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Abstrakt
Bakalářskáprácejevěnovánaproblémovémuchovánínazákladníškole,konkrétněšikaně.V
teoretickéčástijeobjasněnpojemagreseaagresivita,šikanaaproblémovéchování.Jsouvys
větlenyjednotlivéprojevytěchtozpůsobůchováníadálemožnosti,jakseprotitomutochová
níbránit.Praktickáčástjezaloženanarealizaciempirickéhošetřenípomocípísemnýchdotaz
níků.Cílemšetřeníjezjistit,zdasešikanavyskytujenakonkrétnízákladníškoleadoporučit,jak
ýmzpůsobemjejívýskytomezit.
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Cíl
CílemtétobakalářsképrácebudeanalyzovatsoučasnýstavšikanymezižákynakonkrétnízákladníškolevPlzeňskémkraji,obeznámenívedeníškolyaučitelskéhosboruskonkrétníproblematikouasnavrhovanýmřešením.V
ýstupemšetřenívpraktickéčástibudenáhlednaproblematikušikanymezižáky.Svýsledkemšetřeníbudeobeznámenovedeníškolyatakéjíbudeposkytnutnáhledmépráce,propřípadnádoporučenápreventivníopatření.

Šikana
Šikanajeoznačeníprozásadněnarušenévztahyvsociálnískupině,kdejedinecčiněkolikosobopakovaněadlouhodoběubližujíjinémučlověku,čiskupinělidí.Ubližovánímůžemítrůznépodobyarůznouzávažnost.Vevšechp
řípadechvšakplatí,žejakpročlověka,kterémujeubližováno,takprozbytekskupinymášikanadlouhodobénegativnínásledky.(Smetáčková,2009,s.15)

Závěr
Cílemasmyslemméprácebylozjistitskutečnýstav,zdasešikanavyskytujenatétoškoleavjakéformě.Ověřit,zdamajížácipřehledotom,cošikanajeajakseprojevuje.Dálesedozvědět,zdanaškoleprobíhajípr
eventivníopatření,protiproblémovémuchování.Pozjištěnískutečnéhostavu,kdysepotvrdilo,žešikanasevyskytujenatétoškole,budemýmdalšímsnaženímposkytnoutpotřebnékrokykpomocidětem,k
teříjsouobětíšikanyadalším,kteříbysemohlistátpřípadnouobětíšikanynatétoškole.Dletvrzenípaníředitelkyivýsledkůzšetření,probíhajínaškolepreventivníopatřeníprotitomutochování.Doporučímv
edeníškoly,preventistoviivýchovnýmporadcům,abysehloubějizabývalitímtoproblémemajehořešením.Poskytnujímvýsledkyzméhošetření,abysemohliproblémemzaobíratpodrobněji,avěřím,žesen
ámspolečnýmisilamipovedeještěvícevytěsnitšikanuztétozákladníškoly.Tím,kdomusíhlavněpřispětsvýmnejvětšímpodílemsnažení,musíbýtrodičevšechdětí,kteřítutoškolunavštěvují.Aťsebudevede
níškolysučiteliiostatnímiporadciapreventistysnažitjakkolivšikanuvytěsnitzkolektivu,hlavnípříčinoutohotoproblémovéhochováníjsourůznorodénesouladyvrodinnémkruhu.Rodičebyseměliconejví
cevěnovatsvýmratolestemanaslouchatjejichproblémůmapřáním.
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Výzkumná otázka č.1 - Vědí žáci, co znamená slovo šikana?
Na základě výsledků empirického šetření jsem se dozvěděl, že téměř všichni 
dotazovaní žáci jsou skutečně celkem dobře informováni o tom, co to znamená, když se řekne 
šikana. Jsou také dobře informováni o tom, jaké má šikana podoby a jak se toto chování projevuje. 
O tom, proč se někdo stane obětí šikany, mají celkem rozdílné názory, ale celkem všechny z jejich 
vyjádření jsou opravdu reálné. Je patrné, že pohled dítěte a dospělého se v tomto případě může 
značně lišit. To, co dospělému připadá normální, vidí dítě úplně jinak a naopak. I přes tyto pozitivní 
výsledky je potřebné dále dětem osvětlovat podoby šikany a důvody, proč se žáci stávají oběťmi 
agresorů.

Výzkumná otázka č.2 – Mají žáci zkušenosti se šikanou?
Více než polovina dotazovaných potvrdila, že se se šikanou nikdy nesetkala. Toto tvrzení není úplně uspokojující. 
V tomto směru je vidět, že žáci opravdu mají zkušenosti se šikanou a je potřebné jim věnovat patřičnou 
pozornost a pomoc s takovou zkušeností. Je potřebné k žákům přistupovat s náležitou opatrností, protože může 
být zasažena psychika dítěte.

Výzkumná otázka č.4 - Svěřují se žáci, že je někdo šikanuje?
Jednou z otázek jsem se pokoušel zjistit, zda jsou postižení ochotni se někomu 
se svými problémy svěřit. Dle odpovědí čtvrtina dotázaných o svém problému nikomu neřekla. 
Může to být způsobeno nedůvěrou k druhému nebo třeba ze strachu, ale také třeba jen nebyla 
v té době možnost se někomu svěřit. Dalších třicet sedm procent potvrdilo, že se svým rodičům 
svěřilo, což je pozitivní zpráva. V tomto případě je potřeba apelovat hlavně na rodiče dětí, aby jim 
ještě více naslouchali a všímali si změn v jejich chování, které mohou hodně napovědět.
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Výzkumná otázka č.3 – Vyskytuje se šikana na této základní škole?
Hodně mě zajímalo, jestli se šikana objevila nebo objevuje na konkrétní vybrané škole. Výsledek byl alarmující. 

Přestože šedesát jedna procent dotazovaných odpovědělo, že nikdy nebylo šikanováno, třicet jedna procent 
dotazovaných potvrdilo, že jednou je někdo šikanoval na této škole a osm procent zvolilo dokonce možnost 
vícekrát. S tímto výsledkem obeznámím vedení školy a doporučím zaujmout potřebné kroky pro vytěsnění této 
problematiky. Další kroky je potřebné přizpůsobit tomu, že šikana se již vyskytuje mezi žáky. Také doporučím 
častější provádění dotazníkových šetření a skupinových rozhovorů pro ověření funkčnosti provedených opatření.
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