect). Což je chování, které můžeme 

charakterizovat jako asociální.   

 Definovali jsme, co je šikana a nyní se zaměříme na srovnání šikany vs. škádlení. 

Přesněji definujeme, jaký je mezi nimi rozdíl. 

 

Šikana vs. škádlení 

Rozlišit, co je pouhé škádlení a co už šikana je velmi důležité, nicméně občas po-

měrně obtížné. Na první pohled se nám může zdát, že uvedená jednání jsou totožná,       

čili rozdíl mezi nimi není, přesněji není zřejmý. Podíváme-li se důkladněji, odhalíme     

však určité rozdíly.     

,,Při škádlení se očekává, že to bude legrace pro obě strany. Ale když je patrné,     

že ten druhý to jako legraci nebere, že je zraněný, pak iniciátor škádlení pociťuje lítost, 

omluví se mu a v činnosti dál nepokračuje“ (Kolář, 2009, s. 15). Při škádlení jsou si aktéři 

rovni, škádlení považují za zábavu, pozici „vtipálka“ si mění a kdykoli se škádlením     

mohou přestat, nebo z něj odejít.  

Naopak při šikaně: ,,Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. A má z toho ra-

dost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje“ 

(Kolář, 2009, s. 15). Při šikaně je jeden z aktérů nadřazený tomu druhému. Podřazený      

se mnohdy cítí ponížený nebo pociťuje bolest. Zábavu vnímá pouze jedna ze stran.                                                                                                                                           

Za důležité považujeme podotknout, že i při škádlení může dojít k bolesti,      

nicméně jak již bylo řečeno, poté následuje lítost a omluva. Škádlení po sobě zanechává 

pouze příjemné pocity, což o šikaně bohužel říci nemůžeme.  
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1.3 Příčiny šikany 

Důvodů, proč k šikaně dochází, je několik. Šikanu lze označit jako asociální chování,  

ke kterému může dojít na základě vrozených dispozic, vývoje mozku či prostředí,            

ve kterém jedinec vyrůstá (Kolář, 2005, s. 78). ,,Určitou roli hraje celá řada zděděných      

a vrozených sklonů, zejména vznětlivost a impulzivita (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“ (Říčan, Janošová, 2010,         

s. 56). Uvedení autoři uvádějí, že se zejména jedná o: 

 ,,Nedostatek vřelého zájmu, citový chlad, ponižování, lhostejnost až nepřátelství   

ze strany rodičů, prudké výbuchy negativních citů, nebo dokonce nenávist. 

 Fyzické a psychické násilí: bití, tělesné tresty, nadávky, ponižování. 

 Panovačnost, nedostatek svobody vůči rodičům. 

 Tolerance k násilí, jehož se dítě dopouští vůči vrstevníkům. Rodiče dokonce nejed-

nou přímo podporují a chválí své děti za násilné jednání, vidí v něm normální    

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

 Konflikty mezi rodiči, oslabení, nebo dokonce rozpad rodiny, to vše podporuje  

dětskou agresi a náchylnost k šikaně“ (Říčan, Janošová, 2010, s. 56).  

Jednou z nejvýznamnějších příčin zrodu šikany je prostředí školy. Do tohoto prostře-

dí ovšem nezahrnujeme pouze okolnosti kulturní a sociální, ale především celkové klima       

a složení žáků. Nyní tedy spíše mluvíme o faktorech šikany, nežli o faktických příčinách. 

Nicméně abychom šikaně dokázali čelit, je nezbytné odhalit její příčiny. Z výpovědi jed-

noho žáka však vyplývá, že všechny příčiny a faktory lze jen velmi obtížně potlačit: 

,,Většina lidí, kteří šikanují, jsou lidé, kteří nejsou v něčem tak dobří jako ostatní                

a toto vyvolává pocit vzteku v osobě, která v důsledku své nejistoty někoho fyzicky či ver-

bálně napadne. Tomuto pravděpodobně nelze předejít, protože vždy existují lidé,          

kteří jsou v něčem lepší než ostatní a vždy se najdou tací, kteří si myslí, že nejlepší způsob, 

jak na sebe upozornit, je vymstít se druhým. Někteří však šikanují proto, že je samé někdo 

šikanoval. Takovýto způsob odplaty může způsobit začarovaný kruh“ (Bendl, 2003, s. 50). 

Říčan, Janošová (2010, s. 17) upozorňují, že: ,,současná média v honbě za senza-

cemi přímo pasou po případech křiklavé šikany, útlaku a krutosti, a tyto případy horlivě 

,,rozmazávají“. Proto se problém jeví ještě horší, než ve skutečnosti je. Mediální popularita 
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případů mimořádně kruté šikany zároveň působí na agresivní děti jako povzbuzení a návod 

k napodobení.“ Další příčiny tito autoři spatřují v nadměrné feminizaci učitelstva,         

mezerách ve vzdělávání pedagogů, oslabeném vlivu rodiny, počítačových hrách s brutální 

tématikou, prezentaci násilí v médiích, spojenou s oslavou těch, kteří se jí dopouštějí,    

ideologii ,,ostrých loktů“ a nedostatku etické výchovy ve školách, celkové nedůvěře veřej-

nosti k vládě a k celému politickému systému včetně zákonodárců, policii a soudů. Prezen-

tují, že: ,,nejde o izolovanou ,,vadu na kráse“ současné společnosti, nýbrž o jeden z projevů 

něčeho hlubšího, jakési nemoci doby, které se teprve pokoušíme porozumět, abychom proti 

ní mohli úspěšně bojovat“ (Říčan, Janošová, 2010, s. 17). A právě v boji proti šikaně       

by mohli nalézt uplatnění studenti oboru sociální pedagogiky. Studenti oboru sociální   

pedagogiky jsou v průběhu studia připravováni na práci s různými věkovými   kategoriemi, 

a rovněž na práci v různých sociálních oborech a oblastech. Uplatnění sociálních pedagogů 

je velmi rozmanité, nicméně jejich práce o to důležitější. Jednou z oblastí, kde by se soci-

ální pedagogové mohli uplatnit, je dle našeho názoru oblast prevence. Konkrétně na půdě 

školy na pozicích metodiků prevence eventuálně na pozicích výchovných poradců. Jejich 

náplní práce by tedy mohla být prevence v oblasti šikany případně práce s rozvinutou   

šikanou. 

Nyní se od příčin šikany přesuneme k motivům šikany.  
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1.4 Motivy šikany 

Motivů vedoucích k šikaně je mnoho. Některé jsou evidentní při prvním pohledu    

na oběť (oběť se něčím odlišuje např. má brýle, zrzavé vlasy, šilhá, je obézní, …),          

jiné jsou skryté a odhalíme je až tehdy, když se na ně zaměříme.  

Říčan, Janošová (2010, s. 22 – 23) míní: ,,mezi běžné motivy agresorů patří 

,,bavení“ třídy, u chlapců předvádění se před dívkami. Ve hře však bývá i sadistické 

uspokojení z týrání jiné lidské bytosti, pocit moci a pocit nadřazenosti (kompenzace 

pocitů méněcennosti!) Šikanování oběti přitom zároveň slouží k upevnění moci agresorů 

nad celým kolektivem, protože se při něm názorně předvádí, co by mohlo potkat každého, 

kdo by se vzepřel jejich vůli, kdo by ,,kazil normy“ přílišnou pílí (tedy ,,šprt“),               

kdo by byl příliš vstřícný k pedagogům (,,šplhoun“), nebo kdo by dokonce ,,bonzoval“. 

Šikanování přináší agresorům často také přímý zisk z vykořisťování oběti, jež bývá nuce-

na k různým službám, okrádána o věci nebo peníze, dokonce nucena pro agresory krást.“ 

Dále dodávají: ,,Se zvědavostí souvisí konečně i nuda a touha po stále silnějších vzrušují-

cích zážitcích, po senzaci. K týrání bezbranného vede primitivní a zkaženou mysl (při ne-

dostatku soucitu a mravních zábran) prostě touha bavit se, užít si nějaké to ,,vzrůšo“     

(Říčan, Janošová, 2010, s. 39). 

Kolář (2011, s. 139 - 140) se také pokusil vysledovat a následně i popsal základní motivy 

vedoucí k agresivnímu chování a jednání:  

 motiv upoutání pozornosti: agresor touží být středem zájmu, a proto dělá vše    

pro to, aby získal obdiv, 

 motiv zabíjení nudy: agresor touží po vzrušení,  

 motiv ,,Mengeleho“: agresor ,,zkouší“, co oběť vydrží, snaží se ji rozebrat          

jako nějaký badatel, 

 motiv žárlivosti: jedná se o mstu tomu, kdo je u učitelů oblíbený, 

 motiv ,,prevence“: dítě, které bylo dříve šikanováno v novém prostředí pro jistotu 

začne samo šikanovat někoho jiného, 

 motiv vykonat něco velkého: agresor se cítí být celkově neúspěšný, a tak se snaží 

vykonat něco viditelně velkého, 

 motiv překonání osamělosti: agresor se cítí být sám, sténání a vzlykání oběti  

vnímá jako projev, který je určen pouze jemu. 
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Všechny uvedené motivy jsou v každém z nás a záleží pouze a jen na nás, pokud se s nimi 

naučíme zacházet nebo se jim podvolíme (Kolář, 2001, s. 25).   

Podstata šikany 

Podstata šikany spočívá v tom, že agrese není prostředkem k dosažení určitého pro-

spěchu, ale jeho cílem. Cílem jednání je ponížení lidské důstojnosti, ze které má agresor 

radost a při níž dochází k uspokojení jeho potřeby. Agresor při šikaně zneužívá svého po-

stavení ve skupině, a to za použití fyzických a psychických dispozic. Jak již bylo zmíněno, 

pro šikanu je typický nepoměr sil mezi účastníky, tzn. převaha agresora nad obětí. Důsled-

kem tohoto jednání je poškození druhé osoby a to po stránce fyzické nebo i psychické. 

Důležité je také zmínit uvědomělost a opakovanost agrese.    
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1.5 Formy a podoby šikany 

Existuje mnoho forem a podob šikany a mnoho klasifikací. Říčan a Janošová (2010, 

s. 21 – 22) prezentují, že tradičně se šikana rozlišuje na šikanu přímou a nepřímou: 

,,Přímá šikana je velmi rozmanitá. Spočívá zejména: 

 v násilí všeho druhu: působení bolesti bitím, kopáním, bodáním, pálením atd.,    

ponižující tělesná manipulace obnažováním, nucením sníst nebo vypít něco odpor-

ného, poškozování a braní osobních věcí, oblečení, školních potřeb, jídla, peněz 

atd., tedy chování, jež zákon označuje a trestá jako loupež, 

 ve slovním napadání nadávkami, posměchem, urážením postiženého a jeho rodiny, 

 v zotročování, kdy je postižený hrozbami nebo bitím donucen konat něco ponižují-

cího nebo zakázaného, např. posluhovat svým ,,pánům“, ukrást pro ně něco 

v obchodě, nebo dokonce pro jejich zábavu zkopat jiného žáka. 

Nepřímá šikana spočívá v sociální izolaci spolužáka, kterého druzí neberou na vědomí,    

se kterým se nemluví, je vylučován z činností skupiny atd. Tato forma, používaná častěji 

dívkami, je někdy trýznivější než přímá šikana. Dítě se zoufale snaží zavděčit a přizpůso-

bit, může např. začít zlobit a lajdat, jen aby tak projevilo solidaritu se ,,stádem“ a zavděčilo 

se, ale jen se víc zesměšňuje a v očích třídy ztrácí prestiž. Nepřímá šikana se často kombi-

nuje s přímou, začátek může být jak v přímé, tak v nepřímé variantě.“  

Kolář (2011, s. 37) naopak šikanu dělí na šikanu: 

 přímou a nepřímou, 

 fyzickou, verbální, 

  aktivní a pasivní. 

Kolář (2011, s. 37) dále uvádí, že vzájemnou kombinací těchto tří linií vzniká osm nových 

forem šikany, kterými jsou:  

 Přímá fyzická aktivní šikana - jedná se o aktivní jednání samotného agresora,     

který svou oběť např. kope, bije, fackuje nebo škrtí.  

 Nepřímá fyzická aktivní šikana - v tomto případě agresor za sebe někoho pošle,  

aby jednal za něj. Může se např. jednat o ničení věcí oběti.  

 Přímá pasivní fyzická šikana - zde se jedná o situaci, kdy agresor oběti fyzicky 

znemožňuje dosažení určitého cíle, čili oběti staví určité překážky.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 

 

 Nepřímá pasivní fyzická šikana - v této situaci agresor nerespektuje požadavek 

oběti, konkrétně, odmítá jej splnit, např. oběť nechce pustit z místnosti. 

 Přímá verbální aktivní šikana - agresor se zpravidla oběti posmívá, uráží ji, nadává 

ji atd. 

 Nepřímá verbální aktivní šikana - nejčastěji se jedná o šíření pomluv agresorem, 

nicméně může se i jednat o posměšné či urážlivé obrázky nebo nejrůznější básně.   

 Přímá pasivní verbální šikana - zde agresor obvykle nereaguje na podněty od oběti, 

např. neodpovídá ji na její otázky.  

 Nepřímá pasivní verbální šikana - např. se může jednat o situaci, kdy oběť nena-

chází zastání u ostatních spolužáků, když je obviněn z něčeho, co provedl agresor. 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 

mezi žáky škol a školských zařízení (ČR, 2016) šikanu člení:  

 přímá šikana, 

 nepřímá šikana, 

 elektronická šikana, tj. kyberšikana. 

Šikanu ovšem lze klasifikovat z několika dalších hledisek (Kolář, 2011, s. 78):  

 Šikana podle typu agrese – fyzická, psychická, smíšená, kyberšikana.  

 Šikana dle věku a typu školy – šikana mezi předškoláky, žáky mladšího školního 

věku, žáky staršího školního věku, žáky různých druhů středních a učňovských 

škol, a také šikana mezi studenty vysokých škol.  

 Šikana z genderového hlediska – šikana dívčí a chlapecká, homofobní šikana,      

šikana hochů vůči dívkám a dívek vůči hochům.  

 Šikana podle způsobu řízení školy – šikana ve školách s demokratickým způsobem 

řízení a šikana ve školských zařízeních s hierarchicko – autokrativním způsobem 

řízení.  

 Šikana podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů – šikana mezi nevidomými, 

neslyšícími, jinak tělesně postiženými či mentálně postiženými. 

,,Mezi chlapci najdeme podstatně více agresorů i obětí přímé šikany než mezi dív-

kami. Chlapci také při šikaně mnohem častěji užívají fyzické násilí, dívky spíše slovní – 

ale jak dobře říkají Romové, zlé slovo může bolet víc než rána nožem. Nepřímé šikany 

najdeme u chlapců i dívek asi stejně, u dívek je nepřímá šikana (zvláště intriky a sociální 
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izolace) mnohem častější než přímá. A jak je to s šikanou mezi pohlavími? Zjistilo se,      

že dívky jsou častěji šikanovány od chlapců než od dívek, chlapci v naprosté většině        

jen od chlapců“ (Říčan, Janošová, 2010, s. 30). 

Obtížnost odhalení a následně i dokazování verbální šikany spočívá v tom,            

že po sobě nezanechává viditelné stopy na obětech. Ovšem o to horší následky po sobě 

může zanechat. Uvedená dělení však nemůžeme chápat jako přesně ohraničená, z důvodu, 

protože z praxe víme, že dochází k jejich prolínání.  

V současné době se poměrně často setkáváme s výskytem ekonomické šikany         

a šikany se sexuálním podtextem. Pro ekonomický typ šikany jsou typické posměšky         

a opovrhování dětí ze sociálně - ekonomicky slabších rodin dětmi z rodin bohatších.        

Za sociálně - ekonomicky slabší rodiny jsou považovány ty, které svým dětem nemohou 

kupovat značkové oblečení, nejnovější modely mobilních telefonů nebo výpočetní techni-

ky (Bendl, 2003, s. 27). Za to při šikaně se sexuálním podtextem se jedná o šikanu s tzv. 

sexuálním humorem, kdy šikanou je sexuální obtěžování oběti. Ojedinělý není ani motiv 

homosexuálního znásilňování. Objevují se i případy, kdy v pokročilých stádiích šikany     

je oběť nucena veřejně masturbovat, svlékat se či přehrávat znásilnění jiné oběti. Následky 

této šikany se mohou vyskytnout nejen v oblasti psychické újmy (Lainová, 2007, s. 23).     

Specifickou formou šikany je kyberšikana. ,,Je to záměrné násilné chování         

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím interne-

tu a mobilu“ (Kolář, 2011, s. 83). Cílem je někoho zesměšnit, ublížit mu a to za použití 

elektronických prostředků. Kyberšikana stejně jako verbální šikana způsobuje trauma,  

které není vidět.  

Na základě zkušenosti víme, že i v dětském domově se školou se se všemi výše 

uvedenými formami a podobami šikany pochopitelně také můžeme setkat.  

 

Projevy šikany 

Šikana má několik variant a v důsledku toho se projevuje několika způsoby. První 

variantou může být šikana zjevná, viditelná, druhou pak šikana latentní, skrytá.            

Každá z uvedených variant se pochopitelně projevuje jiným způsobem. Zjevnou šikanu 

můžeme popsat jako šikanu projevující se fyzickým, ale i verbálním ubližováním oběti 

jako je např. fackování, kopání, bijí, škrcení, ale i nadávky, pomluvy, ponižování.     

Nicméně může se rovněž jednat o ničení věcí oběti, např. rozbitím pouzdra, trháním knih   
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a oblečení atd. Naopak latentní šikana spočívá ve vyloučení oběti z kolektivu, její ignorací 

a společenskou izolací. Dalšími projevy šikany mohou např. být výhružky násilím, odcizo-

vání školních, ale i jiných věcí, ničení věcí, omezování svobody, ale i vyžadování peněz 

(Bendl, 2003, s. 27).  

V kapitole jsme se zabývali formami a podobami šikany a dále definujeme hlavní 

znaky šikany.    
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1.6 Hlavní znaky šikany 

Jakým způsobem mohou pedagogové nebo rodiče odhalit, že se dítě stalo obětí šika-

ny? Popřípadě, jak mohou odhalit, že je dítě agresor? Významným omylem většiny rodičů, 

ale i pedagogů je předpoklad, že se oběť sama svěří. Důvodů existuje několik.               

Nejčastějším a nejpochopitelnějším jsou obavy z pomsty agresorů. Dalšími důvody mohou 

být obavy z reakce rodičů nebo vlastní stud oběti. Oběť také může nabýt dojmu, že jí nikdo 

nebude věřit. V neposlední řadě se může jednat o strach z odhalení a následné ztráty     

posledních kamarádů, protože oběť je ,,žalobníček“.     

Zjištění, zdali se dítě stalo obětí šikany, není jednoduché, ale není nemožné.        

Primárně se musíme zaměřit na specifické znaky v chování dítěte, ale i jeho blízkého okolí.    

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikano-

vání mezi žáky škol a školských zařízení uvádí nepřímé a přímé znaky šikanování (ČR, 

2016):  

,,Nepřímé (varovné) znaky šikanování 

 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.“  
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Přímé znaky šikanování 

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

hrubé tresty 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 nenávist-

ným, 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 ná-

padné, že je oběť neoplácí.  

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

 

Rodiče by si měli všímat následujících příznaků šikanování 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

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

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

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

odchod z domova, případně je na něm možno 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 sva-

činu). 

 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         

možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

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

že je ztratilo), případně doma krade peníze. 
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 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

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

možná projevuje i zlobu vůči rodičům.  

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

se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipu-

lace s teploměrem apod.) 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.“ 

Je zřejmé, že ne všechny výše uvedené znaky šikanování můžeme zaznamenat i v dětském 

domově se školou, nicméně většinu z nich ano. Domníváme se, že všechny nepřímé znaky 

šikanování kromě bodu: ,,dítě mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy“            

můžeme zaznamenat i v dětském domově se školou. Uvedený bod v dětském domově      

se školou nemůžeme zaznamenat z důvodu, že všechny děti chodí z domova do školy        

a zpět společně v doprovodu některého z pedagogů. Všechny přímé znaky šikanování     

rovněž předpokládáme, že můžeme zaregistrovat i v dětském domově se školou. 

V neposlední řadě znaky, kterých by si měli všímat rodiče, v našem případě vychovatelé, 

máme za to, že při úpravě znaků do prostředí dětského domova se školou se s většinou 

z nich s výjimkou bodu: ,,dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, dítě chodí   

domů ze školy hladové, dítě žádá  o peníze a dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku“ 

si též můžeme všimnout i v dětském domově se školou. První bod jsme již zdůvodnili výše 

v textu. Důvodem u druhého bodu je, že všechny děti chodí na všechna jídla společně 

v doprovodu pedagoga, který na ně dohlíží. Třetí bod také není možný, protože děti      

dostávají jednou za měsíc kapesné, které nemohou vybírat dopředu. S čtvrtým bodem       

se v dětském domově se školou též nemůžeme setkat, protože o harmonogramu dne       

rozhodují pedagogové. Dítě musí vykonávat společně s ostatními dětmi aktivity,            

které pedagog vymyslel a připravil.  

 V kapitole jsme uvedli hlavní znaky šikany a nyní se zaměříme na objasnění    

účastníků šikany. 
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1.7 Účastníci šikany 

V rámci šikany jsou vždy zastoupeny dvě základní strany a to agresor, případně ag-

resoři a oběť nebo oběti. Existuje několik různých typů agresora i oběti, které však nejsou 

stejné. Vzhledem k tomu, že šikana se vždy odehrává v rámci celé sociální skupiny,      

nesmíme opomínat i další účastníky tohoto sociálně patologického jednání (Bendl, 2003,  

s. 41 - 42). Současná terminologie od termínu sociálně patologické jednání upouští             

a častěji se setkáváme s termínem rizikové chování. Obecně lze účastníky šikany rozčlenit 

do čtyř kategorií: 

- ,,Tyrani (aggressive non-victims) 

- Tyrani, kteří současně čelí šikanování (aggressive victims) 

- Oběti šikany (passive victims) 

- Ostatní účastníci, ti kteří nešikanovali, ani nebyli šikanováni (normative contrasts)“ (Glo-

ver, Gough, Johnson, Cartwright, 2000, s. 142). 

Obě pohlaví čili dívky i chlapci se šikany dopouštějí rovným dílem, a rovněž se stej-

ným dílem stávají oběťmi. Dívky obvykle šikanují pouze dívky, zatímco chlapci zpravidla 

šikanují obě pohlaví. Agresorky šikanu využívají k tomu, aby si ochránily pověst,       

kdežto agresoři ji užívají k tomu, aby si ji vybudovali. ,,Agresoři i oběti obou pohlaví mají 

obvykle hůře vyvinuté asertivní komunikační schopnosti“ (Fieldová, 2009, s. 30).  

 

Agresor 

Hlavním znakem téměř všech agresorů je touha a snaha o nadvládu nad ostatními. 

Většinou se jedná o tělesně zdatnější jedince, kterým agrese působí kladné pocity. Fyzické 

působení bolesti či verbální urážky v nich nevyvolávají žádné pocity viny nebo lítosti.  

Tito jedinci postrádají jakékoli morální zábrany (Lovosová, 2006, s. 12). Agresoři zpravi-

dla bývají tělesně zdatní, silní, obratní, impulzivní, dominantní, panovační, krutí.          

Dále také zlomyslní, škodolibí, špatně se kontrolující rváči bez empatie a schopnosti vcítit 

se. Rádi také ovládají druhé a u spolužáků jsou zpravidla neoblíbení. Šikanu ale dokáží 

vymyslet a zorganizovat i jedinci malí a slabí. Nedostatek tělesné síly vyvažuje inteligence. 

Takovými agresory jsou zejména dívky. Ovšem čím dál častěji i u dívčí šikany dochází 

k fyzickému násilí, čímž se přibližuje k šikaně chlapecké. Mimika a fyziognomie (výraz    

a rysy) jsou dalšími vlastnostmi, ve kterých můžeme mnohé vyčíst. Nicméně naší pozor-
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nosti by neměly uniknout ani ,,andělské tváře“ s nevinným úsměvem. Jedinci,                

kteří jsou touto tváří obdařeni, mají často tendenci ji zneužívat. Dalšími typickými znaky 

jsou porušování školního řádu, pravidel chování a slabší školní prospěch (Říčan, Janošová, 

2010, s. 54 – 56). Janský (2014, s. 39) uvádí, že: ,,typická osobnost agresora vykazuje 

,,anomický syndrom“ (ztrátu norem a odpovědnosti za vlastní chování), podložený dishar-

monickým vývojem osobnosti (sobecká a sebestředná orientace, potřeba manipulovat        

a ovládat, nízká nebo žádná schopnost empatie …).“    

Výše uvedené charakteristiky jsou společné pro všechny agresory. Kolář (2011,     

s. 141) se proto pokusil vytvořit typologii agresorů na základě určitých společenských rysů 

na typ:  

 Drsňák: tento typ charakterizuje jako typ hrubý, primitivní, impulzivní, se silným 

energetickým přetlakem a kázeňskými problémy (typický je narušeným vztahem 

k autoritě). Občas tento typ bývá zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. 

Forma šikanování – šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní       

poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. Rodinná výchova – 

častý výskyt agrese a brutality rodičů; jako by agresoři násilí vraceli nebo ho napo-

dobovali. 

 Slušňák: tento typ charakterizuje jako typ velmi slušný, kultivovaný, narcisticky 

šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se sadistickými tendencemi 

v sexuálním smyslu. Forma šikanování – násilí a mučení je cílené a rafinované,   

děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. Rodinná výchova – časté uplatňo-

vání důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky. 

 Srandista: tento typ charakterizuje jako typ optimistický, dobrodružný, se značnou 

sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. Forma šikanování – šikanuje 

pro pobavení sebe i ostatních; patrná snaha vypíchnout ,,humorné“ a ,,zábavné“ 

stránky. Rodinná výchova – bez významnějších specifik; pouze v obecnější rovině 

je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině. 

Na základě vlastní zkušenosti se domníváme, že se všemi uvedenými typy agresorů          

se můžeme setkat i v dětském domově se školou.  
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Oběť 

Popis nebo kategorizace agresora je mnohem snazší, než provést totéž u oběti     

(Lovasová, 2006, s. 13). Terčem se může stát kdokoli, typická oběť prostě neexistuje.   

,,Téměř každá skupinka si najde nějakou menší oběť a kritéria jsou velmi rozmanitá.     

Někdy není důležité, jaká oběť vlastně je, výběr je naprosto nahodilý. Při troše smůly       

se může obětí stát kterékoliv dítě“ (Kolář, 2005, s. 87). To potvrzuje i Říčan a Janošová 

(2010, s. 58), kteří uvádějí: ,,Obětí se může stát kterékoli dítě, třeba právě proto,               

že je nejlepší a tím provokuje vzteklou a línou smečku.“ 

Hovoříme-li o oběti šikany, je jistá míra typizace oběti nutná. U obětí jde stejně      

jako u agresorů vysledovat určité rysy chování. Touto schopností ovšem dominují i agreso-

ři. Oběťmi se zpravidla stávají jedinci tělesně slabší nebo jedinci s nápadnými vnějšími 

znaky. Těmito znaky mohou např. být brýle, ryšavé vlasy, obezita, rozštěp rtu, nápadný tik, 

invalidita nebo koktavost. Rasová odlišnost a sociální slabost rodiny jsou dalšími faktory 

vedoucí k tomu, aby se jedinec stal obětí šikany. Velkou skupinu obětí také tvoří děti 

s neurotickými problémy (čili děti plaché, ustrašené, tiché, v kolektivu izolované), děti 

s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (syndrom ADHD). Dále děti s opožděným rozu-

movým vývojem, děti oslabené nemocí. Také děti sobecké, děti s pocity méněcennosti, 

s pesimismem a beznadějí. Rovněž děti submisivní (čili děti plaché, neschopné se prosa-

dit), ale i děti provokující snažící se navázat vztah i za cenu výprasku. Obětmi šikany       

se mohou stát i děti, které nejsou solidární s ostatními, děti ,,šplhouni“ nebo děti nově   

příchozí do sehraného kolektivu (Říčan, Janošová, 2010, s. 58 – 62).      

Kolář (2011, s. 144) se ovšem o typologie obětí pokusil a oběti šikany člení: 

1. ,,oběti ,,slabé“ s tělesným a psychickým handicapem; 

2. oběti ,,silné“ a nahodilé; 

3. oběti ,,deviantní“ a nekonformní; 

4. šikanovaní žáci s životním scénářem oběti“ 

Dále dodává, že u oběti dále rozlišujeme, pokud oběť nemá ani jednoho kamaráda a je tedy 

zcela izolovaná, a oběť, která má alespoň jeden pozitivní opětovaný vztah. 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 29 

 

Výzkumy prokázaly, že sympatičnost agresorů a obětí je v kolektivu poměrně     

nízká. Rozdíly se objevovaly i mezi dívkami a chlapci. Zatímco agresorky byly dětem více 

sympatické než oběti, o agresorech to již tvrdit nemůžeme. Je to způsobeno tím, že agre-

sorky dávají přednost šikaně formou intrikování, šíření pomluv, kde je jistá dávka oblíbe-

nosti nutností (Bendl, 2003, s. 46). 

Nesmíme však opomenout i další účastníky šikany, kteří mají významný vliv        

na její průběh. Za účastníky šikany nepovažujeme pouze agresora a oběť, ale i kolektiv,    

ve kterém šikana probíhá. V našem případě se jedná o ostatní děti a pedagogy v dětském 

domově se školou. Všechny děti kolektivu, ve kterém šikana probíhá, jsou danou situací 

ovlivněny a i ony probíhající situaci ovlivňují tím, že se přiklánějí na stranu oběti,          

kdy dochází k posilování odolnosti kolektivu proti šikaně nebo tím, že se staví na stranu 

agresora a tím si zajišťují pocit bezpečí. Dětí, které se dokáží zastat druhého a tím kladně 

ovlivnit celou skupinu ovšem není mnoho (Říčan, Janošová, 2010, s. 53 - 72). Pedagogové 

by se však k šikaně měli postavit čelem a řešit ji, v opačném případě by šikana mohla vy-

ústit do vyššího stádia, např. do stádia vytvoření jádra, jak uvádíme dále v textu.  
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1.8 Stádia šikany 

Šikana je proces, který má postupný vývoj. Tento vývoj můžeme rozčlenit do pěti 

stádií. Jednotlivá stádia ovšem nemají přesně definované hranice, čímž dochází k jejich 

prolínání a splývání (Lovasová, 2006, s. 6).  

Mezi stádia šikany řadíme: 

 Zrod ostrakismu - jedná se o první fázi. V této fázi agresoři oběti neubližují 

fyzicky, pouze se s ní nikdo nebaví a postupně dochází k jejímu vyčlenění 

z kolektivu. V ostrakismu se zpravidla vyznačují agresorky. Oběť postupně 

odhaluje, že ve třídě není nikdo, kdo by se s ní chtěl kamarádit, všichni ji 

zavrhují, ponižují, uráží. Z počátku dochází k tomu, že se oběť brání,       

objevují se u ní agresivní reakce vůči svému okolí. To nahrává agresorům,    

kteří vidí, že urážky a pomluvy fungují, a tak stupňují na intenzitě. Nakonec 

oběť dochází k závěru, že boj je bezvýsledný a uzavírá se do sebe. To vede 

ke třem základním znakům. Prvním z nich je náhlé zhoršení jejího prospě-

chu, druhým zhoršení schopnosti soustředit se a třetím sklon k navštěvování 

nižších ročníků s cílem nalezení kamarádů, kteří k ní budou vzhlížet a bavit 

se s ní. V první fázi šikany také dochází k rozdělení kolektivu na tři části, 

kterými jsou agresor, neutrální jádro a oběť (Martínek, 2009, s. 118).  

V této situaci existuje riziko negativního vývoje představujícího zárodek  

šikany (Bendl, 2003, s. 196).   

 Fyzická agrese a přitvrzování manipulace - v této fázi se objevují první 

projevy fyzické agrese (bití, kopání, apod.). Nejčastěji k přechodu do druhé 

fáze dochází v době, kdy se skupina dostane pod tlak a ostrakizovaný       

jedinec slouží jako ventil (Kolář, 2011, s. 27). K zhoršování situace         

mnohdy dochází v době, kdy děti společně tráví více času a mohou tak vy-

tvořit hlubší vztahy, např. na horách, různých soutěžích apod. (Bendl, 2003, 

s. 196). Závislost agresorů na ubližování oběti a používání různých typů 

manipulací a hrozeb a to verbálních i neverbálních se začíná do jisté míry 

stupňovat. Nepředstavitelný strach z ublížení oběť řeší záškoláctvím,     

vymýšlením si nejrůznějších nemocí až sebepoškozováním. Prospěch a do-

cházka oběti do školy jsou v tragickém stavu (Martínek, 2009, s. 118 - 

120). Další vývoj je závislý na postojích a hodnotách převládajících v dané 
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skupině. V případě, že v kolektivu panuje kamarádství a pospolitost,     

stupňování šikany nemá šanci. Pokud ovšem v kolektivu panuje nepřátel-

ství, rivalita, strach a lhostejnost, šikaně to nahrává (Kolář, 2011, s. 28).           

Což v dětském domově se školou se častěji setkáváme s druhou variantou.  

 Vytvoření jádra - tato fáze je klíčovým momentem, dochází k vytvoření  

jádra agresorů. ,,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“ (Martínek, 2009, s. 121 - 122). Zajímavý pozna-

tek uvádí Kolář (2011, s. 29), který prezentuje, že i slušné dítě začíná       

respektovat ,,zákon smečky“, tedy ,,nebonzuje“ a na šikanování se začíná 

podílet. Vzniká pomyslná pyramida šikanování, kdy na jejím vrcholu se ty-

čí agresoři, kteří mají k ,,ruce“ další spolupachatele. Oběť má své místo        

na základech pyramidy a veškeré ubližování je zaměřeno na ni. Veškerý 

stres agresorů je vybíjen na oběti. Za chování, které je pácháno na oběti,    

je již zodpovědný celý kolektiv. Specifickým znakem objevujícím             

se v chování oběti je vyhledávání přítomnosti učitele, s kterým však oběť 

nenavazuje kontakt (Martínek, 2009, s. 121 - 123).      

 Většina přijímá normy agresorů - pokud šikana nebyla zastavena            

ani ve třetí fázi, přechází do čtvrté, ve které dochází k vytváření norem.  

Kolektiv je rozdělen na otroky a otrokáře. Zasaženost oběti šikanou je nato-

lik vysoká, že oběť se na ní stává závislou a svoje postavení ve skupině  

považuje za přirozené. Šikanování se nebrání a v specifických situacích ag-

resory obdivuje. Typickým znakem rovněž je, i původně přihlížející jedinci  

se stávají agresory. Ve snaze zavděčit se hlavním agresorům, vymýšlejí  

nejrůznější způsoby trápení oběti. V případě, že agresor dá pokyn k ublížení 

oběti, bez řečí tak činí. Agresoři mají radost z toho, že se oběť bojí,        

častokrát jí ubližují z nudy nebo pro pobavení. Prvky posttraumatické stre-

sové poruchy u oběti nejsou v této fázi neobvyklé (Martínek, 2009, s. 125).   

 Totalita - je konečným neboli posledním stádiem. Normy jsou v této fázi 

jasně nastavené, kolektivu vládnou agresoři, ostatní jsou jim bezpodmíneč-

ně oddáni, poslouchají pouze je, včetně oběti. V takové situaci nemají     

pedagogové sebemenší šanci na změnu. V extrémních případech hrozí,         
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že agresoři ublíží oběti na zdraví, v krajních i smrt. U obětí zpravidla      

dochází k tzv. Stockholmskému syndromu, kdy si svůj život bez agresora 

nedokáží představit (Martínek, 2009, s. 125 - 126). Oběť agresora často 

omlouvá a ručí za něj, to však nepovažuje za dostačující, může se s ním       

i ztotožnit (Bourcet, Gravillonnová, 2006, s. 70).       

Bohužel musíme na základě vlastní zkušenosti konstatovat, že se všemi uvedenými stádii 

šikany se můžeme setkat i v dětském domově se školou, především pak s prvním, druhým 

a třetím stádiem.    
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1.9 Důsledky šikany   

Jak už víme, šikany se neúčastní pouze agresor a oběť, ale i ostatní členové kolekti-

vu, ve kterém probíhá. Proto i důsledky šikany nepostihují pouze agresora, oběť,           

která je však bezpochyby nejvíce poškozena, ale i ostatní účastníky. Uvedené skutečnosti 

potvrzuje i Kolář (2005, s. 17), který uvádí: ,,šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální 

nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně 

rodiny a společnosti vůbec.“ 

 

Důsledky pro skupinu 

Agresivní chování a s tím spojená skrytá nebo pozdě odhalená šikana ve skupině, 

má za následek škodu na všech zúčastněných. Kolář (2005, s. 99 - 100) uvádí čtyři destruk-

tivní důsledky: 

1. Poškození fyzického a psychického zdraví oběti 

Jakékoli agresivní chování je příčinou nejen fyzického, ale i psychického utrpení, které lze 

jen velmi obtížně zprostředkovat někomu, kdo si něco podobného sám neprožil. Takové 

jednání dlouhodobě a často i trvale poškozuje tělesné a mentální zdraví. V extrémních  

případech může ohrozit i život oběti.   

2. Fixování antisociálních postojů u agresorů 

Následky šikany jsou vážné i v případě agresorů. Pochopitelně, že jsou odlišné od následků 

způsobených na oběti. Máme nimi na mysli výrazné prohloubení deficitu v duchovním      

a mravním vývoji. Agresorovi se upevnily antisociální postoje a celkově jeho připravenost 

pro trestnou činnost.  

3. Ztráta iluzí o společnosti u ostatních členů skupiny 

Jedinci, kteří byli pouhými svědky konání agresorů ztrácení pozitivní představu o společ-

nosti, která by měla zajišťovat ochranu každému člověku a to proti jakékoli formě násilí. 

„Čelí“ tak faktu, že násilí se musí podlehnout, protože ani autority nedokáží zajistit ochra-

nu a bezpečí slabým. Veškeré normy jsou agresory porušovány, aniž by za ně byli nějakým 

způsobem potrestáni. Stejně tak přistupují k násilí a porušování zákonů ve svém budoucím 

životě. Nijak nezasahují, jsou pasivní a apatičtí, popřípadě se později sami o něco pokouše-

jí.    
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4. Snížený efekt pedagogického působení u skupiny jako celku 

Poškozenost skupiny, která si prožila šikanu, je nesporná. Každý negativní zážitek,       

především pak šikana, skupinu ovlivní. Každá skupina by měla působit jako výchovný 

celek, ovšem skupina, která si prošla šikanou, tuto výchovnou funkci ztrácí. Stejně tak vý-

ukový efekt je v takovéto skupině minimální.    

 

Důsledky pro oběť 

Stát se obětí šikany není pro nikoho příjemným zážitkem. Závažnost důsledků    

však závisí jednak na osobnosti oběti, ale i na podpoře, které se jí dostane. Důsledky     

šikany jsou velmi vážné a to ať už hovoříme o fyzických, psychických či sociálních, 

v extrémních případech mohou vést až k sebevražednému jednání (Fieldová, 2009, s. 39). 

V případě poškození jedince šikanou, dochází k projevu některých nebo všech níže uvede-

ných důsledků.  

 Fyzické důsledky - mezi fyzické následky šikany řadíme: řezné a sečné rány,      

odřeniny, škrábance, modřiny, bolesti hlavy, zad a břicha, nechutenství               

nebo naopak přejídání se, únik moči nebo stolice, vypadávání vlasů apod. (Fieldo-

vá, 2009, s. 40).  

 Psychické důsledky - za psychické následky považujeme: stálé napětí, nízké       

sebehodnocení, sníženou schopnost navazovat a udržovat vztahy, sociální frustraci, 

špatný vztah ke škole, špatnou náladu. V pokročilých stádiích dochází k poruchám 

spánku, přetrvávající unavenosti, neúspěchům ve studiu, ale i soukromém životě 

(Lovasová, 2009, s. 15). 

 Sociální důsledky - mezi sociálními následky můžeme zaznamenat: omezený    

rozvoj sociálních schopností, nepříjemný pocit oběti ve společnosti, přilnutí 

k jednomu kamarádovi a následné podřízení se mu, strach z vyjádření vlastního  

názoru (aby nedošlo ke ztrátě kamaráda), panický strach z vnějšího okolí,           

proto někdy dochází k tomu, že se oběti šikany stávají plachými izolovanými     

samotáři (Fieldová, 2009, s. 40 - 41).  
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Důsledky pro agresora 

Zafixovaná zkušenost se šikanou je velmi nebezpečný důsledek do budoucna,      

jak pro oběť a ostatní účastníky šikany, ale zejména pro agresora. Existuje velké riziko,    

že v budoucnosti bude v tomto chování pokračovat (Bendl, 2003, s. 37). To potvrzuje         

i Říčan a Janošová (2010, s. 39 – 40), kteří tvrdí: ,,agrese je naučená, to znamená,              

že si ji osvojíme na základě zkušenosti. Člověk jedná agresivně proto, že se naučil,           

že se to vyplácí. Agresivnímu jednání se učíme odmalička na základě vlastní zkušenosti,  

tj. když my sami máme úspěch, třeba se násilím něčeho zmocníme. Z dítěte se stává vyso-

ce agresivní člověk postupně, a to tak, že si pamatuje ty způsoby svého vlastního jednání, 

které vedou k úspěchu.“ Tyto děti se mnohdy stávají členy marginálních sociálních skupin, 

které v dospělosti zpravidla páchají trestné činy a mají tak více konfliktů se zákonem      

než ostatní lidé. Dokážeme-li zastavit jejich agresivní chování v tomto věku, zároveň tím 

snížíme riziko jejich kriminálního chování v dospělosti (Bendl, 2003, s. 37).                   

Což je hlavním cílem dětského domova se školou.   

Jak jsme již zmiňovali dříve v textu, u agresorů hrozí nebezpečím v tom, že se zře-

telně prohlubuje deficit v duchovním a mravním vývoji. Agresor, který je nečinně         

ponechán svému ,,nutkavému“ osudu se dle Koláře stává: ,,charakterovým mrzákem“,        

u něhož se upevnily antisociální postoje a připravenost pro trestnou činnost. Agresorovi 

nikdo nedal zřetelně najevo, co nesmí dělat a co je již sférou druhého člověka a v důsledku 

toho neměl možnost pocítit sílu společnosti ve vynucování obecných pravidel správného 

chování vůči svému okolí (Kolář, 2001, s. 99).   
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1.10 Řešení šikany 

Nejdůležitější při řešení šikany je, aby rodič či jiný dospělý, pokud zaznamená       

jakýkoli signál, že by dítě mohlo být šikanováno, s dítětem neprodleně promluvil a pokusil 

se zjistit, pokud je mu nějakým způsobem ubližováno a jsou-li jeho obavy opodstatněné. 

Prokáže-li se, že je dítěti ubližováno, je velmi důležité, aby dítě cítilo především emoční 

podporu. V případě rodičů je třeba, aby zjištěné informace ihned nahlásili ve škole        

nebo jiné instituci, v níž k šikaně dochází a spolupracovali s ní při jejím řešení (Říčan, 

Janošová, 2010, s. 70). Janský (2014, s. 39) dodává: ,,pro efektivní řešení je nutná maxi-

málně objektivní analýza situace a oproštění od vlivu vlastních emocí a prekoncepcí.“     

Za nerozumný krok se považuje návštěva rodičů oběti rodiče agresora. Důvodem je,         

že rodiče agresora svého potomka hájí a mnohdy dochází k tomu, že oběti je přisouzena 

vina s argumentem, že oběť je ta, která za celou situaci může, protože agresora provokuje. 

Z agresora se najednou stává oběť a naopak. Často také dochází k tomu, že rodiče agresora 

začnou předkládat důvody (např. rodinnou situaci), kterými jeho chování omlouvají.     

Další možností je zastrašování, kterým se agresor snaží oběť donutit k odvolání obvinění 

(Vágnerová, 2011, s. 25 - 26). 

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

šikany mezi žáky škol a školských zařízení (ČR, 2008) uvádí, že: ,,účinné a bezpečné   

vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia a formy šikanování. Existuje 

rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování.  

A. Pro vyšetřování počáteční šikany lze doporučit následující strategie: 

1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

2) Nalezení vhodných svědků. 

3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však kon-

frontace obětí a agresorů). 

4) Zajištění ochrany obětem. 

5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

B. Pro vyšetřování pokročilé šikany lze doporučit následující strategie: 

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. 
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4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5) Nahlášení policii. 

6) Vlastní vyšetřování.“ 

Zejména ve vyšších stádiích šikany, jako je vytvoření jádra, přijímání norem agresorů        

a totalita, je nutné spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, zvláště s pedagogicko-

psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany 

dětí a Policií ČR (Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení). 

 

Bariéry při řešení šikany 

V rámci vyšetřování šikany se mohou vyskytnout určité překážky. Primárním problé-

mem zpravidla je, nechuť a neochota šikanu řešit. Činitele, kteří mohou řešení šikany 

komplikovat, můžeme rozčlenit do šesti kategorií (Bendl, 2003, s. 67 – 77): 

 Nepřehlednost situace - při řešení šikany může nastat problém a to, že se situace 

stane nepřehlednou. Stává se tak především tehdy, když oběť ke své obraně        

používá rovněž násilí. 

 Ředitel a vedení školy - ředitel představuje vnějšího reprezentanta školy,                 

a proto často dochází k tomu, že šikana není řešena pouze proto, aby nemusela být 

přiznána veřejnosti a nedošlo k veřejnému poškození školy.  

 Nedostatečná legislativa - při vyšetřování šikany jsou kázeňské pravomoci školy, 

jedná-li se o postihy agresorů, v podstatě bezmocné. Nemají prostředek,             

který by byl dětem, ale i jejich rodičům hrozbou. Desítky ředitelů škol uvádí,        

že ani metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nejsou ná-

pomocny. Potíž představuje i fakt, že navrhované řešení nemusí být rodiči přijato. 

 Učitel - učitel představuje zásadní faktor při řešení šikany. Existuje řada učitelů, 

kteří raději šikanu ve své třídě přehlížejí, protože se domnívají, že se jedná             

o jejich vlastní selhání nebo proto, že ji nechtějí nebo nedovedou řešit. 

 Žáci - základní překážkou při vyšetřování šikany je její utajování,                       

především ze strany agresora, což je logické, ale i ze strany oběti, která např. může 

mít obavy z pomsty či ctít pravidlo, že se nežaluje. Překážku také mohou tvořit   

žáci, kterých se šikana přímo netýká, protože oni sami nejsou těmi neoblíbenými       

a tudíž nemají potřebu na dané situaci cokoli měnit.   
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 Rodiče - komplikace při řešení šikany mohou představovat jak rodiče agresora,   

tak rodiče oběti. Rodiče agresora mohou odmítat vinu svého dítěte a naopak rodiče 

oběti mohou odmítat řešení situace s tím, že by situace pro jejich dítě mohla být 

ještě horší.   

Kolář (2011, s. 51) popisuje i další překážky, které stojí v cestě při řešení šikany           

a tyto bariéry nazývá ,,komplot velké šestky“: 

 oběť nedokáže o problému mluvit a odmítá svědčit, 

 agresoři překrucují skutečnosti, organizovaně lžou, 

 rodiče agresorů odmítají zjištění, že jejich dítě šikanuje, 

 někteří rodiče obětí se bojí vyšetřování, raději dítě přeloží na jinou školu, 

 někdy pedagog nevědomky chrání agresora. 

 

Výchovný zásah, tresty a náprava následků šikany 

 Trest by měl být pro agresory jistou hrozbou, nicméně jak jsme již uváděli dříve 

v textu, pedagogové doposud nemají v rukou nástroj, který by byl některým agresorům 

hrozbou. Janský (2014, s. 97) tyto agresory specifikuje a uvádí: ,,výjimkou jsou pachatelé 

s asociální poruchou osobnosti, pro které hrozba trestu není dostatečnou zábranou.“      

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 

ve školách a školských zařízeních (ČR, 2016) prezentuje výchovná opatření následovně: 

 ,,výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; 

podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy - nelze použít v případě žáka, který plní 

povinnou školní docházku);  

 realizace individuálního výchovného plánu agresora;  

 snížení známky z chování;  

 převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posou-

dit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí   

a podmínek);  

 vyloučení ze školy při mimořádně závažné šikaně a opakované šikaně po rozhod-

nutí výchovné komise – nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní do-

cházku. Při vyloučení žáka se musí postupovat v souladu se zákonem č. 561/20004 

Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád;  
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 v extrémních případech si lze představit potřebu urychlit proces vyloučení žáka 

proto, aby se neopakovaly negativní projevy plynoucí z přítomnosti problematické-

ho žáka ve škole. Taková potřeba může vzniknout zejména v situaci, kdy selžou 

všechna ostatní opatření organizačního, výchovného či kázeňského charakteru.    

Pro urychlení procesu vyloučení žáka ze školy zejména v jasných případech,      

kdy není pochyb o tom, že jsou pro takový postup splněny podmínky, je možné 

uvažovat o vyloučení odkladného účinku rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy 

podle § 85 správního řádu. Takto nabyde rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy 

právní moci již doručením účastníkovi nebo účastníkům řízení a nemusí se čekat  

na uplynutí lhůt pro podání odvolání, případně na rozhodnutí o odvolání. Žák bude 

takto vyloučen ze školy již dnem doručení rozhodnutí žákovi (v případě, že je žák 

zletilý), nebo jeho zákonným zástupcům;  

 doporučení rodičům, aby dobrovolně umístili žáka do pobytového oddělení středis-

ka výchovné péče, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt 

žáka v diagnostickém ústavu;  

 podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou,   

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s ná-

sledným umístěním v diagnostickém ústavu.“ 

Orgán sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů může agresorovy uložit povinnost spolupracovat 

s kurátorem či kurátorkou pro mládež. Orgán sociálně právní ochrany dětí rovněž pomáhá 

obětem šikany a to formou podpory a pomoci, prostřednictvím sociálních pracovníků,  

psychologické intervence apod. 

V případě velmi závažných šikan naplňujících znaky trestného činu (provinění) může být 

mladistvému dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy        

a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů uložena tato opatření: 

§ 10   

 výchovná opatření, 

 ochranná opatření, 

 trestní opatření. 
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Výchovná opatření je možné mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho       

souhlasem již v průběhu tohoto řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině         

mladistvého. 

§ 15 Výchovnými opatřeními jsou: 

 dohled probačního úředníka, 

 probační program, 

 výchovné povinnosti, 

 výchovná omezení, 

 napomenutí s výstrahou. 

§ 21 Ochrannými opatřeními jsou: 

 ochranné léčení, 

 zabezpečovací detence, 

 zabrání věci, 

 ochranná výchova. 

Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit 

společnost před pácháním provinění mladistvými. 

§ 24 Trestními opatřeními jsou: 

 obecně prospěšné práce, 

 peněžité opatření, 

 peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

 propadnutí věci, 

 zákaz činnosti, 

 vyhoštění, 

 domácí vězení, 

 zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), 

 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, 

 odnětí svobody nepodmíněné. 
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§ 93 Dopustí-li se dítě mladší patnáct let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež 

uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického   

vyšetření, tato opatření: 

 výchovnou povinnost, 

 výchovné omezení, 

 napomenutí s výstrahou, 

 zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče, 

 dohled probačního úředníka, 

 ochrannou výchovu, 

 ochranné léčení. 

Náprava následků šikany může bezpochyby být podpořena pedagogickými vědomostmi      

a dovednostmi sociálních pedagogů a sociálních pracovníků. Jejich funkce je velmi důleži-

tá především při práci s obětí, ale i skupinou a agresorem.   

Pavel Janský upozorňuje: ,,výchovné použití trestu má ve specifických případech 

své opodstatnění (pokud je trest přiměřený), jeho intenzita a nepříjemnost musí být           

pro adresáta výrazná a musí mít jasně deklarovaný vztah k potrestanému chování.          

Jeho rizikem je možnost, že může být snadno vnímán jako nespravedlivý útok,              

nebo může posílit agresivní model jednání. Za určitých okolností může paradoxně vést 

k posílení kriminálního chování, neboť typově označkuje jedince jako agresora (zločince)  

a tím aktualizuje jeho ,,scénář sebenaplňujícího předvídání“ (Janský, 2014, s. 97).         

Proto dodává: ,,aby trest mohl splnit svou úlohu a modifikovat chování, musí být použit 

v krátkém intervalu po provinění, jeho intenzita a nepříjemnost musí být relativně vysoká  

a musí být srozumitelný. To předpokládá jasně definovanou souvislost mezi chováním 

trestaného a trestem. Musí z něj vyplývat, že nejde o projev nesympatií trestajícího            

k trestanému, ale o opatření, vztahujícímu se ke konkrétnímu provinění. Potom potrestání 

nebude pouhým prostředkem k blokování dětské agrese, ale součástí systému,               

modelujícímu chování dítěte“ (Janský, 2014, s. 209). 

Za vhodné považujeme uvést doporučení odborníků z praxe. Například Jiří Maléř 

(etoped a zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče 

v Hradci Králové) tvrdí, že dítě, které je šikanováno by nemělo být přeřazeno na jinou   

školu, protože není jisté, že noví spolužáci nepřevezmou úlohu původního agresora,      
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který může mít na nové škole oběti kamarády, kteří již o přesunu oběti mohou být infor-

mování. Vhodnější řešení spatřuje v přemístění agresora (Neckář, 2010, s. 6 - 7).           

Obdobný názor sdílí i francouzský dětský psychiatr Stephane Bourcet, který uvádí,           

že šikanování může být spjato s osobností, ale i zranitelností dítěte, kterou si oběť             

při jejím přemístění může přenést sebou (Bourcet, Gravillonová, 2006, s. 46 - 47).         

Odlišný názor má Říčan a Janošová (2010, s. 16), kteří tvrdí, že asi v polovině případů 

přesun oběti na jinou školu pomůže. Dítě se dle jejich názoru zpravidla v novém prostředí 

,,chytí“ nebo se dostane do kolektivu, vedeného lepším pedagogem. Naopak na druhou 

stranu upozorňují, že odchod oběti představuje výhru pro agresora a upevněním            

jeho faktické moci. Brzy si agresor najde jinou oběť a ,,zábava“ pokračuje. 
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1.11 Prevence šikany 

  Šikana je souhrnný termín označující několik druhů problémů ve skupině.          

Například psychoterapeut a etoped Michal Kolář, který se dlouhodobě touto problematikou 

zabývá, šikanu přirovnává k nemoci a uvádí, že tak s ní také musíme pracovat. Dostačující 

není rychlé a jednoduché řešení, je třeba hledat jádro problému. Má za to, že škola           

by neměla děti připravovat pouze v rovině profesní, ale že by je především měla připravit 

na život mezi lidmi. 

 Prevence šikany je téma rozsáhlé a složité. Cílem naší práce však není její komplet-

ní vyčerpání. Našim cílem je pouze stručné nastínění situace v České republice. 

 

Preventivní zásady šikany     

Oficiálním stanoviskem k prevenci šikany pro Českou republiku je Metodický    

pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikan mezi žáky 

škol a školských zařízení (ČR, 2016). Z uvedeného pokynu vyplývá, že pedagogický    

pracovník na všech typech a úrovních škol by měl své žáky a studenty vést důsledně a sys-

tematicky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických princi-

pech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhat rozvíjet pozitivní mezilidské 

vztahy a úctu k životu druhého člověka (ČR, 2008). Nicméně předpokladem pro samotnou 

prevenci šikany je splnění dvou hlavních podmínek, kterými jsou vytvoření pozitivního 

klimatu ve třídě, ale i škole a vybudování sociálních kompetencí žáků. 

V dětském domově se školou je důležitým preventivním opatřením také vytipování 

možných potencionálních agresorů a obětí šikany a to na základě znalosti osobní anamnézy 

a informací získaných ze vstupního psychologického vyšetření (Janský, 2014, s. 211). 

 

1. Pozitivní sociální klima 

Termín sociální klima: ,,označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu a dané-

ho učitele po několik měsíců či let. Jejich tvůrci jsou: žáci celé třídy, skupinky žáků v dané 

třídě, jednotliví žáci, dále všichni učitelé vyučující v dané třídě a konečně učitelé jako jed-

notlivci“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 100). 

Sociálním klimatem se rovněž ve svém výzkumu zabývali M. Havlínová a M. Ko-

lář. Ve výzkumu vycházeli z toho, že sociální klima má vliv na vše, co se v dané třídě děje. 

Měli za to, že děti svým chováním a jednáním vytvářejí veškeré klima kolem sebe.       



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 44 

 

Výsledkem chybně pociťovaného klimatu je ponechání věcí živelnosti, nedodržení kultiva-

ce  a opomenutí cílevědomých snah o kvalitu.  

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

šikany mezi žáky škol a školských zařízení (ČR, 2008) definuje několik zásad,              

kterými by se měli pedagogové řídit, aby napomáhali vytvoření pozitivního klimatu         

ve třídě. Měli by:  

 ,,podporovat solidaritu a toleranci, 

 podporovat vědomí sounáležitosti, 

 posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, 

 uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt, 

 rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost 

jedince.“  

V našem případě se jedná o poměrně těžký úkol, 

 a to vzhledem k tomu, že u všech dětí umístěných do dětského domova se školou byly 

diagnostikovány určité poruchy chování.  

Pavel Říčan a Pavlína Janošová ovšem spatřují problém v autoritě pedagogů.        

,,V současné době, kdy je autorita pedagogů katastrofálně oslabena (ve jménu falešně chá-

paných ,,práv“ dítěte a zásad liberální výchovy), se učitel někdy dostává do postavení,      

které připomíná oběť šikanování: Musí si nechat líbit drzost, vyrušování, otevřenou nepo-

slušnost, ba i nadávky, dokonce i hrozbu násilím. Některých žáků se doslova doprošuje, 

aby ho nechali konat svou práci, a činí mu potíže psát na tabuli, neboť se bojí obrátit        

ke třídě zády. Může i odejít ze třídy popliván (Zapletalová)“ (Říčan, Janošová, 2010,          

s. 23 – 24). 

 

2. Sociální kompetence žáků a studentů 

Rozvojem sociálních dovedností žáků můžeme předcházet menším patologickým 

odchylkám v jejich chování. Pozitivně orientované sociální dovednosti mají významný vliv 

na celkové dobré fungování žáků ve škole. Konkrétně můžeme např. uvést schopnost pra-

covat týmově a samostatně při řešení nejrůznějších komplikací, přímo sdělovat své pocity 

a názory, mít kladný vztah k sobě samým, ale i svému okolí. Následně se pozitivně orien-
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tované sociální dovednosti odráží v školní výkonnosti a úspěšnosti žáků (Gajdošová,    

Herényiová, 2006, s. 56).  

Důležité je mít na paměti, že sociální dovednosti jsou závislé i na prostředí. 

V našem případě však rozdíly nejsou tak patrné a to z důvodu, že děti umístěné 

do dětského domova se školou jsou pod neustálým dohledem pedagogů, kteří dohlíží       

na jejich pozitivní rozvoj.  

 

Prevence školní šikany 

V našich podmínkách se nejčastěji využívá schéma, které vytvořil Michal Kolář. 

Základní pilíře prevence školních šikan tvoří: 

1. Pedagogická komunita - jejím cílem je posilování školních skupin, ale i celých škol     

         proti výskytu šikany. 

2. Specifický program proti šikanování - tento program si každá škola vytváří svůj vlastní, 

na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy, součástí       

tohoto programu by měl být i krizový plán, s nímž by měli být na začátku školního roku 

seznámeni všichni žáci, ale i jejich zákonní zástupci. Cílem tohoto programu je brzké    

detekování a účinné řešení případného výskytu šikany ve výchovně-vzdělávací instituci.  

3. Odborné služby resortu školství - cílem těchto služeb je řešení pokročilých stádií      

šikany, ale i jejich prevence. Mezi tato zařízení řadíme např. pedagogicko-psychologické 

poradny, střediska výchovné péče, speciálně-pedagogická centra apod. 

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

se prevencí šikany - jako příklad můžeme uvést sociální kurátory, dětské psychiatry,    

kriminalisty zabývající se mládeží, apod. 

5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů - nejčastěji se jedná o pomoc a pod-

poru při vytváření preventivních programů. 

6. Kontrola škol ze strany České školní inspekce, ministerstva školství a krajských úřadů 

- zpravidla se jedná o kontrolu připravenosti škol, jak dokáží ochránit své žáky před šika-

nou.  
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7. Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí úřadem Ombudsmana a ne-

vládními organizacemi - např. můžeme jmenovat Amnesty International v ČR, Helsinský 

výbor, celostátní sdružení Společenství proti šikanování apod.). 

 Tvůrce tohoto schématu však zdůrazňuje, že je nezbytné, aby na všech úrovních 

uvedeného modelu v jeho čele stáli odborně vyškolení pracovníci.  

 

Instituce a organizace při šikaně 

V České republice existují státní i nestátní instituce a organizace zapojující            

se do prevence a pomoci při řešení šikany. Jedná se o iniciativu vítanou a především po-

třebnou. Mezi tyto instituce a organizace řadíme: 

Bílý kruh bezpečí 

Bílý kruh bezpečí vznikl již před 25 lety v Praze jako občanské sdružení, nyní pů-

sobí jako zapsaný spolek. Jeho cílem je poskytnutí odborné, bezplatné a diskrétní pomoci 

obětem, ale i svědkům trestných činů. Bílý kruh bezpečí je však také garantem mnoha pro-

jektů a kampaní zaměřených na ochranu bezbranných skupin obyvatelstva. Jedná se např.  

o Ochranu dětí před šikanou, Vliv násilí v médiích na děti a mládež, Rodina proti krimina-

litě, Sexuální zneužívání dětí apod. Posláním Bílého kruhu je poskytnutí právních informa-

cí, psychologické poradenství, sociální poradenství a praktické rady a informace. Pomoc 

poskytují odborně způsobilí poradci, především se jedná o právníky, psychology a sociální 

pracovníky.  

 Bílý kruh v současné době působí v 9 krajích, jsou jimi Praha, Brno, České Budě-

jovice, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice a Plzeň (Bílý kruh bezpečí, 2016). 

Linka bezpečí 

Linka bezpečí byla založena již v roce 1994. Linka bezpečí je celostátní linka      

pro děti a mládež, která pomáhá s řešením náročných životních situací a každodenních 

starostí a problémů. Poskytuje 24 hodin denně bezplatnou a anonymní intervenci a pora-

denství dětem a dospívajícím prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. Jejími pracovníky 

jsou zpravidla terapeuti, psychologové, sociální pracovníci, ale i zdravotní sestry a lékaři. 

Na celý tým dohlížejí kmenoví pracovníci Linky bezpečí, které tvoří dva psychiatři, dva 

psychologové a dvě sociální pracovnice. 
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Linka bezpečí má v současné době své pobočky téměř ve všech okresních městech. 

Její pracovníci jsou schopni a ochotni sdělit konkrétní místa, která jsou nejblíže bydliště 

volajícího (Linka bezpečí, 2016).  

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

 PPP řeší problémy spojené s psychologickými a sociálně pedagogickými aspekty 

vývoje dítěte a dospívajících. Rovněž se zabývá primární prevencí rizikového chování       

a to včasným preventivním působením a diagnostikou rizikových projevů chování.       

Těmito projevy rozumíme: agresivní chování, šikanu, zneužívání návykových látek, vanda-

lismus, záškoláctví, rasismus apod. Jejich tým tvoří zpravidla pedagogové, psychologové  

a sociální pracovníci. Oblastní metodik prevence v rámci osobních návštěv ve školách  

pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem šikany, šířením návykových látek, 

s výskytem drogového experimentování apod. Poskytuje pomoc dětem, kterých se proble-

matika týká, spolupracuje s jejich rodiči, školou a doporučuje vhodný postup vedoucí 

k odstranění problému. PPP také realizují konference, besedy a preventivní či intervenční 

programy pro žáky. 

 PPP působí v okresních regionech a jsou připraveny řešit problémy klientů, případ-

ně jsou schopny zprostředkovat kontakt na specializované pracoviště (Pedagogicko-

psychologická poradna, 2016).   

Střediska výchovné péče pro děti a mládež (SVP) 

SVP se zaměřují na poskytování preventivně-výchovné péče u dětí, žáků a studentů 

s rizikem vzniku a vývoje poruch chování. Poskytují jim ambulantní a internátní péči,     

ale i péči poradenskou a to nejen dětem, žákům a studentům, ale i jejich zákonným zástup-

cům a učitelům. Cílem SVP je zachycení poruch chování v počátečních stádiích a radami  

a systematickou péčí usilují o předcházení závažnějším problémům. Tým pracovníků tvoří 

pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové. 

SVP lze nalézt na mnoha místech naší republiky, jejich výčet lze nalézt na webo-

vých stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Středisko výchovné péče, 

2016).     
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Diagnostické ústavy 

Diagnostické ústavy jsou zařízení poskytující komplexní vyšetření dětem a mládeži         

po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní. Může se jednat o děti      

(mládež) s poruchami chování nebo děti (mládež) z nevhodného rodinného prostředí.        

O přijetí dítěte (mladistvého) do diagnostického ústavu může požádat buď sám rodič,    

nebo městský úřad s rozšířenou působností. Na základě tohoto vyšetření jsou děti (mladist-

ví) umístěni do jejich potřebám vyhovujícího typu školského zařízení pro výkon ústavní   

či ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče (zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchov-

né péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů). 

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

Orgán sociálně právní ochrany dětí se řídí zákonem  č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem OSPOD je ochrana práv 

dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, sledování nepříznivých vlivů působících na děti 

a zjišťování příčin jejich vzniku, provádění opatření k ochraně dětí, vykonávání funkce 

kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte, rozhodování            

o výchovných opatřeních (diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav), 

práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané, zneužívané 

děti), s dětmi ohroženými spory rodičů, práce s dětmi a mladistvými s výchovnými        

problémy a trestnou činností (přestupky, užívání návykových látek, útěky z domu, šikana, 

zanedbávání školní docházky), ale i poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele       

a pěstouny. OSPOD spolupracuje s policií, soudy, státním zastupitelství (dítě jako pachatel 

nebo oběť trestné činnosti), úřadem práce (nezaměstnanost, dávky pomoci v hmotné nouzi, 

dávky státní sociální podpory), školami a školskými zařízeními (šikana, výchovné        

problémy, záškoláctví, ústavní výchova), pedagogicko-psychologickými poradnami      

(etopedické a výukové problémy), psychocentry (manželská a rodinná poradna, mediátoři 

– vztahové problémy v rodině, kontakt rodiče s dítětem za účasti psychologa, řešení     

konfliktů za pomoci třetí osoby), lékaři, zdravotnickými zařízeními (zanedbávané a týrané 

děti, psychiatrická onemocnění dětí), intervenčními centry (pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím), nestátními neziskovými organizacemi (trávení volného času dětí,     

pomoc pro rodiče a děti při řešení drogové problematiky, pomoc při péči o dítě a domác-

nost, asistence při komunikaci s úřady, pomoc při řešení bytové situace – azylové domy, 

dluhová problematika).  
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Školy a školská zařízení mají hlásnou povinnost. To znamená, že jsou povinny   

hlásit výskyt šikany OSPOD. Ten následně s agresory pracuje, jak jsme již uváděli dříve 

v textu, prostřednictvím kurátorů a kurátorek pro mládež. Tito pracovníci pracují s dětmi 

s opakovanými výchovnými problémy a těmi, kteří se dopustili protiprávního jednání. 

V jejich kompetenci je rovněž podávání podnětů soudu na uložení výchovných opatření. 

Dále také spolupracují s policií, soudy, státními zástupci, probační a mediační službou.  

Též se účastní soudních líčení a sledují děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou 

výchovou. OSPOD také pomáhá obětem šikany, rovněž jsme již uváděli dříve v textu,       

a to formou podpory a pomoci, prostřednictvím sociálních pracovníků, psychologické  

intervence apod. (Orgán sociálně právní ochrany dětí, 2016).   

Policie ČR  

V případě závažných šikan, které by mohly naplňovat znaky přestupku nebo trest-

ného činu, se škola obrací na Policii ČR. Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, 

jehož roli, působnost a kompetence upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle uvedeného zákona je cílem policie chránit bezpečnost osob          

a plnit úkoly podle trestního řádu. Trestný čin nebo přestupek související se šikanou      

bude vyšetřovat obvodní oddělení policie – v Praze místní oddělení policie. Případ        

také může vyšetřovat služba kriminální policie a vyšetřování, tedy kriminalisté – specialis-

té na mládež, kteří spadají pod územní odbor policie (Policie ČR, 2016).  

Pochopitelně, že jsme neuvedli kompletní výčet institucí a organizací zapojujících 

se do prevence a pomoci při řešení šikany. Uvedli jsme pouze ty, které považujeme          

za významné a pojící se k tématu naší práce.   

 

Shrnutí 

V první kapitole naší práce jsme se zaměřili na vymezení pojmů pojících               

se s šikanou. Následně jsme definovali samotný pojem šikana, dále jsme uvedli příčiny, 

motivy, formy, podoby a znaky šikany. Rovněž jsme popsali účastníky, stádia a důsledky 

šikany. V neposlední řadě jsme se zaměřili na řešení a prevenci šikany. Uvedené informace 

však měly spíše obecnější charakter, čili jejich využití je možné nejen v dětském domově 

se školou. V druhé kapitole naší práce proto definujeme samotný pojmem dětský domov   

se školou, šikanu v dětském domově se školou a též osobnost sociálního pedagoga 

v dětském domově se školou, nýbrž tyto informace budou pro naši práci stěžejní.  
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2 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU 

Dětský domov se školou je zařízení poskytující ochrannou výchovu, spadající           

do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a řídící se záko-

nem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských   

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

2.1 Definice pojmu 

Jak již bylo zmíněno, dětský domov se školou je zařízením, které poskytuje ochran-

nou výchovu, čili jsou zde umisťovány děti s nařízenou ústavní výchovou. Tyto děti vyka-

zují závažné poruchy chování nebo z důvodu přechodné nebo trvalé duševní poruchy vy-

žadují výchovně léčebnou péči, děti s uloženou ochrannou výchovou, ale i nezletilé matky 

splňující jednu z předešlých podmínek. Ochrannou výchovu vždy nařizuje či ukládá soud. 

Zařízení v podstatě poskytuje péči dětem, která je jinak poskytována osobami odpovědný-

mi za jejich výchovu pouze s tím rozdílem, že se jedná o děti s nařízenou ústavní výchovou 

nebo uloženou ochrannou výchovou. V rámci této péče jsou dětem zajišťovány specifické 

výchovné a vzdělávací potřeby, ale i přímé plné zaopatření zahrnující stravování, ubytová-

ní, ošacení, učební pomůcky, úhradu zdravotních služeb a léčiv, ale i kapesné a věcnou 

pomoc při odchodu zletilých jedinců ze zařízení (zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 

ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů).  

Dětský domov se školou je zpravidla určen pro děti od šesti let věku do ukončení 

povinné školní docházky. Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v dětském   

domově se školou je rodinná skupina, která je tvořena nejméně pěti a nejvíce osmi dětmi. 

V jednom areálu lze v jedné či ve více budovách zřídit nejméně dvě a nejvíce šest rodin-

ných skupin. Děti jsou do rodinných skupin zařazovány s ohledem na jejich výchovné, 

vzdělávací a zdravotní potřeby. Děti z dětského domova se školou nemohou z důvodu  

závažných poruch chování plnit povinnou školní docházku ve škole mimo zařízení,      

zřizovatel dětského domova se školou je proto povinen zřídit školu s odpovídajícími    

vzdělávacími programy jako součást zařízení. Pokud však v průběhu školní docházky   

pominou důvody pro zařazení dítěte do školy, která je součástí dětského domova, je dítě 
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přeřazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. Tato situace může 

nastat pouze v případě, když ředitel dětského domova se školou podá žádost o zařazení 

dítěte do školy mimo dětský domov. V případě, že se dítě po ukončení povinné školní  

docházky nemůže z důvodu pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední  

škole mimo dětský domov nebo v případě, že neuzavře pracovněprávní vztah, je umístěno 

do výchovného ústavu (zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 

ve znění pozdějších předpisů). 

Hlavním cílem dětského domova se školou je reedukace dětí. Reedukace je spjata 

s terapií a v určitém slova smyslu též s psychoterapií (Sekera, 2012, s. 35). Sychrová 

(2014, s. 138) se domnívá, že: ,,propojením psychoterapie s reedukačním a resocializačním 

prostředím může dojít k pozitivním změnám ve výsledcích práce těchto zařízení.“     

Langmeier a kol. (2000, s. 38) rovněž souhlasí s tím, že psychoterapeutická pomoc je po-

třebná i ve výchovné péči. Stankowski (2005, s. 4) má za to, že pedagogická terapie         

by měla být realizována všude tam, kde dochází ke snižování hranice vychovatelnosti        

a též tam, kde jedinec není schopen správného vývoje bez pomoci. ,,Neméně významným 

argumentem pro přidání psychoterapeutických postupů do práce sociálních pedagogů       

je skutečnost, že to, co klienti reedukačních a resocializačních zařízení opravdu potřebují, 

je rozvoj jejich kompetencí, zdrojů a podpory okolí (primárně rodiny). Sociálního pedago-

ga lze tedy chápat také jako odborníka, který se pohybuje v prostoru psychosociální rehabi-

litace (který aktivně spolupracuje s rodinou klienta), a aplikátora podpůrné psychoterapie“           

(Sychrová, 2014, s. 141). Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že terapie        

a psychoterapie je potřebná mimo jiné i v dětském domově se školou.  

Významným faktorem vedoucím k úspěchu při převýchově dětí v dětském domově 

se školou, je náhled a optimismus pedagogů na možnosti změn ze strany dětí. Sekera 

(2009, s. 167) v rámci svého výzkumu ovšem zjistil, že pedagogové příliš nevěří,             

že jejich působení vede k hlubším vnitřním změnám svěřenců. Logicky tedy můžeme    

očekávat, že pokud budou v domovech působit odborníci s takovým přístupem, jen stěží 

můžeme očekávat pozitivní změny na straně dětí.  

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 52 

 

2.2 Šikana v dětském domově se školou 

Ochranná výchova sebou přináší skutečnost, že dítě je náhle odloučeno od své rodi-

ny, což může vést k rozvoji psychického strádání. ,,Pro dítě bývá traumatické oddělení    

od rodiny a ,,přemístění“ do neznámého prostředí“ (Bechyňová, Konvičková, 2008,          

s. 115 – 118). Rovněž uvádějí, že: ,,dítě umístěné v ústavním zařízení odloučení od rodiny 

prožívá často jako opuštění.“ Řešení spatřují: ,,ke snížení traumatizace dítěte při umístění 

do zařízení pro výkon ústavní výchovy a posílení spolupráce rodičů se zařízením může 

přispět, pokud rodiče mají možnost dítě do zařízení doprovodit nebo ho alespoň krátce    

po umístění navštívit.“ ,,Častým projevem psychicky deprivovaných dětí bývá agresivní, 

destruktivní chování, zaměřené jak proti dětem, tak i dospělým“ (Janský, 2014, s. 143).   

Dětské domovy se školou: ,,jsou zpravidla krajně uzavřené instituce. Mechanismy  

takových institucí podporují růst šikanování a současně brání jeho odhalení a léčbě.      

Nezřídka je šikanování součástí nejen polovojenského režimu, ale i součástí celého řízení 

ústavu. (Sociologové používají též označení instituce totální, kterou definují jako sociální 

organizaci, v níž je chování jedince do nejmenších detailů předepsáno, určeno režimem 

zařízení a rozhodnutími těch, kdo instituci vedou. S jedincem, který je zde dlouhodobě 

uzavřen, se zachází jako s položkou, členem skupiny, ne jako s individualitou)“ (Kolář, 

2005, s. 145). Krajně uzavřenou institucí: ,,se rozumí zařízení, jež vytváří společnost       

pro lidi, kteří potřebují více či méně dlouhodobou intenzivní péči. Tito lidé zde žijí odděle-

ně od své rodiny a nemají její přímou ochranu. Jde o organizaci, která má tendenci být svě-

tem sama pro sebe“ (Kolář, 2005, s. 145). Kolář (2005, s. 146) také upozorňuje, že krajně  

uzavřenou institucí se obyčejně stává: ,,uzavřené zařízení, které nebrání rizikům,              

jež jsou v ní a priori obsažena. Spoléhá na tvrdý autoritářský systém, a tím nabývá totali-

tární podoby. V instituci je uplatňován nikoliv komunitní, demokratický, ale tvrdý autorita-

tivní systém. Personál si přivlastnil velkou moc a všechna práva. Objekty jejich péče    

(svěřenci apod.) mají drasticky omezenou svobodu rozhodování a nezřídka jediné ,,právo“ 

– chovat se podle neomylného řádu. Je pochopitelné, že to vede k uzavřenosti proti        

jakýmkoliv pozitivním změnám.“ Rovněž dodává, že: ,,podstata tohoto řízení ústavu    

zásadně znesnadňuje kontrolu a podporuje obecně zneužívání moci nejen u zaměstnanců,        

ale i u různých kápů a agresorů z řad nedobrovolných obyvatel. Současně navozuje atmo-

sféru oslavování násilí. V takovém zařízení zákonitě dochází k záměně pravých cílů         

za nepravé.“ Dále zmiňuje, že: ,,na významu ztrácí pomoc a láska k bližnímu, neboť není 

výjimkou, že je třetina svěřenců na útěku“ (Kolář, 2005, s. 146).   
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Šikana a agresivita mezi dětmi především v dětském domově se školou jsou běžnými 

jevy. To dokládá i Kolář (2005, s. 144): ,,Zařízení ústavní výchovy pro děti a mládež     

vévodí jak v množství, tak v ,,dokonalosti“ šikan. Podmínky pro zhoubné bujení násilí  

jsou zde často optimální.“ Janský (2014, s. 210) dodává, že: ,,šikanování zvláště 

v podmínkách ústavní výchovy je velmi aktuální.“ Je-li známa skutečnost o výskytu šika-

nování v uvedeném zařízení, rozhodně každého napadne otázka, v čem spočívá příčina 

tohoto stavu. ,,Důvodu je víc. Patří k nim uzavření velkého počtu morálně narušených  

jedinců do jednoho místa, nezřídka i nadměrný počet svěřenců na malém prostoru, absence 

vnější i vnitřní diferenciace ústavů, zakořeněná tradice šikanování, nepřipravenost pedago-

gických pracovníků pro komunitní práci a pro boj proti šikanování“ (Kolář, 2005, s. 145). 

Prekopová (2012, s. 174) je názoru, že: ,,Za agresivním chováním, kterým malý tyran  

ovládá své okolí, se skrývá strach před ztrátou moci, ve kterém je zase schována  úzkost  

ze ztráty jistoty a bezpečí. Nakonec je to tedy strach před ztrátou lásky.“ Rovněž dodává: 

,,Jsem přesvědčena, že dnešní bezohledná dětská agresivita se dá vystopovat až do útlého 

dětství, kde byl její zárodek nedostatečně usměrněn“ (Prekopová, 2012, s. 175). Kolář   

také upozorňuje: ,,lze nalézt řadu podob a rovin nepřímé i přímé spolupráce personálu 

s agresory. Je to běžná záležitost a nikdo se nad tím nepozastavuje, snad si to nepřipouští. 

Mechanismy, které jsou personálem reflektovány, jsou považovány za pragmatické            

a užitečné pro chod a řízení ústavu. V podstatě jde o racionalizaci snahy pracovníků     

uspořádat život značného počtu lidí na malém prostoru při minimální námaze“ (Kolář, 

2005, s. 149). V struktuře dětí umístěných do dětského domova se školou existují tvrdé 

normy násilí. Úspěšné projití si počátečními i průběžnými testy šikanování jsou známkou 

obstání. Časté jsou i různé iniciační rituály. ,,Například každý nový příchozí dostane 

,,přivítačku“, bývá to často tzv. ,,deka“ (oběti se přehodí přes hlavu deka a poté ji skupina 

agresorů bije  a kope; represe nezřídka končí, až když oběť nejeví známky odporu) (Kolář, 

2005, s. 150). Janský (2014, s. 210): ,,přivítačku“ označuje termínem ,,ritualizované vítání 

,,nováčků“.“ ,,To je klíč k výsledné mocenské hierarchii mezi svěřenci. Vnější podoba  

hierarchie je různá. Vládcové podzemního života mají mimořádnou moc. Pedagogové      

to většinou citlivě registrují a jmenují je do oficiálních funkcí vedoucích oddílů, skupin, 

ložnic, celoústavních shromáždění apod., čili delegují na ně velmi účinně vnější kázeň       

a ,,morálku“, o kterou v totalitárních institucích tolik jde. Při případných problémech stojí 

personál na straně těchto králů. Za těchto okolností proroste parastruktura násilí oficiální 

pedagogickou strukturou a stane se její legální součástí“ (Kolář, 2005, s. 150). 
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Jak jsme již zmiňovali, šikana a agresivita jsou v dětském domově se školou běžný-

mi jevy, a proto často dochází k tomu, že i pedagogové v této problematice rezignují.      

To uvádí i Janský (2014, s. 210): ,,v mnohých zařízeních bývá také šikanování nepřímo 

podporováno rezignací pedagogických pracovníků.“ Kolář (2005, s. 150 – 152) upozorňuje 

na některé praktiky pedagogů: 

 ,,Přehlížení, případně bizarní reakce na evidentní projevy šikanování. Stává se,  

že pedagogové jsou bombardováni očividnými signály šikanování, nicméně je vy-

trvale přehlížejí. Vidí třeba u oběti modřiny, poranění nebo její panickou reakci    

na přítomnost některého z agresorů, ale jsou ,,slepí“ a ,,hluší“. 

 Bezmocnost léčit provalenou šikanu a hra na řešení. V případech, že je vedení  

ústavu donuceno, například tlakem médií, aby šikanu napravilo, ukáže se v plné 

nahotě jeho odborná nepřipravenost. Při běžném provalení šikany, které není      

doprovázeno nekompromisním tlakem zvenku, se někdy předstírá, že se šikanování 

řeší. Personál je dotčen, že je rušen jejich klid. V podstatě se vždy jedná o pseudo-

řešení, které lze charakterizovat jako plácnutí do vody. Někdy se to nechá rovnou 

jen tak. Případně se oběti přesunou do jiného ústavu. 

 Informace o šikanování se běžně nedostanou za zdi ústavu, případná upozornění 

zvenku jsou odmítána. I když dojde k tragickému vyvrcholení šikany a oběť         

je vážně zraněna, nebo se pokusí o sebevraždu, přesto se informace nedostanou dál. 

Chybí zde zájem o zpětnou vazbu zvenku, která je nezbytností proti degeneraci  

systému. 

 Odmítnutí žádosti oběti o pomoc. Stává se, že mučení a trápení oběti dosáhne    

meze, kdy už nemůže dál. V této krajní situaci oběť někdy zoufale hledá pomoc     

u vychovatele, vedoucího vychovatele i ředitele. Nikdo z nich jí nepomůže. Vycho-

vatel promptně informuje agresory, kteří si na ,,bonzáka“ došlápnou. Vedoucí     

vychovatel a ředitel volání o pomoc bagatelizují a odmítají zasáhnout. 

 Označení oběti personálem. Někdo z personálu přímo označí oběť. Může to udělat 

nenápadně, prostřednictvím despektu, nebo přímo přikáže skupině, aby to nepoho-

dlnému chovanci večer spočítali. 

 Praktiky šikanování udržují ,,morálku“. Personál v duchu své represivní doktríny 

věnuje velké úsilí dosažení slepé poslušnosti. V rámci polovojenského režimu    

klade důraz na plnění i zdánlivě nebo skutečně nesmyslných věcí. Cíl                     

je však ,,ušlechtilý“ – zlomit odpor a vůli rizikového jedince.“ 
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Dětský domov se školou je dobrým řešením z pohledu společnosti pro všechny děti, 

u kterých byla diagnostikována porucha chování. Tuto domněnku ovšem vyvrací Kolář 

(2005, s. 148): ,,Tak si mnoho lidí představuje univerzální lék na sociálněpatologické  jevy, 

jako je například kriminalita dětí a mládež, závislost na drogách. Přísné a ,,spravedlivé“ 

potrestání čili represe přivede podle nich kriminálníky a narkomany k rozumu a oni           

si už příště dají pozor. To je však omyl. Ve skutečnosti totalitární, krajně uzavřená institu-

ce zabíjí v člověku to dobré – soucit a morálku. Podporuje růst sobectví, krutosti a násilí 

nejen u svěřenců, ale i u pedagogů.“  
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2.3 Osobnost sociálního pedagoga v dětském domově se školou 

Na osobnost sociálního pedagoga v dětském domově se školou jsou zejména           

ve vztahu k jeho přirozené autoritě, v určitých ohledech kladeny velmi vysoké nároky. 

Především se jedná o vysokou frustrační toleranci a odolnost vůči stresovým a konfliktním 

situacím. Tyto situace také často vyžadují rychlá a racionální rozhodnutí. Dále se jedná       

o vysoké dovednosti zvláště v sociální komunikaci a schopnosti citlivě vnímat sociální 

dění. Předpokladem pro výkon této profese je schopnost rozumět, ale hlavně zvládat  

vlastní emoce. S tím souvisí i přirozené a srozumitelné vyjadřování zájmu, ochoty a při-

pravenosti k pomoci (Janský, 2014, s. 140). Machel (In Veteška, 2015, s. 229 – 230)        

se domnívá, že jednu z podmínek pro výkon profese sociálního pedagoga v dětském     

domově se školou je pedagogicko-psychologická a terapeutická příprava. Terapeutickou 

přípravu zmiňuje rovněž Rieger (2009, s. 30 – 31), který ovšem zmiňuje i další oblasti 

vzdělání pedagoga. Mezi tyto oblasti řadí, opakování základů vývojové psychologie a psy-

choterapie, rodinné terapie, nácvik sociálně psychologických dovedností, meditaci a nácvik  

specifických metod a technik z oblasti psychoterapie. 

Zcela klíčový význam pro zvládnutí profesních nároků, ale i pro bezpečnost dětí       

a zaměstnanců je schopnost komunikace, empatie a předvídání vzniku možných konflikt-

ních situací. V navazování kontaktu i s velmi problémovými dětmi významně pomáhá  

citlivě projevovaný pozitivní vztah. Tento vztah současně umožňuje získat významné   

diagnostické údaje. Bez navázání osobního vztahu se mohou mnohé konflikty daleko více 

vyostřit, proto pouhé kladení požadavků, kontrola a dohlížení nestačí (Janský, 2014,          

s. 140). Sychrová (2014, s. 140) má za to, že práce sociálních pedagogů má směřovat 

k výchově pro partnerství a rodičovství. Dále míní, že: ,,právě toto téma považujeme         

za determinující pro kvalitu pozdějšího života klientů mimo ústav a pro úspěch či selhání 

v základních vztazích.“ K nezbytným profesním, ale i osobnostním charakteristikám patří 

důslednost, protože bez ní není možné zakotvit žádný výchovný režim (Janský, 2014,         

s. 140).  
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II.  EMPIRICKÁ ČÁST 
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3 VÝZKUM 

Cílem práce je zjistit, jaký je možný výskyt šikany v dětském domově se školou. Dále 

budeme zjišťovat, jakým formám šikany jsou děti nuceny čelit nejčastěji, a jaké strategie 

volí při jejím řešení.   

 

3.1 Výzkumné otázky  

1. Jaký je výskyt šikany v dětském domově se školou? 

1.1 Jaké jsou rozdíly ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti              

na pohlaví dětí? 

1.2  Jaké jsou rozdíly ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku 

dětí?  

 

2. Jakým formám šikany jsou děti z dětského domova se školou nuceny čelit nejčastěji? 

2.1 Jaké jsou rozdíly ve formách šikany v dětském domově se školou v závislosti             

na pohlaví dětí? 

2.2 Jaké jsou rozdíly ve formách šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku 

dětí? 

 

3. Jaké strategie děti z dětského domova se školou při řešení šikany volí?  

3.1 Jaké jsou rozdíly ve strategiích při řešení šikany v dětském domově se školou 

v závislosti na pohlaví dětí? 

3.2 Jaké jsou rozdíly ve strategiích při řešení šikany v dětském domově se školou 

v závislosti na věku dětí? 
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3.2 Zdůvodnění pojetí výzkumu 

Za účelem zmapování výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti       

na věku a pohlaví dětí jsme zvolili kvantitativní metodologii. Tento přístup jsme zvolili 

z důvodu, že chceme zjistit, zda existují rozdíly ve výskytu šikany v dětském domově      

se školou. 

 

3.3 Výzkumný soubor 

Základní soubor tvoří všechny dětské domovy se školou v Olomouckém a Zlínském 

kraji. Olomoucký a Zlínský kraj byl zvolen z důvodu demograficky nižšího výskytu      

rizikového chování, zejména pak šikany, v těchto krajích. Výběrový soubor byl zvolen 

exhaustivní a je tvořen všemi dětskými domovy se školou v těchto krajích. Těmito domovy 

jsou, dětský domov se školou Veselíčko, dětský domov se školou Šumperk a dětský     

domov se školou Bystřice pod Hostýnem (zdroj: MŠMT).  

 

Tab. 1. Výběrový soubor 

Kraj Okres Dětský domov se školou Počet dětí 

Olomoucký Veselíčko 
Dětský domov se školou, základní škola       

a školní jídelna 
50 

Olomoucký Šumperk 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, 

základní škola a střední škola 
50 

Zlínský 
Bystřice pod 

Hostýnem 

Dětský domov se školou, základní škola       

a školní jídelna 
40 

 

3.4 Technika sběru dat 

Pro zjištění výskytu šikany v dětském domově se školou byl zvolen strukturovaný 

dotazník. Dotazník se skládá z 24 položek, ze kterých dotazovaný vybírá jednu možnost. 

Dotazník sleduje jen vybrané formy šikany, se kterými děti ve svém životě nemusely přijít 

do kontaktu, a tedy jejich odpověď mohla být jen okamžitou reakcí na položku. Dotazník 

sleduje reálnou existenci výskytu a forem šikany v dětském domově se školou. Dotazník  

se skládá ze čtyř oblastí, první je úvodní část, která se zaměřuje na demografické údaje 
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(pohlaví, věk), druhou je četnost výskytu šikany, další jsou formy šikany a poslední část 

tvoří strategie řešení. Položky budou vyhodnoceny jednotlivě pomocí absolutních              

a relativních četností. V případě záporných odpovědí na otázky týkající se výskytu šikany 

v dětském domově se školou výzkumem dojdeme k závěru, že v těchto typech školských 

zařízení se tento typ rizikového chování nevyskytuje. 

 

Tab. 2. Technika sběru dat 

1. Úvod  1, 2 

2. Výskyt 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 

3. Formy  5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 

4.  Strategie 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 

 

3.5 Způsob zpracování dat 

Za účelem zjištění výskytu šikany v dětském domově se školou (VO1), zjištění    

rozdílů ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti na pohlaví dětí (VO2), 

zjištění forem šikany, kterým jsou děti z dětského domova se školou nuceny čelit nejčastěji 

(VO4), zjištění rozdílů ve formách šikany v dětském domově se školou v závislosti          

na pohlaví dětí (VO5), zjištění strategií, které děti z dětského domova se školou při řešení 

šikany volí (VO7) a zjištění rozdílů ve strategiích při řešení šikany v dětském domově       

se školou v závislosti na pohlaví dětí (VO8) budou použity výsečové grafy a tabulky     

obsahující absolutní a relativní četnosti. Za účelem zjištění rozdílů ve výskytu šikany 

v dětském  domově se školou v závislosti na věku dětí (VO3), zjištění rozdílů ve formách 

šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí (VO6) a zjištění rozdílů       

ve strategiích při řešení šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí 

(VO9) bude využito sloupcových grafů a tabulek obsahující absolutní a relativní četnosti. 

 Získaná data budou zaznamenána do tabulky v programu MS Excel. K vyhodnoce-

ní dat bude využit program Statistika 12. Poté bude ze získaných dat pro lepší přehlednost 

pro položku pohlaví  a věk vytvořena tabulka. Data budou interpretována prostřednictvím 

popisné statistiky. 
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU  

Dostali jsme se k samotným výsledkům výzkumu. Data budeme analyzovat a následně 

interpretovat sestupně dle položek v dotazníku a výzkumných otázek. 

 

4.1 Analýza výsledků výzkumu 

V následující kapitole se budeme zabývat analýzou námi sesbíraných dat. 

 

Pro přehlednost uvádíme čtyři tabulky a jim odpovídající počet grafů. První       

z nich obsahuje informaci o pohlaví dětí, druhá pak uvádí věk všech dětí, které jsou dle 

Ministerstva práce a sociálních věcí rozděleny do věkových kategorií. Další obsahuje   

věkové kategorie pouze dívek a poslední obsahuje věkové kategorie pouze chlapců.  

 

Položka č. 1: Pohlaví 

Tab. 3. Pohlaví 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

CH 70 50 

D 70 50 

 

 

Obr. 1. Pohlaví 

Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 140 dětí, z toho 70 dívek (50 %) a 70 chlapců      

(50 %). 
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Položka č. 2: Věk 

Jak jsme již zmiňovali dříve v textu, děti byly rozděleny do věkových kategorií    

dle Ministerstva práce a sociálních věcí (zdroj: MPSV). 

Tab. 4. Věk 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

6 - 9 1 1 

10 - 12 39 29 

13 - 16 100 70 

 

 

Obr. 2. Věk  

 

Výzkumu se zúčastnilo 1 dítě ve věku 6 – 9 let (1 %), 39 dětí ve věku 10 – 12 let (29 %)    

a 100 dětí ve věku 13 – 16 let (71 %). 
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Tab. 5. Věk pouze dívky 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

6 - 9 0 0 

10 - 12 22 31 

13 - 16 48 69 

 

 

          Obr. 3. Věk pouze dívky 

 

Výzkumu se zúčastnilo 22 dívek ve věku 10 – 12 let (31 %) a 48 dívek ve věku 13 – 16 let 

(69 %). 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 64 

 

Tab. 6. Věk pouze chlapci 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

6 - 9 1 1 

10 - 12 18 26 

13 - 16 51 73 

 

 

  Obr. 4. Věk pouze chlapci 

 

Výzkumu se zúčastnil 1 chlapec ve věku 6 – 9 let (1 %), 18 chlapců ve věku 10 – 12 let  

(26 %) a 51 chlapců ve věku 13 – 16 let (73 %). 
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Položka č. 3: Myslíš, že se šikana ve tvém dětském domově se školou vyskytuje? 

Tab. 7. Názor dětí 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

určitě ne 62 44 

ano, ale jen někdy  18 13 

ano, občas 29 21 

ano, velmi často 15 11 

nevím, sám/a jsem se s ní nesetkal/a, 

ale nemohu ji vyloučit 
16 11 

 

 

Obr. 5. Názor dětí 

 

62 dětí (44 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou určitě nevyskytuje, 

18 dětí (13 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje,          

ale jen někdy, 29 dětí (21 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou  

vyskytuje, ale jen občas, 15 dětí (11 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově     

se školou vyskytuje velmi často a 16 dětí (11 %) odpovědělo, že neví, jestli se šikana 

v jejich dětském domově se školou vyskytuje, že sami se s ní nesetkaly, ale nemohou        

ji vyloučit. 
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Tab. 8. Názor pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

určitě ne 26 37 

ano, ale jen někdy  11 16 

ano, občas 21 30 

ano, velmi často 9 13 

nevím, sám/a jsem se s ní nesetkal/a, 

ale nemohu ji vyloučit 
3 4 

 

 

Obr. 6. Názor pouze dívky 

 

26 dívek (37 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou určitě nevysky-

tuje, 11 dívek (16 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje,          

ale jen někdy, 21 dívek (30 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou  

vyskytuje, ale jen občas, 9 dívek (13 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově     

se školou vyskytuje velmi často a 3 dívky (4 %) odpověděly, že neví, jestli se šikana 

v jejich dětském domově se školou vyskytuje, že samy se s ní nesetkaly, ale nemohou        

ji vyloučit. 
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Tab. 9. Názor pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

určitě ne 36 51 

ano, ale jen někdy  6 9 

ano, občas 8 11 

ano, velmi často 7 10 

nevím, sám/a jsem se s ní nesetkal/a, 

ale nemohu ji vyloučit 
13 19 

 

 

Obr. 7. Názor pouze chlapci 

 

36 chlapců (51 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou určitě         

nevyskytuje, 6 chlapců (9 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově se školou 

vyskytuje, ale jen někdy, 8 chlapců (11 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském domově 

se školou  vyskytuje, ale jen občas, 7 chlapců (10 %) si myslí, že se šikana v jejich dět-

ském domově se školou vyskytuje velmi často a 13 chlapců (19 %) odpovědělo, že neví, 

jestli se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje, že sami se s ní nesetkali,    

ale nemohou ji vyloučit. 
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Z důvodu, že 1. věkovou kategorii zastupuje pouze jedno dítě, došlo k jeho sloučení do 2. 

věkové kategorie. 

Tab. 10. Názor - 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

určitě ne 17 42 

ano, ale jen někdy  7 17 

ano, občas 5 13 

ano, velmi často 6 15 

nevím, sám/a jsem se s ní nesetkal/a, 

ale nemohu ji vyloučit 
5 13 

 

                 Obr. 8. Názor – 2. věková kategorie 

             

Děti z druhé věkové kategorie položku, zda si myslí, že se šikana v jejich dětském domově 

se školou vyskytuje, zodpověděly: 17 dětí (42 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském 

domově se školou určitě nevyskytuje, 7 dětí (17 %) si naopak myslí, že se šikana      

v jejich dětském domově se školou vyskytuje, ale jen někdy, 5 dětí (13 %) si myslí,          

že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje občas, 6 dětí (15 %) si myslí,     

že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje velmi často a 5 dětí (13 %) neví, 

jestli se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje, že samy se s ní nesetkaly,  

ale nemohou ji vyloučit. 
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Tab. 11. Názor – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

určitě ne 33 38 

ano, ale jen někdy  11 13 

ano, občas 22 26 

ano, velmi často 9 10 

nevím, sám/a jsem se s ní nesetkal/a, 

ale nemohu ji vyloučit 
11 13 

 

 

Obr. 9. Názor – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zda si myslí, že se šikana v jejich dětském domově 

se školou vyskytuje, zodpověděly: 33 dětí (38 %) si myslí, že se šikana v jejich dětském 

domově se školou určitě nevyskytuje, 11 dětí (13 %) si naopak myslí, že se šikana      

v jejich dětském domově se školou vyskytuje, ale jen někdy, 22 dětí (26 %) si myslí,        

že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje občas, 9 dětí (10 %) si myslí,   

že se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje velmi často a 11 dětí (13 %) 

neví, jestli se šikana v jejich dětském domově se školou vyskytuje, že samy se s ní nesetka-

ly, ale nemohou ji vyloučit. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 70 

 

Položka č. 4: Byl/a jsi někdy svědkem, když někoho ve tvém dětském domově            

se školou šikanovali? 

Tab. 12. Svědci šikany 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 12 9 

ano, několikrát  17 12 

ano, jen jednou 13 9 

ne, nikdy 98 70 

 

 

Obr. 10. Svědci šikany 

 

Děti položku zodpověděly následujícím způsobem: 12 dětí (9 %) odpovědělo, že bylo čas-

to svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 17 dětí (12 %)    

odpovědělo, že několikrát bylo svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou 

šikanovali, 13 dětí (9 %) odpovědělo, že jen jednou bylo svědkem, když někoho v jejich 

dětském domově se školou šikanovali a 98 dětí (70 %) odpovědělo, že nikdy nebylo   

svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali.    
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Tab. 13. Svědci šikany- pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 7 10 

ano, několikrát  6 9 

ano, jen jednou 7 10 

ne, nikdy 50 71 

 

 

Obr. 11. Svědci šikany- pouze dívky 

 

Dívky položku zodpověděly následujícím způsobem: 7 dívek (10 %) odpovědělo,               

že bylo často svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali,           

6    dívek (9 %) odpovědělo, že několikrát bylo svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, 7 dívek (10 %) odpovědělo, že jen jednou bylo svědkem, 

když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali a 50 dívek (71 %) odpovědělo, 

že nikdy nebylo svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali.    
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Tab. 14. Svědci šikany – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 5 7 

ano, několikrát  11 16 

ano, jen jednou 6 9 

ne, nikdy 48 69 

 

 

Obr. 12. Svědci šikany – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku odpověděli takto: 5 chlapců (7 %) odpovědělo, že bylo často svědkem, 

když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 11 chlapců (16 %)             

odpovědělo, že několikrát bylo svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou 

šikanovali, 6 chlapců (9 %) odpovědělo, že jen jednou bylo svědkem, když někoho v jejich 

dětském domově se školou šikanovali a 48 chlapců (69 %) odpovědělo, že nikdy nebylo 

svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali.    
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Tab. 15. Svědci šikany – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 3 8 

ano, několikrát  7 17 

ano, jen jednou 3 8 

ne, nikdy 27 67 

 

 

        Obr. 13. Svědci šikany – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho      

v jejich dětském domově se školou šikanovali, odpověděly: 3 děti (8 %) odpověděly,       

že byly často svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 7 dětí 

(17 %) odpovědělo, že několikrát byly svědkem, když někoho v jejich dětském domově    

se školou šikanovali, 3 děti (8 %) odpověděly, že jen jednou byly svědkem, když někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, naopak 27 dětí (67 %) odpovědělo, že nikdy 

nebyly svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali. 
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Tab. 16. Svědci šikany – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 9 10 

ano, několikrát  8 9 

ano, jen jednou 10 12 

ne, nikdy 59 69 

 

 

          Obr. 14. Svědci šikany – 3. věková kategorie 

           

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho      

v jejich dětském domově se školou šikanovali, odpověděly: 9 dětí (10 %) odpovědělo,     

že byly často svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 8 dětí 

(9 %) odpovědělo, že několikrát byly svědkem, když někoho v jejich dětském domově     

se školou šikanovali, 10 dětí (12 %) odpovědělo, že jen jednou byly svědkem, když někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, naopak 59 dětí (69 %) odpovědělo, že nikdy 

nebyly svědkem, když někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali. 
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Položka č. 5: Jakou formou byla oběť šikanována? 

Tab. 17. Svědci šikany - forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 22 52 

verbálně 19 45 

ekonomicky 1 2 

 

 

Obr. 15. Svědci šikany - forma 

 

22 dětí (52 %) na položku, jestli někdy byly svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly, že byly  

svědkem fyzické šikany. 19 dětí (45 %) naopak odpovědělo, že byly svědkem verbální 

šikany  a 1 dítě (2 %) odpovědělo, že bylo svědkem ekonomické formy šikany.  
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Tab. 18. Svědci šikany  – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 6 30 

verbálně 14 70 

 

 

Obr. 16. Svědci šikany  – forma – pouze dívky 

 

6 dívek (30 %) na položku, jestli někdy byly svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly, že byly  

svědkem fyzické šikany. 14 dívek (70 %) naopak odpovědělo, že byly svědkem verbální 

formy šikany.   
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Tab. 19. Svědci šikany – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 16 73 

verbálně 5 23 

ekonomicky 1 5 

 

 

Obr. 17. Svědci šikany – forma – pouze chlapci 

 

16 chlapců (73 %) na položku, jestli někdy byli svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděli, že byli    

svědkem fyzické šikany. 5 chlapců (23 %) naopak odpovědělo, že byli svědkem verbální 

šikany  a 1 chlapec (5 %) odpověděl, že byl svědkem ekonomické formy šikany.  
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Tab. 20. Svědci šikany – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 5 38 

verbálně 8 62 

 

 

    Obr. 18. Svědci šikany – forma - 2. věková kategorie 

    

Děti z druhé věkové kategorie položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho     

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a konkrétně o jakou formu šikany se jedna-

lo, odpověděly: 5 dětí (38 %) odpovědělo, že byly svědkem fyzické formy šikany a 8 dětí 

(62 %) odpovědělo, že byly svědkem verbální formy šikany.  
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Tab. 21. Svědci šikany – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 17 63 

verbálně 9 33 

ekonomicky 1 4 

 

 

   Obr. 19. Svědci šikany – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho     

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a konkrétně o jakou formu šikany se jedna-

lo, odpověděly: 17 dětí (63 %) odpovědělo, že byly svědkem fyzické formy šikany, 9 dětí 

(33 %) odpovědělo, že byly svědkem verbální formy šikany a 1 dítě (4 %) odpovědělo,    

že bylo svědkem ekonomické formy šikany.  
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Položka č. 6: Jak jsi šikanu jako svědek řešil/a? 

Tab. 22. Svědci šikany  – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 17 40 

řekl/a o ní rodičům 1 2 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 7 17 

nikomu o ní neřekl/a 16 38 

kombinace výše       

uvedených 1 2 

 

 

Obr. 20. Svědci šikany  – strategie 

 

17 dětí (40 %) na položku, jestli někdy byly svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a jak jako svědci šikanu řešily, odpověděly, že šikanu    

nahlásily pedagogovi. 1 dětí (2 %) odpovědělo, že se se šikanou svěřilo rodičům. 7 dětí  

(17 %) se naopak se šikanou svěřilo kamarádovi/kamarádce, 16 dětí (38 %) o ní nikomu 

neřeklo a 1 dítě (2 %) volilo kombinaci výše uvedených forem.   
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Tab. 23. Svědci šikany  – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 8 40 

řekla o ní rodičům 1 5 

svěřila se kamarádce 4 20 

nikomu o ní neřekla 7 35 

 

 

Obr. 21. Svědci šikany  – strategie – pouze dívky 

 

8 dívek (40 %) na položku, jestli někdy byly svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a jak jako svědkyně šikanu řešily, odpověděly, že šikanu 

nahlásily pedagogovi. 1 dívka (5 %) odpověděla, že se se šikanou svěřila rodičům. 4 dívky 

(20 %) se naopak se šikanou svěřily kamarádce a 7 dívek (35 %) o ní nikomu neřekly.   
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Tab. 24. Svědci šikany  – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 9 41 

svěřil se kamarádovi 3 14 

nikomu o ní neřekl 9 41 

kombinace výše       

uvedených 1 5 

 

 

Obr. 22. Svědci šikany  – strategie – pouze chlapci 

 

9 chlapců (41 %) na položku, jestli někdy byli svědkem, když někoho v jejich dětském     

domově se školou šikanovali, a jak jako svědci šikanu řešili, odpověděli, že šikanu     

nahlásili pedagogovi. 3 chlapci (14 %) odpověděli, že se se šikanou svěřili kamarádovi.     

9 chlapců (41 %) naopak o šikaně nikomu neřeklo a 1 chlapec (5 %) zvolil kombinaci výše 

uvedených forem.   
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Tab. 25. Svědci šikany – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 6 46 

řekl/a o ní rodičům 1 8 

nikomu o ní neřekl/a 6 46 

 

 

Obr. 23. Svědci šikany – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho v jejich 

dětském domově se školou šikanovali, a jak šikanu jako svědci řešily, odpověděly: 6 dětí 

(46 %) odpovědělo, že šikanu nahlásily pedagogovi, 1 dítě (8 %) odpovědělo, že o šikaně 

řeklo rodičům a 6 dětí (46 %) odpovědělo, že o šikaně nikomu neřekly.  
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Tab. 26. Svědci šikany – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 10 38 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 7 26 

nikomu o ní neřekl/a 9 33 

kombinace výše       

uvedených 1 3 

 

 

Obr. 24. Svědci šikany – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud někdy byly svědkem, když někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a jak šikanu jako svědci řešily, odpověděly: 

10 dětí (38 %) odpovědělo, že šikanu nahlásily pedagogovi, 7 dětí (26 %) odpovědělo,     

že se o šikaně svěřilo kamarádovi/kamarádce, naopak 9 dětí (33 %) odpovědělo, že o šika-

ně nikomu neřekly a 1 dítě (3 %) odpovědělo, že použilo kombinaci výše uvedených    

strategií.  
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Položka č. 7: Slyšel/a jsi někdy, že by někoho ve tvém dětském domově se školou   

šikanovali?  

Tab. 27. Slyšel o šikaně 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  48 34 

ano, jen jednou 4 3 

ne, nikdy 88 63 

 

 

Obr. 25. Slyšel o šikaně 

 

Děti na položku odpověděly: 48 dětí (34 %) odpovědělo, že několikrát slyšelo,                    

že někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 4 děti (3 %) odpověděly, 

že jen jednou slyšely, že někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali a 88 

dětí (63 %) odpovědělo, že nikdy neslyšely, že by někdy někoho v jejich dětském domově        

se školou šikanovali.  
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Tab. 28. Slyšely o šikaně – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  19 27 

ne, nikdy 51 73 

 

 

Obr. 26. Slyšely o šikaně – pouze dívky 

 

19 dívek (27 %) na položku, jestli někdy slyšely, že by někoho v jejich dětském domově    

se školou šikanovali, odpověděly, že několikrát a 51 dívek (73 %) na uvedenou položku 

odpovědělo, že nikdy neslyšely, že by někdy někoho v jejich dětském domově se školou 

šikanovali.   
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Tab. 29. Slyšeli o šikaně – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  29 41 

ano, jen jednou 4 6 

ne, nikdy 37 53 

 

 

Obr. 27. Slyšeli o šikaně – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku odpověděli: 29 chlapců (41 %) odpovědělo, že několikrát slyšelo,                    

že někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 4 chlapci (6 %) odpovědě-

li, že jen jednou slyšeli, že někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali     

a 37 chlapců (53 %) odpovědělo, že nikdy neslyšeli, že by někdy někoho v jejich dětském 

domově se školou šikanovali.  
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Tab. 30. Slyšel o šikaně – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  16 40 

ne, nikdy 24 60 

 

 

         Obr. 28. Slyšel o šikaně – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, uvedly: 16 dětí (40 %) uvedlo, že několikrát 

slyšely o tom, že by někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, naopak 

24 dětí (60 %) uvedlo, že nikdy neslyšely o tom, že by někdy někoho v jejich dětském  

domově se školou šikanovali. 
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Tab. 31. Slyšel o šikaně – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 2 2 

ano, několikrát  30 35 

ano, jen jednou 2 2 

ne, nikdy 52 60 

 

 

        Obr. 29. Slyšel o šikaně – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, uvedly: 2 děti (2 %) uvedly, že často slyšely 

o tom, že by někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 30 dětí (35 %) 

uvedlo, že několikrát slyšely o tom, že by někdy někoho v jejich dětském domově            

se školou šikanovali, 2 děti (2 %) uvedly, že jen jednou slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, naopak 52 dětí (60 %) uvedlo, že nikdy 

neslyšely o tom, že by někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali. 
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Položka č. 8: Jakou formou byla oběť šikanována? 

Tab. 32. Slyšel o šikaně - forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 25 48 

verbálně 17 33 

kombinace 10 19 

 

 

Obr. 30. Slyšel o šikaně - forma 

 

Děti na položku, jestli někdy slyšely, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly: 25 dětí (48 %) odpovědělo,       

že se jednalo o fyzickou formu šikany, 17 dětí odpovědělo, že se jednalo o verbální formu 

šikany a 10 dětí odpovědělo, že se jednalo o kombinovanou formu šikany. 
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Tab. 33. Slyšel o šikaně – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 7 37 

verbálně 9 47 

kombinace 3 16 

 

 

Obr. 31. Slyšel o šikaně – forma – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli někdy slyšely, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly: 7 dívek (37 %) odpovědělo,       

že se jednalo o fyzickou formu šikany, 9 dívek (47 %) odpovědělo, že se jednalo o verbální 

formu šikany a 3 dívky odpověděly, že se jednalo o kombinovanou formu šikany. 
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Tab. 34. Slyšel o šikaně – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 18 55 

verbálně 8 24 

kombinace 7 21 

 

 

Obr. 32. Slyšel o šikaně – forma – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, jestli někdy slyšeli, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a o jakou formu šikany se jednalo, odpověděli: 18 chlapců (55 %) odpovědělo,       

že se jednalo o fyzickou formu šikany, 8 chlapců (24 %) odpovědělo, že se jednalo            

o verbální formu šikany a 7 chlapců (21 %) odpovědělo, že se jednalo o kombinovanou 

formu šikany. 
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Tab. 35. Slyšel o šikaně – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 8 50 

verbálně 5 31 

kombinace 3 19 

 

 

  Obr. 33. Slyšel o šikaně – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a konkrétně o jakou formu šikany se jedna-

lo, uvedly: 8 dětí (50 %) uvedlo, že slyšely o fyzické formě šikany, 5 dětí (31 %) uvedlo, 

že slyšely o verbální formě šikany a 3 děti (19 %) uvedly, že slyšely o kombinované formě 

šikany.  
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Tab. 36. Slyšel o šikaně – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 17 50 

verbálně 10 29 

kombinace 7 21 

 

 

  Obr. 34. Slyšel o šikaně – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a konkrétně o jakou formu šikany se jedna-

lo, uvedly: 17 dětí (50 %) uvedlo, že slyšely o fyzické formě šikany, 10 dětí (29 %) uvedlo, 

že slyšely o verbální formě šikany a 7 dětí (21 %) uvedlo, že slyšely o kombinované formě 

šikany.  
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Položka č. 9: Jak jsi situaci řešil/a? 

Tab. 37. Slyšel o šikaně - strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 19 37 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 10 19 

nikomu o ní neřekl/a 23 44 

 

 

Obr. 35. Slyšel o šikaně - strategie 

 

Děti na položku, jestli někdy slyšely, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a jak situaci řešily, odpověděly: 19 dětí (37 %) odpovědělo, ji nahlásily       

pedagogovi, 10 dětí (19 %) odpovědělo, že se s ní svěřilo kamarádovi/kamarádce a 23 dětí 

(44 %) odpovědělo, že o ní nikomu neřekly. 
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Tab. 38. Slyšel o šikaně – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 5 26 

svěřila se kamarádce 4 21 

nikomu o ní neřekla 10 53 

 

 

Obr. 36. Slyšel o šikaně – strategie – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli někdy slyšely, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a jak situaci řešily, odpověděly: 5 dívek (26 %) odpovědělo, že ji nahlásily       

pedagogovi, 4 dívky (21 %) odpověděly, že se o ní svěřily kamarádce a 10 dívek (53 %) 

odpovědělo, že o ní nikomu neřekly.   
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Tab. 39. Slyšel o šikaně – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 14 42 

svěřil se kamarádovi 6 18 

nikomu o ní neřekl 13 39 

 

 

Obr. 37. Slyšel o šikaně – strategie – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, jestli někdy slyšeli, že by někoho v jejich dětském domově se školou    

šikanovali, a jak situaci řešili, odpověděli: 14 chlapců (42 %) odpovědělo, že ji nahlásili       

pedagogovi, 6 chlapců (18 %) odpovědělo, že se o ní svěřilo kamarádovi a 13 chlapců    

(39 %) odpovědělo, že o ní nikomu neřekli. 
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Tab. 40. Slyšel o šikaně – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 5 32 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 2 12 

nikomu o ní neřekl/a 9 56 

 

 

Obr. 38. Slyšel o šikaně – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a jak situaci řešily, uvedly: 5 dětí (32 %) 

uvedlo, že šikanu nahlásily pedagogovi, 2 děti (12 %) uvedly, že se o šikaně svěřily      

kamarádovi/kamarádce a 9 dětí (56 %) uvedlo, že o šikaně nikomu neřekly.  
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Tab. 41. Slyšel o šikaně – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 14 41 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 8 24 

nikomu o ní neřekl/a 12 35 

 

 

Obr. 39. Slyšel o šikaně – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli někdy slyšely o tom, že by někdy někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanovali, a jak situaci řešily, uvedly: 14 dětí (41 %) 

uvedlo, že šikanu nahlásily pedagogovi, 8 dětí (24 %) uvedlo, že se o šikaně svěřily      

kamarádovi/kamarádce a 12 dětí (35 %) uvedlo, že o šikaně nikomu neřekly.  
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Položka č. 10: Víš o nějakém případu, že by někdo někoho ve tvém dětském domově 

se školou šikanoval? 

Tab. 42. Případ šikany 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 60 43 

ne 80 57 

 

 

Obr. 40. Případ šikany 

 

Děti na položku, jestli vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou, 

odpověděly: 60 dětí (43 %) odpovědělo, že vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském 

domově se školou a 80 dětí (57 %) odpovědělo, že neví o žádném případu šikany      

v jejich dětském domově se školou. 
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Tab. 43. Případ šikany – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 24 34 

ne 46 66 

 

 

Obr. 41. Případ šikany – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se ško-

lou, odpověděly: 24 dívek (34 %) odpovědělo, že vědí o nějakém případu šikany v jejich     

dětském domově se školou a 46 dívek (66 %) odpovědělo, že neví o žádném případu    

šikany v jejich dětském domově se školou. 
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Tab. 44. Případ šikany – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 36 51 

ne 34 49 

 

 

Obr. 42. Případ šikany – pouze chlapci 

 

Chlapci položku zodpověděli následujícím způsobem: 36 chlapců (51 %) odpovědělo,        

že vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou a 34 chlapců (49 %) 

odpovědělo, že neví o žádném případu šikany v jejich dětském domově se školou. 
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Tab. 45. Případ šikany – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 18 45 

ne  22 55 

 

 

             Obr. 43. Případ šikany – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, zodpověděly: 18 dětí (45 %) odpovědělo,    

že ví o nějakém případu, že by někdo někoho v jejich dětském domově se školou          

šikanoval, naopak 22 dětí (55 %) odpovědělo, že neví o žádném případu, že by někdo   

někoho v jejich dětském domově se školou šikanoval.  
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Tab. 46. Případ šikany – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 40 47 

ne  46 53 

 

 

           Obr. 44. Případ šikany – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, zodpověděly: 40 dětí (47 %) odpovědělo,   

že ví o nějakém případu, že by někdo někoho v jejich dětském domově se školou          

šikanoval, naopak 46 dětí (53 %) odpovědělo, že neví o žádném případu, že by někdo   

někoho v jejich dětském domově se školou šikanoval.  
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Položka č. 11: O jakou formu šikany se jednalo? 

Tab. 47. Případ šikany – forma  

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 25 42 

verbálně 20 33 

kombinace 15 25 

 

 

Obr. 45. Případ šikany – forma 

 

Položka, zda děti vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,      

byla zodpovězena: 25 dětí (42 %) odpovědělo, že vědí o případu fyzické šikany, 20 dětí 

(33 %) odpovědělo, že vědí o případu verbální šikany a 15 dětí (25 %) odpovědělo, že vědí 

o případu kombinované formy šikany.   
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Tab. 48. Případ šikany – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 8 33 

verbálně 11 46 

kombinace 5 21 

 

 

Obr. 46. Případ šikany – forma – pouze dívky 

 

Položka, zda dívky vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,      

byla zodpovězena: 8 dívek (33 %) odpovědělo, že vědí o případu fyzické šikany, 11 dívek 

(46 %) odpovědělo, že vědí o případu verbální šikany a 5 dívek (21 %) odpovědělo,         

že vědí o případu kombinované formy šikany.   
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Tab. 49. Případ šikany – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 17 47 

verbálně 9 25 

kombinace 10 28 

 

 

Obr. 47. Případ šikany – forma – pouze chlapci 

 

Položka, zda chlapci vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,      

byla zodpovězena: 17 chlapců (47 %) odpovědělo, že vědí o případu fyzické šikany,          

9 chlapců (25 %) odpovědělo, že vědí o případu verbální šikany a 10 chlapců (28 %)    

odpovědělo, že vědí o případu kombinované formy šikany.   
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Tab. 50. Případ šikany – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 8 44 

verbálně 6 33 

kombinace 4 23 

 

 

Obr. 48. Případ šikany – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, 

zodpověděly: 8 dětí (44 %) odpovědělo, že ví o případu fyzické formy šikany, 6 dětí       

(33 %) odpovědělo, že ví o případu verbální formy šikany a 4 děti (23 %) odpověděly,     

že ví o případu kombinované formy šikany.  
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Tab. 51. Případ šikany – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 15 38 

verbálně 14 35 

kombinace 11 28 

 

 

Obr. 49. Případ šikany – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, 

zodpověděly: 15 dětí (38 %) odpovědělo, že ví o případu fyzické formy šikany, 14 dětí   

(35 %) odpovědělo, že ví o případu verbální formy šikany a 11 dětí (23 %) odpovědělo,   

že ví o případu kombinované formy šikany.  
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Položka č. 12: Jak jsi tuto situaci řešil/a? 

Tab. 52. Případ šikany – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 16 27 

řekl/a o ní rodičům 10 17 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 11 18 

nikomu o ní neřekl/a 23 38 

 

 

Obr. 50. Případ šikany – strategie 

 

Položka, zda děti vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,          

a jak tuto situaci řešily, byla zodpovězena: 16 dětí (27 %) odpovědělo, že ji nahlásily    

pedagogovi, 10 dětí (17 %) odpovědělo, že se o ní svěřilo rodičům, 11 dětí (18 %)        

odpovědělo, že se o ní svěřilo kamarádovi/kamarádce a 23 dětí (38 %) o ní nikomu       

neřeklo.  
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Tab. 53. Případ šikany – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 4 17 

řekla o ní rodičům 6 25 

svěřila se kamarádce 3 13 

nikomu o ní neřekl/a 11 46 

 

 

Obr. 51. Případ šikany – strategie – pouze dívky 

 

Položka, zda dívky vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,          

a jak tuto situaci řešily, byla zodpovězena: 4 dívky (17 %) odpověděly, že ji nahlásily       

pedagogovi, 6 dívek (25 %) odpovědělo, že se o ní svěřilo rodičům, naopak 3 dívky (13 %) 

odpověděly, že se o ní svěřily kamarádce a 11 dívek (46 %) odpovědělo, že o ní nikomu 

neřekly. 
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Tab. 54. Případ šikany – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 12 33 

řekl o ní rodičům 4 11 

svěřil se kamarádovi 8 22 

nikomu o ní neřekl 12 33 

 

 

Obr. 52. Případ šikany – strategie – pouze chlapci 

 

Položka, zda chlapci vědí o nějakém případu šikany v jejich dětském domově se školou,          

a jak tuto situaci řešili, byla zodpovězena: 12 chlapců (33 %) odpovědělo, že ji nahlásili    

pedagogovi, 4 chlapci (11 %) odpověděli, že se o ní svěřili rodičům, 8 chlapců (22 %)  

odpovědělo, že se o ní svěřili kamarádovi a 12 chlapců (33 %) o ní nikomu neřeklo.  
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Tab. 55. Případ šikany – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 3 17 

řekl/a o ní rodičům 5 28 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 3 17 

nikomu o ní neřekl/a 7 38 

 

 

Obr. 53. Případ šikany – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, a jak tuto situaci řešily, zodpověděly: 3 děti 

(17 %) odpověděly, že případ šikany nahlásily pedagogovi, 5 dětí (28 %) odpovědělo,      

že o případu šikany řekly rodičům, 3 děti (17 %) odpověděly, že se o případu šikany     

svěřily kamarádovi/kamarádce a 7 dětí (38 %) odpovědělo, že o případu šikany nikomu 

neřekly.  
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Tab. 56. Případ šikany – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 12 30 

řekl/a o ní rodičům 5 12 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 8 20 

nikomu o ní neřekl/a 15 38 

 

 

Obr. 54. Případ šikany – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zda ví o nějakém případu, že by někdo někoho 

v jejich dětském domově se školou šikanoval, a jak tuto situaci řešily, zodpověděly: 12 dětí 

(30 %) odpovědělo, že případ šikany nahlásily pedagogovi, 5 dětí (12 %) odpovědělo,      

že o případu šikany řekly rodičům, 8 dětí (20 %) odpovědělo, že se o případu šikany     

svěřily kamarádovi/kamarádce a 15 dětí (38 %) odpovědělo, že o případu šikany nikomu 

neřekly.  
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Položka č. 13: Šikanoval/a jsi ty někdy někoho ve tvém dětském domově se školou? 

Tab. 27. Agresor šikany 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  7 5 

ano, jen jednou 8 6 

ne, nikdy 125 89 

 

 

Obr. 25. Agresor šikany 

 

Na položku, zda děti samy někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly, 

odpověděly: 7 dětí (5 %) odpovědělo, že několikrát někoho ve svém dětském domově      

se školou šikanovalo, 8 dětí (6 %) odpovědělo, že jen jednou někdy někoho ve svém dět-

ském domově se školou šikanovalo a 125 dětí (89 %) odpovědělo, že nikdy nikoho          

ve svém dětském domově se školou nešikanovalo. 
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Tab. 28. Agresor šikany – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  2 3 

ano, jen jednou 5 7 

ne, nikdy 63 90 

 

 

Obr. 26. Agresor šikany – pouze dívky 

 

Na položku, zda dívky samy někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly, 

odpověděly: 2 dívky (3 %) odpověděly, že několikrát někoho ve svém dětském domově   

se školou šikanovaly, 5 dívek (7 %) odpovědělo, že jen jednou někdy někoho ve svém dět-

ském domově se školou šikanovaly a 63 dívek (90 %) odpovědělo, že nikdy nikoho         

ve svém dětském domově se školou nešikanovaly. 
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Tab. 29. Agresor šikany – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  5 7 

ano, jen jednou 3 4 

ne, nikdy 62 89 

 

 

Obr. 27. Agresor šikany – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, zda sami někdy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovali, 

odpověděli: 5 chlapců (7 %) odpovědělo, že několikrát někdy někoho ve svém dětském      

domově se školou šikanovali, 3 chlapci (4 %) odpověděli, že jen jednou někdy někoho        

ve svém dětském domově se školou šikanovali a 62 chlapců (89 %) odpovědělo, že nikdy 

nikoho ve svém dětském domově se školou nešikanovali. 
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Tab. 30. Agresor šikany – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  2 5 

ano, jen jednou 2 5 

ne, nikdy 36 90 

 

 

          Obr. 28. Agresor šikany – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, zodpověděly následujícím způsobem: 2 děti (5 %) odpověděly,         

že několikrát samy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly, dále 2 děti       

(5 %) odpověděly, že jen jednou samy někoho v jejich dětském domově se školou         

šikanovaly, naopak 36 dětí (90 %) odpovědělo, že nikdy samy nikoho v jejich dětském 

domově se školou nešikanovaly.   
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Tab. 31. Agresor šikany – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, několikrát  5 6 

ano, jen jednou 5 6 

ne, nikdy 76 88 

 

 

          Obr. 29. Agresor šikany – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, zodpověděly následujícím způsobem: 5 dětí (6 %) odpovědělo,         

že několikrát samy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly, dále 5 dětí       

(6 %) odpovědělo, že jen jednou samy někoho v jejich dětském domově se školou         

šikanovaly, naopak 76 dětí (88 %) odpovědělo, že nikdy samy nikoho v jejich dětském 

domově se školou nešikanovaly.   
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Položka č. 14: Jakou formou jsi někoho šikanoval/a? 

Tab. 57. Agresor šikany – forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 6 40 

verbálně 8 53 

kombinace 1 7 

 

 

Obr. 55. Agresor šikany – forma 

 

Děti na položku, jestli někdy samy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly,      

a o jakou formu se jednalo, uvedly: 6 dětí (40 %) uvedlo, že ostatní šikanovaly fyzicky,     

8 dětí (53 %) uvedlo, že ostatní šikanovaly verbálně a 1 dítě uvedlo, že ostatní šikanovalo 

kombinovanou formou.    
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Tab. 58. Agresor šikany – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 2 29 

verbálně 5 71 

 

 

Obr. 56. Agresor šikany – forma – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli někdy samy někoho v jejich dětském domově se školou            

šikanovaly, a o jakou formu se jednalo, uvedly: 2 dívky (29 %) uvedly, že ostatní           

šikanovaly fyzicky a 5 dívek (71 %) uvedlo, že ostatní šikanovaly verbálně. 
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Tab. 59. Agresor šikany – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 4 50 

verbálně 3 38 

kombinace 1 13 

 

 

Obr. 57. Agresor šikany – forma – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, jestli někdy sami někoho v jejich dětském domově se školou          

šikanovali, a o jakou formu se jednalo, uvedli: 4 chlapci (50 %) uvedli, že ostatní šikanova-

li fyzicky, 3 chlapci (38 %) uvedli, že ostatní šikanovali verbálně a 1 chlapec uvedl,             

že ostatní šikanoval kombinovanou formou.    
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Tab. 60. Agresor šikany – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 2 50 

verbálně 2 50 

 

 

Obr. 58. Agresor šikany – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, zodpověděly            

následujícím způsobem: 2 děti (50 %) uvedly, že jiné děti šikanovaly fyzicky a 2 děti      

(50 %) uvedly, že jiné děti šikanovaly verbálně. 
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Tab. 61. Agresor šikany – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 4 40 

verbálně 5 50 

kombinace 1 10 

 

 

Obr. 59. Agresor šikany – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, zodpověděly            

následujícím způsobem: 4 děti (40 %) uvedly, že jiné děti šikanovaly fyzicky, 5 dětí       

(50 %) uvedlo, že jiné děti šikanovaly verbálně a 1 dítě (10 %) uvedlo, že jiné děti        

šikanovalo kombinovanou formou. 
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Položka č. 15: Jak oběť šikanu řešila? 

Tab. 62. Agresor šikany – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 6 40 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 1 7 

nikomu o ní neřekl/a 7 47 

nevím 1 7 

 

 

Obr. 60. Agresor šikany – strategie 

 

Děti na položku, jestli někdy samy někoho v jejich dětském domově se školou šikanovaly,      

a jak oběť šikanu řešila, uvedly: 6 dětí (40 %) uvedlo, že oběť šikanu nahlásila              

pedagogovi, 1 dítě (7 %) uvedlo, že oběť se o šikaně svěřila kamarádovi/kamarádce, 7 dětí 

(47 %) uvedlo, že oběť o šikaně nikomu neřekla a 1 dítě (7 %) uvedlo, že neví, jak oběť 

šikanu řešila.  
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Tab. 63. Agresor šikany – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 3 43 

svěřila se kamarádce 1 14 

nikomu o ní neřekla 3 43 

 

 

Obr. 61. Agresor šikany – strategie – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli někdy samy někoho v jejich dětském domově se školou            

šikanovaly, a jak oběť šikanu řešila, uvedly: 3 dívky (43 %) uvedly, že oběť šikanu    

nahlásila pedagogovi, 1 dívka (14 %) uvedla, že oběť se o šikaně svěřila kamarádce a 3 

dívky (43 %) uvedly, že oběť o šikaně nikomu neřekla. 
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Tab. 64. Agresor šikany – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 3 38 

nikomu o ní neřekla 4 50 

nevím 1 13 

 

 

Obr. 62. Agresor šikany – strategie – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, jestli někdy sami někoho v jejich dětském domově se školou          

šikanovali, a jak oběť šikanu řešila, uvedli: 3 chlapci (38 %) uvedli, že oběť šikanu     

nahlásila pedagogovi, 4 chlapci (50 %) uvedli, že oběť o šikaně nikomu neřekla a 1     

chlapec (13 %) naopak uvedl, že neví, jak oběť šikanu řešila.  
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Tab. 65. Agresor šikany – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 2 50 

nikomu o ní neřekla 1 25 

nevím 1 25 

 

 

           Obr. 63. Agresor šikany – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, a jak oběť šikanu řešila, zodpověděly následujícím způsobem: 2 děti 

(50 %) odpověděly, že oběť šikanu nahlásila pedagogovi, 1 dítě (25 %) odpovědělo,         

že oběť o šikaně nikomu neřekla a 1 dítě (25 %) odpovědělo, že neví, jak oběť šikanu    

řešila.  
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Tab. 66. Agresor šikany – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 4 40 

svěřila se kamarádovi/ 

kamarádce 1 10 

nikomu o ní neřekla 5 50 

 

 

Obr. 64. Agresor šikany – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zdali samy někdy někoho v jejich dětském domově 

se školou šikanovaly, a jak oběť šikanu řešila, zodpověděly následujícím způsobem: 4 děti 

(40 %) odpověděly, že oběť šikanu nahlásila pedagogovi, 1 dítě (10 %) odpovědělo,         

že oběť se o šikaně svěřila kamarádovi/kamarádce a 5 dětí (50 %) odpovědělo, že oběť      

o šikaně nikomu neřekla.  
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Položka č. 16: Znáš někoho ve tvém dětském domově se školou, kdo šikanuje          

jiné děti? 

Tab. 32. Znalost agresora 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 57 41 

ne 83 59 

 

 

Obr. 30. Znalost agresora 

 

57 dětí (41 %) na položku, pokud ve svém dětském domově se školou znají někoho,         

kdo šikanuje jiné děti, odpovědělo, že ano, znají. Naopak 83 dětí (59 %) na položku        

odpovědělo, že v jejich dětském domově se školou neznají nikoho, kdo šikanuje jiné děti.  
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Tab. 33. Znalost agresora – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 23 33 

ne 47 67 

 

 

Obr. 31. Znalost agresora – pouze dívky 

 

23 dívek (33 %) na položku, pokud ve svém dětském domově se školou znají někoho,         

kdo šikanuje jiné děti, odpovědělo, že ano, znají. Za to 47 dívek (67 %) na položku         

odpovědělo, že v jejich dětském domově se školou neznají nikoho, kdo šikanuje jiné děti.  
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Tab. 34. Znalost agresora – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 34 49 

ne 36 51 

 

 

Obr. 32. Znalost agresora – pouze chlapci 

 

34 chlapců (49 %) položku, zda ve svém dětském domově se školou znají někoho,           

kdo šikanuje jiné děti, odpovědělo, že ano, znají a 36 chlapců (51 %) na položku             

odpovědělo, že v jejich dětském domově se školou neznají nikoho, kdo šikanuje jiné děti.  
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Tab. 35. Znalost agresora – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 10 25 

ne  30 75 

 

 

        Obr. 33. Znalost agresora – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově  

se školou, kdo šikanuje jiné děti, uvedly: 10 dětí (25 %) uvedlo, že v jejich dětském      

domově se školou znají někoho, kdo šikanuje jiné děti, naopak 30 dětí (75 %) uvedlo,      

že v jejich dětském domově se školou neznají nikoho, kdo šikanuje jiné děti. 
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Tab. 36. Znalost agresora – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano 40 47 

ne  46 53 

 

 

        Obr. 34. Znalost agresora – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově   

se školou, kdo šikanuje jiné děti, uvedly: 40 dětí (47 %) uvedlo, že v jejich dětském      

domově se školou znají někoho, kdo šikanuje jiné děti, naopak 46 dětí (53 %) uvedlo,      

že v jejich dětském domově se školou neznají nikoho, kdo šikanuje jiné děti. 
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Položka č. 17: O jakou formu šikany se jedná/jednalo?  

Tab. 67. Znalost agresora  – forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 24 42 

verbálně 17 30 

kombinace 16 28 

 

 

Obr. 65. Znalost agresora  – forma 

 

Položka, zda děti znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a o jakou formu se jednalo, zodpověděly: 24 dětí (42 %) odpovědělo, že se jedna-

lo o fyzickou formu šikany, 17 dětí (30 %) odpovědělo, že se jednalo o verbální formu 

šikany a 16 dětí (28 %) odpovědělo, že se jednalo o kombinovanou formu šikany. 
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Tab. 68. Znalost agresora  – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 5 22 

verbálně 11 48 

kombinace 7 30 

 

 

Obr. 66. Znalost agresora  – forma – pouze dívky 

 

Položku, zda dívky znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a o jakou formu se jednalo, zodpověděly: 5 dívek (22 %) odpovědělo, že se jed-

nalo o fyzickou formu šikany, 11 dívek (48 %) odpovědělo, že se jednalo o verbální formu 

šikany a 7 dívek (30 %) odpovědělo, že se jednalo o kombinovanou formu šikany. 
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Tab. 69. Znalost agresora  – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 19 56 

verbálně 6 18 

kombinace 9 26 

 

 

Obr. 67. Znalost agresora  – forma – pouze chlapci 

 

Položka, zda chlapci znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a o jakou formu se jednalo, odpověděli: 19 chlapců (56 %) odpovědělo,               

že se jednalo o fyzickou formu šikany, 6 chlapců (18 %) odpovědělo, že se jednalo o ver-

bální formu šikany a 9 chlapců (26 %) odpovědělo, že se jednalo o kombinovanou formu 

šikany. 
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Tab. 70. Znalost agresora – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 5 50 

verbálně 3 30 

kombinace 2 20 

 

 

Obr. 68. Znalost agresora – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově   

se školou, kdo šikanuje jiné děti, a konkrétně o jakou formu šikany se jedná, uvedly: 5 dětí 

(50 %) uvedlo, že se jedná o fyzickou formu šikany, 3 děti (30 %) uvedly, že se jedná        

o verbální formu šikany a 2 děti (20 %) uvedly, že se jedná o kombinovanou formu šikany.   
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Tab. 71. Znalost agresora – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 19 48 

verbálně 14 35 

kombinace 7 18 

 

 

Obr. 69. Znalost agresora – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově   

se školou, kdo šikanuje jiné děti, a konkrétně o jakou formu šikany se jedná, uvedly: 19 

dětí (48 %) uvedlo, že se jedná o fyzickou formu šikany, 14 dětí (35 %) uvedlo, že se jedná        

o verbální formu šikany a 7 dětí (18 %) uvedlo, že se jedná o kombinovanou formu šikany.   
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Položka č. 18: Jak jsi s touto informací naložil/a? 

Tab. 72. Znalost agresora – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 19 33 

řekl/a o ní rodičům 6 11 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 13 23 

nikomu o ní neřekl/a 19 33 

 

 

Obr. 70. Znalost agresora – strategie 

 

Položku, zda děti znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a jak s touto informací naložily, zodpověděly: 19 dětí (33 %) odpovědělo,          

že agresora nahlásily pedagogovi, 6 dětí (11 %) odpovědělo, že se s informací svěřilo   

rodičům, 13 dětí (23 %) odpovědělo, že se s informací svěřilo kamarádovi/kamarádce a 19 

dětí (33 %) odpovědělo, že o informaci nikomu neřekli.    
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Tab. 73. Znalost agresora – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 7 30 

řekla o ní rodičům 5 22 

svěřila se kamarádce 6 26 

nikomu o ní neřekla 5 22 

 

 

Obr. 71. Znalost agresora – strategie – pouze dívky 

 

Položku, zda dívky znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a jak s touto informací naložily, zodpověděly: 7 dívek (30 %) odpovědělo,         

že agresora nahlásily pedagogovi, 5 dívek (22 %) odpovědělo, že se s informací svěřilo 

rodičům, 6 dívek (26 %) odpovědělo, že se s informací svěřilo kamarádce a 5 dívek (22 %) 

odpovědělo, že o informaci nikomu neřekly.    
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Tab. 74. Znalost agresora – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 12 35 

řekl o ní rodičům 1 3 

svěřil se kamarádovi 7 21 

nikomu o ní neřekl 14 41 

 

 

Obr. 72. Znalost agresora – strategie – pouze chlapci 

 

Položka, zda chlapci znají někoho v jejich dětském domově se školou, kdo šikanuje             

jiné děti, a jak s touto informací naložili, byla zodpovězena: 12 chlapců (35 %) uvedlo,    

že agresora nahlásili pedagogovi, 1 chlapec (3 %) uvedl, že se s informací svěřil rodičům, 

7 chlapců (21 %) uvedlo, že se s informací svěřilo kamarádovi a 14 chlapců (41 %) uvedlo, 

že o informaci nikomu neřekli.    

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 143 

 

Tab. 75. Znalost agresora – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 1 13 

řekl/a o ní rodičům 2 25 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 3 37 

nikomu o ní neřekl/a 2 25 

 

 

         Obr. 73. Znalost agresora – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově   

se školou, kdo šikanuje jiné děti, a jak s touto informací naložily, uvedly: 1 dítě (13 %) 

uvedlo, že agresora nahlásilo pedagogovi, 2 děti (25 %) uvedly, že o agresorovi řekly   

rodičům, 3 děti (37 %) uvedly, že se o agresorovi svěřily kamarádovi/kamarádce a 2 děti 

(25 %) uvedly, že o agresorovi nikomu neřekly.  
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Tab. 76. Znalost agresora – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 13 50 

řekl/a o ní rodičům 4 15 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 2 8 

nikomu o ní neřekl/a 7 27 

 

 

          Obr. 74. Znalost agresora – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, pokud znají někoho v jejich dětském domově   

se školou, kdo šikanuje jiné děti, a jak s touto informací naložily, uvedly: 13 dětí (50 %) 

uvedlo, že agresora nahlásily pedagogovi, 4 děti (15 %) uvedly, že o agresorovi řekly   

rodičům, 2 děti (8 %) uvedly, že se o agresorovi svěřily kamarádovi/kamarádce a 7 dětí  

(27 %) uvedlo, že o agresorovi nikomu neřekly.  
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Položka č. 19: Byl/a jsi ty někdy ve tvém dětském domově se školou šikanován/a? 

Tab. 37. Oběť šikany 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 9 6 

ano, několikrát  15 11 

ano, jen jednou 20 14 

ne, nikdy 96 69 

 

 

Obr. 35. Oběť šikany 

 

9 dětí (6 %) na položku odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou bylo často 

šikanováno, 15 dětí (11 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou bylo něko-

likrát šikanováno, 20 dětí (14 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou bylo 

šikanováno jen jednou a 96 dětí (69 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou 

nebylo nikdy šikanováno.  
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Tab. 38. Oběť šikany – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 5 7 

ano, několikrát  11 16 

ano, jen jednou 13 19 

ne, nikdy 41 59 

 

 

Obr. 36. Oběť šikany – pouze dívky 

 

5 dívek (7 %) uvedlo, že ve svém dětském domově se školou bylo často šikanováno,        

11 dívek (16 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou bylo několikrát     

šikanováno, 13 dívek (19 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou bylo ši-

kanováno jen jednou a 41 dívek (59 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se ško-

lou nebyly nikdy šikanovány.  
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Tab. 39. Oběť šikany – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 4 6 

ano, několikrát  4 6 

ano, jen jednou 7 10 

ne, nikdy 55 79 

 

 

Obr. 37. Oběť šikany – pouze chlapci 

 

4 chlapci (6 %) na položku odpověděli, že ve svém dětském domově se školou byli často 

šikanováni, 4 chlapci (6 %) odpověděli, že ve svém dětském domově se školou byli něko-

likrát šikanováni, 7 chlapců (10 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově se školou 

byli šikanováni jen jednou a 55 chlapců (79 %) odpovědělo, že ve svém dětském domově 

se školou nebyli nikdy šikanováni.  
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Tab. 40. Oběť šikany – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 6 15 

ano, několikrát  7 18 

ano, jen jednou 5 13 

ne, nikdy 21 54 

 

 

Obr. 38. Oběť šikany – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, odpověděly: 6 dětí (15 %) odpovědělo, že byly často v jejich dět-

ském domově se školou šikanovány, 7 dětí (18 %) odpovědělo, že několikrát byly v jejich 

dětském domově se školou šikanovány, 5 dětí (13 %) odpovědělo, že jen jednou           

byly v jejich dětském domově se školou šikanovány, naopak 21 dětí (54 %) odpovědělo,   

že nikdy nebyly v jejich dětském domově se školou šikanovány.  
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Tab. 41. Oběť šikany – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 3 3 

ano, několikrát  8 9 

ano, jen jednou 15 17 

ne, nikdy 60 70 

 

 

             Obr. 39. Oběť šikany – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, odpověděly: 3 dětí (3 %) odpověděly, že byly často v jejich dětském 

domově se školou šikanovány, 8 dětí (9 %) odpovědělo, že několikrát byly v jejich dět-

ském domově se školou šikanovány, 15 dětí (17 %) odpovědělo, že jen jednou              

byly v jejich dětském domově se školou šikanovány, naopak 60 dětí (54 %) odpovědělo,   

že nikdy nebyly v jejich dětském domově se školou šikanovány.  
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Položka č. 20: Jakou formou jsi (byl/a) šikanován/a?  

Tab. 77. Oběť šikany  – forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 19 43 

verbálně 21 48 

ekonomicky 1 2 

kombinace 3 7 

 

 

Obr. 75. Oběť šikany  – forma 

 

Zdali se děti samy někdy staly obětí šikany, a o jakou formu se jednalo, na položku        

odpověděly: 19 dětí (43 %) odpovědělo, že se jednalo o fyzickou formu, 21 dětí (48 %) 

odpovědělo, že se jednalo o verbální formu, 1 dítě (2 %) odpovědělo, že se jednalo            

o ekonomickou formu a 3 děti (7 %) odpověděly, že se jednalo o kombinovanou formu 

šikany.   
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Tab. 78. Oběť šikany  – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 9 31 

verbálně 17 59 

kombinace 3 10 

 

 

Obr. 76. Oběť šikany  – forma – pouze dívky 

 

Zdali se dívky samy někdy staly obětí šikany, a o jakou formu se jednalo, na položku        

odpověděly: 9 dívek (31 %) odpovědělo, že se jednalo o fyzickou formu, 17 dívek (59 %) 

odpovědělo, že se jednalo o verbální formu a 3 dívky (10 %) odpověděly, že se jednalo            

o kombinovanou formu šikany.   
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Tab. 79. Oběť šikany  – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 10 67 

verbálně 4 27 

ekonomicky 1 7 

 

 

Obr. 77. Oběť šikany  – forma – pouze chlapci 

 

Zdali se chlapci sami někdy stali obětí šikany, a o jakou formu se jednalo, na položku        

odpověděli: 10 chlapců (67 %) odpovědělo, že se jednalo o fyzickou formu, 4 chlapci     

(27 %) odpovědělo, že se jednalo o verbální formu a 1 chlapec (7 %) odpověděl, že se jed-

nalo o ekonomickou formu šikany.   
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Tab. 80. Oběť šikany – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 6 33 

verbálně 9 50 

kombinace 3 17 

 

 

Obr. 78. Oběť šikany – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly: 6 dětí    

(33 %) odpovědělo, že se jednalo o fyzickou formu šikany, 9 dětí (50 %) odpovědělo,      

že se jednalo o verbální formu šikany a 3 děti (17 %) odpověděly, že se jednalo o kombi-

novanou formu šikany. 
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Tab. 81. Oběť šikany – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 13 50 

verbálně 12 46 

ekonomicky 1 4 

 

 

      Obr. 79. Oběť šikany – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, a konkrétně o jakou formu šikany se jednalo, odpověděly: 13 dětí    

(50 %) odpovědělo, že se jednalo o fyzickou formu šikany, 12 dětí (46 %) odpovědělo,      

že se jednalo o verbální formu šikany a 1 dítě (4 %) odpovědělo, že se jednalo o ekono-

mickou formu šikany. 
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Položka č. 21: Jak jsi šikanu řešil/a? 

Tab. 82. Oběť šikany – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 27 61 

řekl/a o ní rodičům 2 5 

nikomu o ní neřekl/a 15 34 

 

 

Obr. 80. Oběť šikany – strategie 

 

Zdali se děti samy někdy staly obětí šikany, a jak šikanu řešily, odpověděly: 27 dětí (61 %) 

odpovědělo, že šikanu nahlásilo pedagogovi, 2 děti (5 %) odpovědělo, že se o šikaně    

svěřilo rodičům a 15 dětí (34 %) odpovědělo, že o šikaně nikomu neřekly.  
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Tab. 83. Oběť šikany – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 18 62 

nikomu o ní neřekla 11 38 

 

 

Obr. 81. Oběť šikany – strategie – pouze dívky 

 

Zdali se dívky samy někdy staly obětí šikany, a jak šikanu řešily, odpověděly: 18 dívek  

(62 %) odpovědělo, že šikanu nahlásily pedagogovi, naopak 11 dívek (38 %) odpovědělo, 

že o šikaně nikomu neřekly.  
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Tab. 84. Oběť šikany – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 9 60 

řekl o ní rodičům 2 13 

nikomu o ní neřekl 4 27 

 

 

Obr. 82. Oběť šikany – strategie – pouze chlapci 

 

Zdali se chlapci sami někdy stali obětí šikany, a jak šikanu řešili, odpověděli: 9 chlapců 

(60 %) odpovědělo, že šikanu nahlásilo pedagogovi, 2 chlapci (13 %) odpověděli,            

že se o šikaně svěřili rodičům a 4 chlapci (27 %) odpověděli, že o šikaně nikomu neřekli.  
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Tab. 85. Oběť šikany – strategie - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 7 70 

řekl/a o ní rodičům 1 10 

nikomu o ní neřekl/a 2 20 

 

 

Obr. 83. Oběť šikany – strategie - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, a jak šikanu řešily, odpověděly: 7 dětí (70 %) odpovědělo, že šikanu 

nahlásilo pedagogovi, 1 dítě (10 %) odpovědělo, že o šikaně řeklo rodičům a 2 děti (20 %) 

odpověděly, že o šikaně nikomu neřekly. 
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Tab. 86. Oběť šikany – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 2 40 

řekl/a o ní rodičům 1 20 

nikomu o ní neřekl/a 2 40 

 

 

Obr. 84. Oběť šikany – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, jestli samy někdy byly v jejich dětském domově 

se školou šikanovány, a jak šikanu řešily, odpověděly: 2 děti (40 %) odpověděly, že šikanu 

nahlásily pedagogovi, 1 dítě (20 %) odpovědělo, že o šikaně řeklo rodičům a 2 děti (40 %) 

odpověděly, že o šikaně nikomu neřekly. 
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Položka č. 22: Měl/a jsi někdy strach, že budeš ve tvém dětském domově se školou 

šikanován/a? 

Tab. 42. Strach z šikany 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 9 6 

ano, několikrát  15 11 

ano, jen jednou 13 9 

ne, nikdy 103 74 

 

 

Obr. 40. Strach z šikany 

 

Děti položku zodpověděly takto: 9 dětí (6 %) odpovědělo, že často mělo strach,                  

že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 15 dětí (11 %) odpovědělo,       

že několikrát mělo strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 13 dětí 

(9 %) odpovědělo, že strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 

měly jen jednou a 103 děti (74 %) odpověděly, že nikdy neměly strach, že budou v jejich 

dětském domově se školou šikanovány.     
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Tab. 43. Strach z šikany – pouze dívky 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 5 7 

ano, několikrát  6 9 

ano, jen jednou 8 11 

ne, nikdy 51 73 

 

 

Obr. 41. Strach z šikany – pouze dívky 

 

Dívky položku zodpověděly následujícím způsobem: 5 dívek (7 %) odpovědělo,                 

že často mělo strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 6 dívek     

(9 %) odpovědělo, že několikrát měly strach, že budou v jejich dětském domově se školou 

šikanovány, 8 dívek (11 %) odpovědělo, že strach, že budou v jejich dětském domově      

se školou šikanovány, měly jen jednou a 51 dívek (73 %) odpovědělo, že nikdy neměly 

strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány.     
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Tab. 44. Strach z šikany – pouze chlapci 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 4 6 

ano, několikrát  9 13 

ano, jen jednou 5 7 

ne, nikdy 52 74 

 

 

Obr. 42. Strach z šikany – pouze chlapci 

 

4 chlapci (6 %) na uvedenou položku odpověděli, že často měli strach, že budou v jejich 

dětském domově se školou šikanováni, 9 chlapců (13 %) odpovědělo, že několikrát mělo 

strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanováni, 5 chlapců (7 %)           

odpovědělo, že strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanováni, měli jen 

jednou a 52 chlapců (74 %) odpovědělo, že nikdy neměli strach, že budou v jejich dětském 

domově se školou šikanováni.     
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Tab. 87. Strach z šikany – 2. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 3 8 

ano, několikrát  6 15 

ano, jen jednou 4 10 

ne, nikdy 27 67 

 

 

         Obr. 85. Strach z šikany – 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich dětském 

domově se školou šikanovány, zodpověděly: 3 děti (8 %) uvedly, že měly často strach 

z toho, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 6 dětí (15 %) uvedlo,     

že měly několikrát strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány,       

dále 4 děti (10 %) uvedly, že jen jednou měly strach, že budou v jejich dětském domově   

se školou šikanovány, naopak 27 dětí (67 %) uvedlo, že nikdy neměly strach, že budou 

v jejich dětském domově se školou šikanovány.   
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Tab. 88. Strach z šikany – 3. věková kategorie 

Výskyt šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

ano, často 6 7 

ano, několikrát  7 8 

ano, jen jednou 9 10 

ne, nikdy 64 75 

 

 

            Obr. 86. Strach z šikany – 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich dětském 

domově se školou šikanovány, zodpověděly: 6 dětí (7 %) uvedlo, že měly často strach 

z toho, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, 7 dětí (8 %) uvedlo,       

že měly několikrát strach, že budou v jejich dětském domově se školou šikanovány, dále 9 

dětí (10 %) uvedlo, že jen jednou měly strach, že budou v jejich dětském domově se školou     

šikanovány, naopak 64 dětí (75 %) uvedlo, že nikdy neměly strach, že budou v jejich    

dětském domově se školou šikanovány.   
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Položka č. 23: Z jaké formy šikany jsi měl/a strach? 

Tab. 89. Strach z šikany  – forma 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 14 38 

verbálně 11 30 

kombinace 12 32 

 

 

Obr. 87. Strach z šikany  – forma 

 

14 dětí (38 %) na položku, jestli někdy měly strach, že budou v jejich dětském domově    

se školou šikanovány, a konkrétně z jaké formy měly strach, uvedly, že z fyzické. 11 dětí 

(30 %) uvedlo, že mělo strach z verbální formy a 12 dětí (31 %) uvedlo, že mělo strach 

z kombinované formy šikany.  
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Tab. 90. Strach z šikany  – forma – pouze dívky 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 2 11 

verbálně 7 37 

kombinace 10 53 

 

 

Obr. 88. Strach z šikany  – forma – pouze dívky 

 

2 dívky (11 %) na položku, jestli někdy měly strach, že budou v jejich dětském domově    

se školou šikanovány, a konkrétně z jaké formy měly strach, uvedly, že z fyzické. 7 dívek 

(37 %) uvedlo, že měly strach z verbální formy a 10 dívek (53 %) uvedlo, že mělo strach 

z kombinované formy šikany.  
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Tab.  91. Strach z šikany  – forma – pouze chlapci 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 12 67 

verbálně 4 22 

kombinace 2 11 

 

 

Obr. 89. Strach z šikany  – forma – pouze chlapci 

 

12 chlapců (67 %) na položku, jestli někdy měli strach, že budou v jejich dětském domově    

se školou šikanováni, a konkrétně z jaké formy měli strach, uvedli, že z fyzické. 2 chlapci 

(22 %) naopak uvedli, že měli strach z verbální formy a 2 chlapci (11 %) uvedli, že měli 

strach z kombinované formy šikany.  
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Tab. 92. Strach z šikany – forma - 2. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 5 38 

verbálně 4 31 

kombinace 4 31 

 

 

 Obr. 90. Strach z šikany – forma - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich      

dětském domově se školou šikanovány, a konkrétně z jaké formy šikany měly strach,   

uvedly: 5 dětí (38 %) uvedlo, že mělo strach z fyzické formy šikany, 4 děti (31 %) uvedly, 

že měly strach z verbální formy šikany a 4 děti (31 %) uvedly, že měly strach 

z kombinované formy šikany. 
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Tab. 93. Strach z šikany – forma - 3. věková kategorie 

Forma šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

fyzicky 9 41 

verbálně 6 27 

kombinace 7 32 

 

 

Obr. 91. Strach z šikany – forma - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich       

dětském domově se školou šikanovány, a konkrétně z jaké formy šikany měly strach,   

uvedly: 9 dětí (41 %) uvedlo, že mělo strach z fyzické formy šikany, 6 dětí (27 %) uvedlo, 

že měly strach z verbální formy šikany a 7 dětí (32 %) uvedlo, že měly strach 

z kombinované formy šikany. 
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Položka č. 24: Jak bys šikanu řešil/a? 

Tab. 94. Strach z šikany – strategie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 22 59 

řekl/a o ní rodičům 13 35 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 2 5 

 

 

Obr. 92. Strach z šikany – strategie 

 

22 dětí (59 %) na položku, jestli někdy měly strach, že budou v jejich dětském domově    

se školou šikanovány, a jak by případnou situaci řešily, uvedly: 22 dětí (59 %) by situaci 

řešilo tím, že by ji nahlásilo pedagogovi, 13 dětí (35 %) by naopak situaci řešilo tak,         

že by se o ní svěřily rodičům a 2 děti (5 %) by situaci řešily tak, že by se o ní svěřily     

kamarádovi/kamarádce.  
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Tab. 95. Strach z šikany – strategie – pouze dívky 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásila ji pedagogovi 12 63 

řekla o ní rodičům 6 32 

svěřila se kamarádce 1 5 

 

 

Obr. 93. Strach z šikany – strategie – pouze dívky 

 

Dívky na položku, jestli někdy měly strach, že budou v jejich dětském domově se školou 

šikanovány, a jak by případnou situaci řešily, uvedly: 12 dívek (63 %) by situaci řešilo tak,       

že by ji nahlásilo pedagogovi, 6 dívek (32 %) by naopak situaci řešilo tak, že by se s ní 

svěřily rodičům a 1 dívka (5 %) by situaci řešila tak, že by se s ní svěřila kamarádce.  
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Tab. 96. Strach z šikany – strategie – pouze chlapci 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil ji pedagogovi 10 56 

řekl o ní rodičům 7 39 

svěřil/a se kamarádovi 1 6 

 

 

Obr. 94. Strach z šikany – strategie – pouze chlapci 

 

Chlapci na položku, zdali někdy měli strach, že budou v jejich dětském domově se školou 

šikanováni, a jak by případnou situaci řešili, odpověděli: 10 chlapců (56 %) by situaci  

řešilo tak, že by ji nahlásilo pedagogovi, 7 chlapců (39 %) by naopak situaci řešilo tak,     

že by se s ní svěřili rodičům a 1 chlapec (6 %) by situaci řešil tak, že by se s ní svěřil    

kamarádovi.  
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Tab. 97. Strach z šikany – strategie  - 2. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 10 77 

řekl/a o ní rodičům 3 23 

 

 

           Obr. 95. Strach z šikany – strategie  - 2. věková kategorie 

 

Děti z druhé věkové kategorie na položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich      

dětském domově se školou šikanovány, a jak by případnou šikanu řešily, uvedly: 10 dětí     

(77 %) uvedlo, že by případnou šikanu nahlásily pedagogovi, naopak 3 děti (23 %)       

odpověděly, že by o šikaně řekly rodičům.    
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Tab. 98. Strach z šikany – strategie - 3. věková kategorie 

Strategie šikany Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nahlásil/a ji pedagogovi 10 45 

řekl/a o ní rodičům 10 45 

svěřil/a se kamarádovi/ 

kamarádce 2 10 

 

 

           Obr. 96. Strach z šikany – strategie - 3. věková kategorie 

 

Děti ze třetí věkové kategorie na položku, zda měly někdy strach, že budou v jejich       

dětském domově se školou šikanovány, a jak by případnou šikanu řešily, uvedly: 10 dětí     

(45 %) uvedlo, že by případnou šikanu nahlásily pedagogovi, 10 dětí (45 %) uvedlo,        

že by o šikaně řekly rodičům a 2 děti (10 %) uvedly, že by se o případné šikaně svěřily 

kamarádovi/kamarádce.   
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4.2 Interpretace výsledků výzkumu 

V kapitole interpretujeme samotné výsledky výzkumu.  

První dílčí výzkumná otázka zní: Jaké jsou rozdíly ve výskytu šikany v dětském 

domově se školou v závislosti na pohlaví dětí? Jak již samotný název otázky napovídá, 

jejím cílem je zjistit odlišnost ve výskytu šikany v dětském domově se školou mezi dívka-

mi a chlapci. Uvedenou otázku nám zodpovídají položky v dotazníku č. 1, 3, 4, 7, 10, 13, 

16, 19 a 22. Významnější rozdíly v odpovědích na tyto položky můžeme shledat u položek 

č. 7, 10, 16, a rovněž u položky č. 19. Nejvýznamnější rozdíly se nám však objevují           

u položky č. 7 a u položky č. 19. Na základě těchto položek docházíme k závěru, že rozdíl 

ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti na pohlaví dětí nepřesahuje 

výši 20 %. Tento rozdíl nepovažujeme za výrazný, nicméně nejedná se o hodnotu zcela 

zanedbatelnou, a proto by jí rozhodně měla být věnována, ze strany pedagogů určitá     

pozornost. Důvodem je, aby se předešlo jejímu prohloubení, které by mohlo mít za násle-

dek, jak již ze samotné logiky věci vyplývá, vystupňování výskytu šikany v dětském     

domově se školou do mnohem vyšších hodnot, než které jsme v rámci našeho výzkumu 

odhalili v současné době. Cílem druhé výzkumné otázky je zjistit: Jaké jsou rozdíly        

ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí? Na tuto    

otázku nám odpovídají položky v dotazníku č. 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19 a 22, kdy význam-

nější rozdíly v odpovědích se objevují u položek č. 16, 19 a položky č. 22. Nejvýznamnější   

rozdíly v odpovědích však můžeme nalézt u položky č. 16. Odpověď na druhou výzkum-

nou otázku tudíž je, že rozdíl ve výskytu šikany v dětském domově se školou v závislosti 

na věku dětí nepřesahuje výši 22 %. Výši rozdílu považujeme za nepatrnou, nicméně opět  

i tato hodnota není hodnotou, která by si nezasloužila určitou pozornost ze strany          

pedagogů. Ba naopak by jí měla být věnována zvýšená pozornost. Důvodem je opět       

předejití jejímu vzrůstu do vyšších hodnot, kdy její následná intervence by pak byla     

mnohem obtížnější než nyní. Tudíž se domníváme, že by pedagogové měli i s touto hodno-

tou pracovat, protože v současné chvíli je práce s ní, dle našeho názoru, snazší                 

než když nebudou vést žádné kroky k jejímu snížení a hodnota vzroste směrem vzhůru      

a její následná intervence bude, jak jsme již uváděli, mnohem obtížnější než v přítomné 

době. Třetí výzkumná otázka má za cíl odhalit: Jakým formám šikany jsou děti 

z dětského domova se školou nuceny čelit nejčastěji? Podstatou otázky je vypátrat   

formy šikany, kterým děti z dětského domova se školou musejí vzdorovat nejčastěji.    

Otázku nám zodpovídají položky v dotazníku č. 5, 8, 11, 14, 17, 20 a 23. Z uvedených  
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položek získáváme jasnou odpověď na výzkumnou otázku, a to, že děti z dětského domova 

se školou jsou nejčastěji nuceny čelit fyzické a verbální formě šikany, dále pak formě 

kombinované a nejméně často jsou děti nuceny čelit ekonomické formě šikany. Zjištění, 

která jsme prostřednictvím výzkumu učinili, nás příliš nepřekvapily. Důvodem je naše 

osobní zkušenost s výskytem šikany v dětských domovech se školou, ale i publikace        

od např. PhDr. Michala Koláře a PhDr. Pavla Janského, které mimo jiné citujeme               

i v teoretické části naší práce, a které prezentují formy šikany v školských zařízeních, 

zejména pak v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu. Nicméně na druhou stranu 

naše zjištění považujeme za přínosné pro pedagogy, kteří v dětských domovech se školou 

v Olomouckém a Zlínském kraji pracují a to z důvodu, že se mohou na tyto formy šikany 

více zaměřit, pracovat s nimi, důkladněji sledovat jejich náznaky, ale zejména jim       

předcházet, případně v případě jejich nalezení s nimi ihned začít pracovat, aby opět       

nedošlo k jejich vygradování a to zejména do závažnějších forem či dokonce stádií,      

které rovněž uvádíme v teoretické části naší práce. Opět proto i u uvedené výzkumné   

otázky klademe hlavní důraz na intervenci. Další výzkumná otázka, konkrétně výzkumná 

otázka číslo čtyři měla za cíl objasnit: Jaké jsou rozdíly ve formách šikany v dětském 

domově se školou v závislosti na pohlaví dětí? Na výzkumnou otázku číslo čtyři nám 

odpovídají položky v dotazníku č. 1, 5, 8, 11, 14, 17, 20 a 23. Na základě těchto položek 

jsme zjistili, že rozdíly ve formách šikany mezi dívkami a chlapci jsou následující: u dívek 

převažuje verbální forma šikany nad fyzickou a méně častou formou šikany je kombinova-

ná forma šikany. Naopak u chlapců převažuje fyzická forma šikany nad verbální, méně 

častou formou šikany pak je forma kombinovaná a nejméně častou formou šikany              

u chlapců je forma ekonomická. Uvedená zjištění, která jsme učinili, nás opět příliš      

nepřekvapily. Obdobně jako u výzkumné otázky č. 3 i zde jsme vycházeli z osobní        

zkušenosti v rámci dětských domovů se školou, publikací od PhDr. Michala Koláře            

a PhDr. Pavla Janského. Navíc u této výzkumné otázky jsme ovšem vycházeli i z osobní 

zkušenosti ze základní školy, kterou jsme jako děti sami navštěvovali, a kde se některé 

výše uvedené formy šikany rovněž vyskytovaly. Konkrétně máme na mysli verbální formu 

šikany v dívčích kolektivech a fyzickou formu šikany v chlapeckých kolektivech.         

Také bohužel musíme konstatovat, že i z vlastní zkušenosti, konkrétně máme na mysli 

z verbální formy šikany, které jsme byli sami nuceni čelit na druhém stupni v rámci naší 

povinné školní docházky. Ovšem zamyslíme-li se, zjištěními, které jsme učinili,            

jsme se alespoň utvrdili v naší dosavadní zkušenosti. A pedagogům jsme poodkryli,         
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na jaké formy šikany se mají v dívčích a naopak v chlapeckých kolektivech zaměřit           

a primárně s nimi pracovat. Samozřejmě nepředpokládáme, že by pedagogové s uvedený-

mi formami šikany v jejich dětských domovech se školou nebyli obeznámeni, nicméně kdo 

ví, možná jsme prostřednictvím našeho výzkumu odkryli formy, o kterých pedagogové 

nevěděli, a tudíž se nyní na ně mohou zaměřit, vést kroky k jejich předcházení, ale zejména 

je řešit. Výzkumná otázka číslo pět znějící: Jaké jsou rozdíly ve formách šikany 

v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí? Otázka si klade za cíl zjistit   

rozdíl ve formách šikany v dětském domově se školou mezi dětmi ve věku 6 – 12 let oproti 

dětem ve věku 13 – 16 let. Otázka je zodpovězena položkami v dotazníku č. 2, 5, 8, 11, 14, 

17, 20 a 23. Z položek je zřejmé, že u druhé věkové kategorie (6 – 12 let) i u třetí věkové  

kategorie (13 – 16 let) se vyskytují shodné formy šikany. Neexistují proto rozdíly             

ve formách šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí. Skutečnost,      

že neexistují rozdíly ve formách šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku 

dětí, nás velmi překvapila. Domnívali jsme se totiž, že budou existovat výrazné rozdíly,   

to se však nepotvrdilo, tudíž i nás zodpovězená výzkumná otázka obohatila. Zdali zodpo-

vězení uvedené výzkumné otázky obohatilo i pedagogy, o tom můžeme pouze polemizo-

vat, do čehož bychom se neradi pouštěli. Následující výzkumná otázka je otázkou znějící:  

Jaké strategie děti z dětského domova se školou při řešení šikany volí? Ze samotného 

názvu výzkumné otázky je zjevné, že cílem otázky je odkrýt strategie, které děti z dětského 

domova se školou využívají v případě, že se stanou obětí šikany. Uvedenou výzkumnou 

otázku nám zodpovídají položky v dotazníku č. 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24. Na základě těchto 

položek docházíme k zodpovězení výzkumné otázky, která zní: děti z dětského domova     

se školou při řešení šikany volí následující strategie - nahlášení šikany pedagogovi, svěření 

se se šikanou rodičům či kamarádovi/kamarádce, tajení šikany nebo kombinaci výše     

uvedených strategií. Strategie, které děti při řešení šikany v jejich dětských domovech      

se školou volí, zejména strategii nahlášení šikany pedagogovi a svěření se se šikanou    

rodičům, považujeme za velmi správný krok. Důvodem je okamžité řešení šikany a zame-

zení jejímu dalšímu šíření. Naopak strategii svěření se se šiknou kamarádovi či kamarádce 

nebo dokonce tajení šikany hodnotíme za méně vhodné, z důvodu, že v případě svěření      

se se šikanou kamarádovi či kamarádce může vést k tomu, že v lepším případě,             

který však samozřejmě považujeme za vhodný, může dojít k tomu, že kamarád či kama-

rádka šikanu nahlásí pedagogovi a opět dojde k okamžitému zásahu a řešení šikany. 

Ovšem v horším případě, děti mohou převzít řešení šikany do vlastních rukou, což může 
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mít za následek rozšíření, prohloubení a vyústění šikany do mnohem závažnějších problé-

mů, což rozhodně není z našeho pedagogického úhlu pohledu správný krok, protože tento 

krok jednak nepovede k vyřešení situace, ale spíše bude mít za důsledek značné zhoršení 

stavu situace. Tajení šikany však dle našeho názoru považujeme za nejméně vhodný      

způsob řešení šikany. Důvodem je jednak její nevyřešení, ale zejména může tento způsob 

strategie vést k výraznému zhoršení situace. Konkrétně máme na mysli, zvýšené frekvence 

útoků ze strany agresora na oběť, zvýšenou závažnost útoků, ale i mnohem vyšší závažnost 

důsledků a jejího řešení. Máme za to, že zjištění, která jsme učinili, mohou být rozhodně 

přínosem i pro samotné pedagogy, kteří se v dětských domovech se školou realizují.     

Důvody shledáváme zejména v tom, že se pedagogové mohou zamyslet nad tím, proč děti 

šikanu raději tají, než aby se s ní svěřily právě jim. Na základě těchto skutečností              

se také pedagogové mohou zaměřit na budování vyšší důvěry mezi nimi a dětmi a tím 

předcházet šíření šikany v jejich dětských domovech se školou. Cílem sedmé výzkumné 

otázky je zjistit: Jaké jsou rozdíly ve strategiích při řešení šikany v dětském domově  

se školou v závislosti na pohlaví dětí? Otázka se tudíž zabývá diferencovaností v krocích,          

které dívky a chlapci volí v případě, že se stanou obětí šikany. Položky v dotazníku,       

které na uvedenou výzkumnou otázku odpovídají, nalezneme pod čísly 1, 6, 9, 12, 15, 18, 

21 a 24. Rozdíl ve strategii při řešení šikany v dětském domově se školou jsme, na základě 

uvedených položek, shledali u chlapců, kteří oproti dívkám při řešení šikany využívají        

i strategie kombinované formy řešení šikany. Zjištění uvedené strategie považujeme         

za zajímavé a rovněž do jisté míry přínosné, zejména pokud se jedná o kombinaci strategie 

řešení šikany formou nahlášení šikany pedagogovi a rodičům. V tomto případě se domní-

váme, že strategie bude ku prospěchu samotného dítěte. Důvodem je okamžitá práce,     

řešení šikany a předejití zhoršení stavu a důsledků situace. Naopak v případě kombinace 

svěření se se šikanou kamarádovi či kamarádce a jinak dále tajení šikany, stejně             

jako u předešlé výzkumné otázky, nepovažujeme tuto strategii za zcela vhodnou. Důvody 

jsou rovněž obdobné, jako u předcházející výzkumné otázky. Poslední, ovšem nijak méně 

důležitou, dílčí výzkumnou otázkou je otázka: Jaké jsou rozdíly ve strategiích při řešení 

šikany v dětském domově se školou v závislosti na věku dětí? Otázka se zaměřuje        

na odlišnosti v taktice řešení šikany v dětském domově se školou mezi dětmi ve věku        

6 – 12 let a dětmi ve věku 13 – 16 let. Výzkumná otázka je zodpovězena položkami 

v dotazníku č. 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24. Na jejichž základě docházíme k závěru, že rozdíl 

ve strategii při řešení šikany v dětském domově se školou děti z třetí věkové kategorie    
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(13 – 16 let) oproti dětem z druhé věkové kategorie (6 – 12 let) jako strategii při řešení 

šikany využívají navíc kombinované formy řešení šikany. Zjištěná skutečnost nás příliš 

nepřekvapila, spíše nás utvrdila v tom, co jsme se domnívali, a to na základě osobních    

zkušeností z dětských domovů se školou, ale i věkového rozdílu mezi dětmi samotnými. 

Myslíme, že i samotné pedagogy rozdíly ve strategiích dětí v závislosti na jejich věku příliš 

nepřekvapily a to z důvodu komunikace s nimi na uvedené téma, které však již není       

součástí tohoto výzkumu, ale pouze naší iniciativou a zájmem dozvědět se na toto téma   

co nejvíce informací a názorů od profesionálů, kteří v této oblasti působí. Na samotný  

závěr kapitoly uvádíme odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaký je výskyt 

šikany v dětském domově se školou? Na hlavní výzkumnou otázku nám odpovídají    

položky v dotazníku č. 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19 a 22. Za nejvýznamnější z nich považujeme 

položku č. 4, dále položku č. 13 a v neposlední řadě položku č. 19. Výsledky z těchto polo-

žek nám jasně demonstrují a odpovídají na výzkumnou otázku, že výskyt šikany v dětském 

domově se školou v Olomouckém a Zlínském kraji se pohybuje  a rovněž nepřesahuje výši 

30 %. Zjištění o výši výskytu šikany v dětských domovech se školou v Olomouckém         

a Zlínském kraji nás poměrně překvapilo, a to vzhledem k informacím, které jsme uváděli 

již v samotném úvodu diplomové práce, a to, že výskyt rizikového chování,                 

zejména pak šikany v uvedených krajích je demograficky nižší než v krajích ostatních. 

Důvodem je, že jsme si mysleli, že se výskyt šikany bude pohybovat maximálně v rozmezí 

15 až 20 %. Máme za to, že by rozhodně stálo za to, realizovat obdobný výzkum                 

i v dalších krajích a následně výsledky porovnat.  

Šikana je jev, který má mnoho tváří, a u kterého i toho největšího odborníka na tuto 

problematiku vždy něco zaskočí. O tom jsme se přesvědčili i my v rámci našeho výzkumu 

v dětských domovech se školou v Olomouckém a Zlínském kraji. V žádném případě    

však předcházející větou nechceme tvrdit, že se považujeme za největší odborníky v této 

oblasti, nicméně za pedagogy zajímající se a mějící vyšší znalost v této oblasti a zejména 

v tomhle prostředí než běžná populace. Šikana je opravdu zrádný jev, který by se v žádném 

prostředí, zejména pak v školských zařízeních, kde má dle našeho názoru nejnebezpečnější 

dopad a následky, neměl podceňovat a zaměření se na ni a práce s ní by měla být věnována 

obzvláště intenzivní pozornost.    
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4.3 Doporučení pro praxi 

Na základě výzkumu, který jsme realizovali, jsme získali zajímavé výsledky. 

S těmito výsledky by pedagogičtí pracovníci, zejména pak vychovatelé či ostatní odborníci 

realizující se v oblasti školských zařízení, především pedagogové v dětských domovech   

se školou, měli dále pracovat. Zejména doporučujeme více skupinových sezení 

s psychologem. Konkrétně máme na mysli, kombinovaná skupinová sezení dívek a chlap-

ců, jednotlivá skupinová sezení pouze dívek, jednotlivá skupinová sezení pouze chlapců, 

ale i individuální sezení jednotlivců s psychologem. Dále doporučujeme individuální práci 

pedagogů s ohroženými skupinami, ale i jednotlivci (s dětmi či jedinci tělesně slabšími      

či s dětmi či jedinci s nápadnými vnějšími znaky, mezi které můžeme např. jmenovat         

– brýle, obezitu, koktavost, rasovou odlišnost apod.). Rovněž doporučujeme budování 

vyšší důvěry mezi dětmi a pedagogy. Také doporučujeme častější využívání pohybových 

her, díky kterým můžeme mnohé zjistit, např. hry: dotkni se toho, kdo …, místa si vymění 

ti, kteří …, ale i technik, jako je např. technika tužka a papír, konkrétně můžeme jmenovat 

techniku deseti situací, dále erb, pyramidu, obláčky, apod. V neposlední řadě také doporu-

čujeme častější využívání standardizovaných metod pro zjišťování výskytu šikany,        

jako je sociometrie a nejrůznější druhy dotazníků, mezi které můžeme např. jmenovat   

dotazník D-1, který se využívá pro diagnostiku počátečních fází šikany především na dru-

hém stupni základní školy. Dotazník CES, který zjišťuje názor dětí a pedagogů na situaci 

v dané třídě, ale i např. dotazník DSA, jehož cílem je naopak zjistit, jak se dítě ve třídě cítí, 

a jak je akceptováno svým okolím.   

Věříme, že pokud pedagogové dají na naše doporučení, jejich boj a výsledky 

v oblasti šikany budou dosahovat mnohem nižších a zajímavějších hodnot.     
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ZÁVĚR 

Šikana není v naší společnosti pojmem neznámým. Spíše se jedná o jev častý,    

který nás doprovází téměř na každém kroku. Představuje popření lidskosti, útok na základ-

ní lidská práva a hodnoty. A právě tyto důvody jsou jedněmi z těch, proč by se sociální 

pedagogika šikaně měla mimo jiné věnovat.   

Tématem naší diplomové práce byl možný výskyt šikany v dětském domově         

se školou. Cílem teoretické části naší práce bylo vymezit, definovat a popsat pojmy            

a problematiku šikany, dětského domova se školou a osobnost sociálního pedagoga 

v dětském domově se školou. Cílem empirické části naší práce bylo zjistit, jaký je možný 

výskyt šikany v dětském domově se školou. Dále jakým formám šikany jsou děti nuceny 

čelit nejčastěji, a jaké strategie volí při jejím řešení. 

Empirický výzkum jsme realizovali prostřednictvím dotazníkového šetření, pomocí        

něhož jsme dospěli k následujícím zjištěním. Šikana se v dětském domově se školou     

skutečně  vyskytuje. Samotný výskyt šikany však není výrazný, spíše jej hodnotíme      

jako středně nízký. Formy, kterým jsou děti nuceny čelit nejčastěji, je forma fyzická, ver-

bální, kombinovaná a ekonomická. Strategiemi, které děti při řešení šikany volí, jsou na-

hlášení šikany pedagogovi, svěření se se šikanou rodičům či kamarádovi/kamarádce, tajení 

šikany nebo kombinace výše uvedených strategií.  

Námi zjištěné údaje do značné míry korespondují s obecnou teorií uvedenou 

v literatuře. Nicméně i tak se domníváme, že jsme teorii v oblasti šikany v dětských      

domovech se školou obohatili o některé poznatky a sociální pedagogiku a sociální         

pedagogy o zajímavá fakta a skutečnosti. 

Máme za to, že cíle práce byly naplněny. Podařilo se nám odkrýt některá klíčová 

fakta, kterým by v průběhu pobytu dětí v dětském domově se školou měla být věnována 

zvláštní pozornost. Jen tak lze předejít případným problémům či dokonce katastrofickým 

důsledkům šikany. 
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