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Vanda Gradková 

Využití experimentu v preventivních vzdělávacích programech 

zaměřených na šikanu, v kontextu sociální práce a školní sociální 

práce 

 
1. Aké sú limity Vami prezentovaného výskumu? 

Závěry z výzkumu mohou být platné jen pro prostředí, ze kterého jsme sebrali 
data (tj. pouze pro danou školu), a přínosem můžou být pro další činnost této 
školy v oblasti prevence a preventivních programů zaměřených na šikanu. 
Je to malý soubor zkoumaných žáků, protože musíme počítat s tím, 
že konečný výsledek je odvislý od počtu žáků, kteří se výzkumu zúčastnili 
/nezúčastnili, zvláště v posttestu (absence, nemoc apod.) 
Představuje malý zlomek edukativní reality v oblasti preventivních 
programů. Přesto však při úpravě, či koncipování preventivního programu, 
zvláště různých forem vzdělávání žáků v této oblasti, můžou výsledky 
výzkumu být nápomocné zvláště při evaluaci programu.  
Výzkum byl zaměřen na porovnání informovanosti žáků o šikaně 
a preventivních programů pouze na jedné vybrané škole a byl v souladu 
s cílem této organizace. 
Zajímavější by byl výzkum - experiment, pokud bychom srovnávali více 
škol, jejich preventivní programy a informace žáků o šikaně. V současné době 
město Havířov má celkem 20 ZŠ s přibližným počtem žáků asi 6,5 tisíc (údaje 
jsou z roku 2016). V takovém případě bychom museli jinak koncipovat 
základní soubor, tj. výběrový soubor, též vzorek, který by ve výzkumu 
zastupoval základní soubor a byl by reprezentativní pro ostatní školy. Byla 
by také možnost kombinace s kvalitativním výzkumem zvláště v koncepci 
sestavení preventivních programů; i když programy jsou stejné, můžou se lišit 
v různých aktivitách škol. 
 
2. Ako dlho už prebieha preventívny program zameraný 

na problematiku šikany na danej ZŠ škole?  

Preventivní programy se řídí metodickým doporučením MŠTV k primární 
prevenci rizikového chování a dále Národní strategii primární prevence 
rizikového chování na obodobínn2013 - 2018, která je vyhlášená MŠTV.  
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Každá základní škola, má povinnost takový program dle pokynů MŠTV 
konkrétně rozpracovat na určité období – školní rok, a programy obsahují 
různá témata, nejenom šikanu. Šikaně, věnují školy zvýšenou pozornost (jak 
na úrovní ZŠ tak i středních škol). Preventivní programy, podléhají také 
evaluaci (zde můžou byt uplatňovány některé postupy a metody z oblasti 
výzkumu). Evaluace se zaměřuje na oblasti strategie prevence, kterou škola 
realizuje, je součásti tvorby preventivních programů. Proces prevence je třeba 
vnímat jako systémový řetěz s diagnostikou výchozího stavu. Pak by měla 
následovat preventivní intervence a vyhodnocení preventivního programu. 
Takovému pojetí neodpovídá stav, kdy škola vytvoří jakýsi preventivní 
program, který nepatrně obměňuje pouze s ohledem na věk dětí po dobu 
několika let. 
Právě výzkum zaměřený na realizaci preventivního programu k šikaně a jeho 
úspěšnosti, znalosti žáků o problematice šikany na škole, může pomoci škole 
být úspěšnější v realizaci prevence šikany, pokud si škola do svých programů 
zabuduje kvalitní program. 
Preventivní program na škole (tak jak byl školou zpracován), zaměřeny na 
šikanu, probíhá po dobu jednoho školního roku. Škola také zvažuje podání 
žádosti k MŠTV o akreditaci rozšiřujících vzdělávacích programů v oblasti 
preventivních aktivit, a pro akreditaci potřebuje nejenom evaluaci 
realizovaných stávajících programů, ale také ověření některých výsledků 
preventivních činnosti na základě výzkumu. 
 




