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V poslední době se často diskutuje o tom, že roste agresivita dětí, přibývá násilí, přibývá 
šikany. Je to pravda? 
Myslím, že je obtížné říci, zda šikany přibývá či zda je situace více méně stabilní. Jisté je, že 
se nezlepšuje. Na základě svých zkušeností bych řekl, že násilí je horší, jeho projevy 
vážnější. Na druhou stranu se o této problematice více mluví, takže může vzniknout dojem, 
že dochází ke většímu zhoršení, než je skutečnost, protože dříve byla řada věcí skrytá. V ČR 
nebyl proveden dlouhodobý výzkum, který by nám umožnil objektivněji vývoj šikany 
stanovit. Z prvního a posledního celonárodního výzkumu v roce 2001 vyplývá, že zhruba 41 
% dětí bylo obětí šikany. Připadá mi celkem jedno, jestli je to o 5 % více, či méně a v tuto 
chvíli dokonce i jestli se situace zhoršuje, či nikoli. Je zřejmé, že tento problém zde je, že se 
týká velkého množství dětí, většího než těch 41 %, protože šikana poškozuje nejen oběti, ale 
i agresory, a dokonce i svědky tohoto krutého dramatu. Zároveň je zřejmé, že problém 
neřešíme, a zejména, že pedagogové nejsou na jeho řešení vůbec připraveni. 
 
Co to znamená, že pedagogové nejsou připraveni? 
Neumějí vytvářet takové prostředí, ve kterém se šikaně nedaří, neumějí šikanu rozpoznat, 
nevědí, jak si počínat, když se s ní setkají. To je špatné z hlediska prevence a má to mnohdy 
katastrofální důsledky v případě, že nějaký případ šikany opravdu řeší. Každý učitel by měl 
být ve výše uvedené problematice elementárně připraven v rámci svého pedagogického 
studia. Praktikující učitelé, kterým se takového poučení nedostalo, by si měli přečíst 
odbornou literaturu a absolvovat výcvikový seminář zaměřený na první pomoc při 
šikanování. Zároveň by měl být na každé škole přítomen alespoň jeden pedagog - školní 
preventista, výchovný poradce, který by byl systematičtěji vzdělán a v dané oblasti mohl 
účinně intervenovat v situacích, které vyžadují značnou odbornost. Může se jednat třeba o 
výbuch skupinového násilí, např. tzv. třídní lynčování, kdy nelze čekat, až bude mít nějaký 
odborník - specialista čas. 
 
Řešení šikany je 'pedagogickou chirurgií'. Nelze zde nic kamuflovat. Účinnost zákroku se dá 
empiricky ověřit. Ani v nejednodušším diagnostickém postupu při první pomoci se nesmí 
udělat chyba. Jinak hrozí vážné nebezpečí, že oběť bude poškozena. 
 
Můžete uvést nějaké příklady chyb, kterých se učitelé dopouštějí? 
Učitelům činí potíže rozlišovat mezi počátečními a pokročilými stádii šikan, což způsobuje 
problémy při jejich řešení, protože různá stádia vyžadují odlišný přístup. Často volí rázné 
metody, které nikam nevedou. Oblíbená je cesta konfrontace obětí a agresorů, při níž dochází 
k absurdní situaci, kdy sebevědomí agresoři přesvědčivě označí za původce všeho zla 
nejistou oběť. Setkání rodičů agresorů a jejich ratolestí s vedením školy zase zpravidla 
končívá tak, že se rodiče sjednotí proti "nespravedlivému" nařčení a s převahou útočí na 
pedagogy. Nešťastná bývá i situace, kdy ředitel pozve údajné oběti, údajné agresory a jejich 
rodiče, některé pedagogy a řeší situaci bez přípravy se všemi najednou. Při řešení šikany se 
musí postupovat opatrně. Všechny kroky musí být jako v šachové partii promyšlené 
dopředu, přičemž se musí počítat zejména v taktice s alternativními postupy. 
 



Jsou v českém vzdělávacím systému nějaké prvky, které přímo napomáhají rozvoji šikany? 
Český vzdělávací systém je hodně autoritativní. Autoritativní prostředí je z hlediska šikany 
více rizikové než prostředí demokratické. Jinak ovšem problémy se šikanou jsou ve všech 
systémech a neřekl bych, že se někde podařilo je uspokojivě zvládnout. Ve skandinávských 
zemích bychom ale určitě našli řadu prvků, ze kterých bychom se mohli poučit. 
 
Rodiče, kteří obhajují právo svých dětí na výběrové školy, často argumentují tím, že na 
výběrových školách (například na víceletých gymnáziích) je bezpečnější prostředí, že tam 
jejich dítě nebude šikanováno. Podporuje Vaše zkušenost toto přesvědčení? 
Na základě své zkušenosti musím říci, že šikana je přítomna na všech typech škol, pouze její 
formy se mohou lišit. Na výběrových školách je třeba jemnější, rafinovanější a skrytější, ale 
je stejně zraňující. V poslední době jsem několikrát řešil případy šikany mezi primány na 
víceletých gymnáziích. Byly to nadané, ctižádostivé děti, které když dostaly individuální 
úkol, začaly okamžitě usilovně pracovat. Ovšem problém nastal, když měly spolupracovat. 
To nechtěly a neuměly, okamžitě se objevila agrese. Učitelé byli bezmocní. To samé známe i 
z vojenského prostředí z případů šikany v elitních jednotkách. Šikana je zkrátka ve 
zvláštních školách i na univerzitách. Výběrovost školy sama o sobě eliminaci šikany 
nezaručuje. Všechny typy škol se ale mohou snažit šikaně bránit. 
 
Jak? 
Důležité je, aby si škola vůbec připustila, že šikana je problém i pro ni. To vůbec není 
samozřejmé. Stále se setkávám s mnoha řediteli, kteří tvrdí, že se šikanou problémy nemají. 
Anebo, že oni s ní nemohou nic dělat, nejsou za ni zodpovědní. Svalují vinu na rodiče, na 
děti. Každá škola má aktuální nebo potenciální problém se šikanou a každá by měla podnikat 
preventivní opatření. Důležité je prostředí, ve kterém panuje důvěra a partnerské vztahy 
založené na vzájemném respektu. Každá škola, která se snaží, aby do ní děti nechodily se 
strachem a úzkostí, dělá hodně proto, aby šikaně bránila. Ideální je, když panují dobré vztahy 
i mezi pedagogy, když si jsou schopni poskytovat navzájem zpětnou vazbu, zvládnout 
rivalitu, překonat krizi ve vztahu, to je ovšem výjimečné a obtížné. 
 
Domníváte se, že je možno touto cestou šikanu úplně vymýtit? 
Ne, mám zkušenost, že i když je dobré klima důležité z hlediska prevence, pro průlomové 
snížení šikany to nestačí. Na řadě škol jsem svědkem toho, že přestože se jim podařilo 
vybudovat dobré vztahy a velmi příznivé výukové klima, se šikanou se potýkají stále. V 
pozitivním prostředí jsou děti na projevy šikany zpravidla citlivější, takže v určité fázi 
můžeme mít paradoxně pocit, že je její výskyt dokonce četnější než na školách tradičních. 
Ovšem otevřenější vztahy umožňují se o šikaně dříve dozvědět a účinněji ji léčit. Protože 
však i to nejlepší demokratické společenství nedokáže úplně zabránit nákaze šikanování, 
měla by mít každá škola program, který je na šikanu cíleně zaměřen. 
 
Vy jste v poslední době navrhl program určený školám, které se chtějí zbavit šikany, a 
tento program jste úspěšně vyzkoušel v jedné královéhradecké škole. V čem program 
spočíval? 
Důležité je, že jde o program speciální a celoškolní. Stojí na třinácti klíčových 
komponentách. Mezi ně kromě zmapování situace patří například vzdělávání pedagogů a 
supervize při řešení konkrétních případů šikanování, pravidelná preventivní práce v rámci 
třídních hodin. Důležitou součástí je vypracování scénářů, jak postupovat při řešení 



šikanování. V rámci projektu byly vypracovány dva typy scénářů. První typ zahrnuje situace, 
které zvládne škola sama. Prakticky představuje seznámení se s postupy první pomoci při 
počátečních stádiích šikanování. Druhý typ scénáře se týkal situací, kdy potřebuje škola 
pomoc odborníků, včetně policie. Počáteční stádia, řešitelná školou, jsou ta, kdy ještě třída 
nepřevzala normy šikanování za své. Tragické je, když násilí jako normu přijmou všichni 
členové skupiny, šikanování se stává skupinovým programem a žáci jsou rozděleni na dvě 
sorty lidí, přičemž jedni mají všechna práva a ti druzí nemají práva žádná. 
 
V čem spočívalo vzdělávání zaměstnanců školy? 
Ve škole působil desetičlenný realizační tým, který program zaváděl do života celé školy. 
Ten se s problematikou seznámil důkladně. Všichni zaměstnanci školy pak prošli 
vzděláváním sestávajícím ze čtyř modulů. V prvním modulu se seznámili se základními 
informacemi o šikaně, o jejich projevech, o tom, jak vypadá zdravá a nemocná skupina, jak 
šikanu rozpoznávat. Dále se seznámili se základními diagnostickými postupy a s postupem 
při poskytování první pomoci. Tady je například velmi důležité, aby se učitelé naučili 
rozpoznávat, v jakém stádiu se daný případ šikany nachází. Tomu je nutné uzpůsobit postup 
rozkrývání šikany a její řešení. Náplní dalších modulů byl vlastní program proti šikanování, 
speciální metodika diagnostiky a léčby šikanování, supervizní činnost, ve které pedagogové 
například získávali zpětnou vazbu týkající se jejich konkrétní práce ve třídách. 
 
Náplní projektu byla pouze prevence nebo zahrnoval i řešení nějakých konkrétních 
případů šikany? 
Běžná byla práce s počátečními stádii onemocnění skupiny. Nicméně byly řešeny také čtyři 
případy rozvinuté šikany, z nichž jeden řešila policie. Součástí projektu bylo i navázání 
spolupráce se "servisními organizacemi" - střediskem výchovné péče, kurátory, policií, 
nevládními organizacemi. Na jednom z prvních supervizních setkání byla se zástupci 
specializovaných zařízení domluvena spolupráce na projektu. Šlo o koordinovaný postup, 
což posunulo pomoc škole na novou kvalitativní úroveň. Považuji za velmi důležité, aby 
škola věděla, kdy má požádat tyto organizace o pomoc, a aby s nimi uměla spolupracovat a 
ony s ní. Důležité je, aby i tyto organizace byly o problematice dostatečně poučeny, což taky 
není vždy zaručeno. 
 
Jak jste posuzoval úspěšnost programu? 
Provedl jsem diagnostiku školy na počátku projektu a po jeho skončení a totéž jsem provedl 
v kontrolní škole, která měla podobné charakteristiky jako škola experimentální, ale žádný 
program zaměřený na šikanu v ní neprobíhal. Zatímco v kontrolní škole zůstal výskyt šikany 
nezměněn, v experimentální škole se snížil o 42,5 %. Výsledky jsou velmi povzbudivé. Dají 
se srovnat s účinností světoznámého Olweusova intervenčního programu. Už jsem se zmínil, 
že jsme ve škole řešili čtyři případy pokročilé šikany. Když jsme dělali závěrečnou 
diagnostiku, tyto případy se v ní vůbec neprojevily. To znamená, že se nám podařilo je 
vyřešit úplně. To považuji za velký úspěch. 
 
Do jaké míry jste při promýšlení programu vycházel ze zahraniční praxe a do jaké míry 
jste se řídil svými zkušenostmi? 
V prvé řadě jsem se opíral o původní speciální teorii, metodiku diferenciální diagnostiky a 
alternativní léčbu šikanování, kterou jsem zpracoval v knize Bolest šikanování. V mnoha 
ohledech se ovšem můj postup shoduje s postupy zahraničních kolegů. Specifická primární 



prevence je například všude víceméně podobná. Hlavní rozdíl mezi českým programem a již 
zmíněným Olweusovým programem, ale i dalšími zahraničními programy spatřuji v řešení 
již existujících šikan. 
 
Budete se snažit projekt z hradecké školy rozšířit tak, aby z něj mohlo těžit větší množství 
škol? 
Ano, v současné době realizuji ve spolupráci s o.s. AISIS tříletý projekt MIŠ - minimalizace 
šikany, který iniciovala a zaštiťuje Nadace Eurotel. Od pilotního "hradeckého" programu se 
bude lišit nejen zapojením většího počtu škol, ale i širším záběrem směrem k vytváření 
příznivého klimatu ve škole a budováním partnerských a přátelských vztahů. Ke 
vzdělávacímu modulu zaměřenému na šikanu přibude ještě modul zaměřený na osobnostní a 
sociální výchovu. V rámci projektu by měla vzniknout síť kvalifikovaných lektorů, kteří by 
měli být schopni poskytovat vzdělání v dané oblasti, a uvažujeme také o konzultantech, kteří 
by měli být schopni podpořit zavádění programu proti šikaně do konkrétní školy. 
 
Děkuji za rozhovor! 
  


