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NÁSILIE V PROFESII UČITEĽA 
 

VIOLENCE IN THE TEACHING PROFESSION 
 
 

Zuzana Strýčková 
 
Abstrakt 
 

Najdôležitejším formujúcim činiteľom pre úspech výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy je osobnosť učiteľa, nakoľko sa prostredníctvom jeho osoby uskutočňujú takmer všetky 
výchovno-vzdelávacie i mimoškolské činnosti školského prostredia. Zároveň predstavuje 
nenahraditeľnú súčasť v zmysle pozitívneho vplývania a formovania osobnosti žiaka. Avšak 
v dnešnej spoločnosti profesia učiteľa upadá. Učitelia sú vo verejnosti podceňovaní 
a v nemalej miere sa stretávajú s negatívnymi prejavmi na svoju osobu zo strany kolegov, 
rodičov, vedenia a žiakov. Príspevok ponúka stručný pohľad na osobnosť a profesiu učiteľa 
a zároveň pojednáva o zvyšujúcom sa násilí v školskom prostredí, ktoré sa v nemalej miere 
dotýka profesie učiteľa a predstavuje negatívny trend, ktorý v školskom prostredí neustále 
narastá.  
 
 
Kľúčové slová: učiteľ, osobnosť učiteľa, vzťah učiteľa k žiakom, násilie, mobing, bossing, 
násilie zo strany žiakov 
 
Abstract 
 

When we are talking about factors for the succes of educational activities of schools , 
we have to realise that the most important element  is the teacher's personality, because 
through his personality are realised extracurricular and educational activities of the school 
enviroment. Also at the same time it represents an indispensable role  in sense of the positive's  
effect on the formation of a student's personality. However, in today's society profession of 
teaching  is declining. Teachers are underestimating by the public and also they  usually meet 
with negatives effects on their person from the side colleagues, parents, students and 
management. Contribution offers a brief look at the personality and teaching profession and 
also discusses about   the increasing violence in the school environment wich to a 
considerable extent, affects teaching profession and represents  negative trend in the school 
environment wich  constantly increasing. 
 
Key words: teacher, teacher personality, teacher to students relationship, violence, mobbing, 
bossing, violence by the students 
 
 

1. ÚVOD 
 

Dnešná doba je pre spoločnosť veľmi náročná. Žijeme uponáhľaným životom, 
zvládame rôzne náročné životné situácie a problematika násilia a agresivity v spoločnosti sa 
stáva čoraz častejšie diskutovanou témou. Zarážajúce však je, že problematika násilia sa čoraz 
viac dotýka i školského prostredia. Morálne hodnoty vybudované našimi rodičmi 
a prarodičmi sa vplyvom spoločnosti a médií menia. Menia sa názory, postoje a správanie 
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ľudí, ktorí pod vplyvom napätia, stresu a beznádeje častokrát vykazujú známky násilného 
správania sa. Nie je výnimkou, ak sa v súčasnosti stretávame s tým, že profesia učiteľov 
v spoločnosti upadá. Dnes učitelia v školách musia prekonávať množstvo prekážok, 
a častokrát i chrániť svoju osobu, nakoľko benevolentné správanie dnešných žiakov nemá 
hranice. Učitelia sa v čoraz väčšej miere dostávajú do role obete vo vzťahu so žiakmi a s ich 
rodičmi, prípadne sa stávajú obeťou mobbingu a bossingu vo vzťahu k svojím kolegom. 
 

2. OSOBNOSŤ UČITEĽA A JEHO POSTAVENIE V DNEŠNEJ 
SPOLOČNOSTI 
 

2.1  Učiteľ a učiteľská profesia 
 

Pojem učiteľ - pedagóg je v našej spoločnosti skloňovaný v mnohých oblastiach. 
Z mnohých psychologických úvah produkovaných pedagogickými teoretikmi sa javí 
v súčasnosti populácia učiteľov v dosť pochmúrnom svetle, nakoľko niektorí odborníci tvrdia, 
že psychické charakteristiky časti učiteľov sú takého druhu, že môžu priamo „ohrozovať 
mládež“ (Průcha, J., 2002, s. 75). Avšak všeobecne tento pochmúrny obraz o učiteľskej 
profesii nie je pravdivý, pretože tieto fakty vyplývajú viac-menej z rôznych negatívne 
zameraných psychologických a pedagogických výskumov. Už z histórie možno pozorovať, že 
učitelia majú v živote človeka svoje nezastupiteľné miesto. Odovzdávajú novým generáciám 
základné kultúrne a morálne hodnoty, rozvíjajú ich myslenie, tvorivosť a talent, zabezpečujú 
harmonický rozvoj ich osobnosti. Ako tvrdí J. Manniová (2008, s. 39), „učiteľ je významným 
členom spoločnosti, ktorému sa na základe stanoveného vzdelania a príslušných zákonov, 
zveruje úloha ovplyvňovať a formovať idey, postoje a vzory správania sa.“ Pre deti a mládež 
je učiteľ určitým identifikačným vzorom, ktorý im sprostredkúva poznatky a vedie ich 
k záujmu si tieto poznatky osvojovať. Do značnej miery závisí od profesionálnej pripravenosti 
a špeciálnej kvalifikovanosti učiteľa riadenie učebnej činnosti žiakov. Dobrá orientácia 
v kultúre a všeobecné vzdelanie učiteľa vplývajú na jeho rozhľad a úroveň všeobecných 
poznatkov. Podľa V. Špendlu (1974) je základným prvkom učiteľovej práce socializácia 
dorastajúcej generácie, ich príprava na život, čím ich vyzbrojuje systémom základných 
vedomostí, pracovných postupov, návykov, postojov, zručností a formuje osobnosť žiakov. 
Možno pozorovať, že učiteľ v súčasnosti nielen vyučuje, ale je i akýmsi facilitátorom, 
sprievodcom, či manažérom rozvoja každého žiaka. V. Tamášová (2008) uvádza, že učiteľ je 
často i v roli priateľa, pomocníka, poradcu, ktorý pomáha žiakom prekonávať ťažkosti 
spojené s osvojovaním si vedomostí, zručností a optimálnej adaptácií školskému prostrediu. 
Podľa školskej legislatívy sa učitelia zaraďujú medzi pedagogických pracovníkov, kde patria 
i mnohí zamestnanci, ktorí priamo nevedú vyučovací proces, ale sú spoluzodpovední za 
výchovu a vzdelávanie žiakov, študentov, dospelých, napr. riaditelia škôl a zástupcovia 
predškolských zariadení, školskí inšpektori, vychovávatelia, zahraniční lektori, majstri 
odbornej výchovy a podobne (Zákon č. 317/2009, § 12). „Učiteľská profesia so širokým 
spektrom požadovaných rolí v rozvoji myslenia o učiteľovi, sa často charakterizuje ako 
komplex profesijných ideí, postojov, očakávaní, prianí ale i predsudkov a stereotypov, vzorov 
a úloh, ktoré sa formulujú v pracovnom výkone prostredníctvom profesionálneho konania 
a správania.“ (Manniová, J., 2008, s. 42) Zahŕňa v sebe súbor činností, ktoré pôsobia na 
správanie a návyky jednotlivca a vytvárajú základ pre realizáciu edukačných procesov, 
vnímanie a správanie učiteľa. Každý učiteľ je určitá osobnosť, preto v učiteľskej profesii 
podstatnú úlohu zahŕňajú jeho osobnostné charakteristiky, hodnotová orientácia, charakterové 
a vôľové vlastnosti, ale i požiadavky na vlastný súkromný život a dobré komunikačné 
schopnosti. Veľký dôraz v rámci učiteľskej profesie sa kladie na profesionalizáciu tejto 
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profesie a ďalšieho vzdelávania učiteľov, nakoľko sa učiteľstvo chápe ako zložitý premenlivý 
proces, ktorý je často dynamický. Od učiteľov sa vyžaduje, aby vychovávali a vzdelávali deti 
a mládež v súlade so spoločenskými zmenami a neprestajne sa vzdelávali v rámci svojej 
profesie. Ako uvádza J. Manniová (2008, s. 42), „učiteľská profesia je podmienená osvojením 
si modelu profesionálneho správania, ktoré s profesionálnym pôsobením determinuje nielen 
procesy organizovanej výchovy a vzdelávania, ale i individuálny rozvoj ľudskej bytosti, prácu 
a kultúru školy a v konečnom dôsledku vplýva na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.“ Avšak 
učitelia sa častokrát vo svojej profesii stretávajú s konfliktami v rámci chápania ich role v 
učiteľskej profesii, kde sú na učiteľoch kladené protikladné požiadavky. Na jednej strane sa 
od nich vyžaduje, aby bol priateľom žiakov, získaval si ich dôveru, pozitívne ovplyvňoval ich 
vzťah k škole a na druhej strane, aby zaisťoval kázeň žiakov a to i v podmienkach nútiacich 
k jej ráznemu a tvrdému prístupu, ako v niektorých situáciách pri vyučovaní (Průcha, J., 
2002). Na učiteľov sa apeluje, aby boli pri hodnotení výkonu žiakov objektívni. Učiteľ však 
nemá k dispozícii presné kritéria pre toto hodnotenie, čo zvyšuje učiteľovu pracovnú neistotu. 
Veľký nedostatok v učiteľskej profesii vidíme v tom, že učitelia majú nedostatok 
psychologického vzdelania, ktoré si ich povolanie vyžaduje, nakoľko sú na svoju profesiu 
pripravení len metodikou vyučovania jednotlivých predmetov. Od učiteľov sa však vyžadujú 
i spôsobilosti, ktoré sa mnohí neučili, napr. zvládanie emócií žiakov, riešenie konfliktov 
medzi žiakmi či medzi členmi učiteľského zboru, riešenie verbálneho násilia žiakov voči nim, 
riešenie šikanovania medzi žiakmi a podobne. I v súčasnosti sa v učiteľských kolektívoch 
nájdu učitelia, ktorým sú pripisované negatívne charakteristiky, napr. pedagogická lenivosť, 
nízka tvorivosť, profesionálna nesamostatnosť, nízka motivácia. Niektorí učitelia neustále 
uplatňujú stereotypné formy a metódy vyučovania, používajú frontálny spôsob vyučovania 
a v učiteľských zboroch ešte stále panujú nezdravé, nepriateľské a nesprávne vzťahy medzi 
kolegami (Průcha, J., 2002).  
 

2.2  Osobnosť učiteľa 
 

Najdôležitejším formujúcim činiteľom pre úspech výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy je osobnosť učiteľa, nakoľko sa prostredníctvom jeho osoby uskutočňujú takmer všetky 
výchovno-vzdelávacie i mimoškolské činnosti školského prostredia. Utvára sa v určitom 
dlhotrvajúcom procese, pre ktorý je charakteristická vzájomná interakcia učiteľa ako nositeľa 
profesie a učiteľskej profesie ako takej. Ako tvrdí V. Špendla (1974), učiteľova osobnosť nie 
je geneticky daná od prírody, ale jej konečná podoba vo veľkej miere závisí od úrovne 
a spôsobu profesionálnej prípravy učiteľa, od jeho vlôh a dispozícií a od jeho predpokladu na 
výkon tohto povolania. Je vytváraná ako jedinečná individualita, ktorá závisí od psychických 
predpokladov v súlade s emocionálnou, vôľovou a intelektuálnou zložkou, kde prípravné 
vzdelanie vo veľkej miere neovplyvňuje psychické dispozície učiteľa.                        

J. Manniová (2008) uvádza tri podstatné oblasti v ktorých sa formuje učiteľova 
osobnosť: gnozeologická profilácia – široký a hlboký vzdelanostný základ, široké všestranné 
poznanie; axiologická profilácia – hodnotová orientácia učiteľa; praxeologická profilácia – 
praktické zručnosti učiteľa. Kvalita osobnosti učiteľa tak závisí od rovnomerného rozloženia 
dispozícií v týchto troch profilovaných oblastiach. Na základe týchto teórií možno tvrdiť, že 
učiteľova osobnosť je základným činiteľom v procese výchovy a vzdelávania, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou má byť i láska, spoľahlivosť, otvorenosť, schopnosť dávať 
i prijímať, stálosť a trpezlivosť. Svoju profesiu má viesť v zmysle humanizácie, rozvíjať 
ľudský rozmer a i tie najväčšie prekážky by mal byť učiteľ schopný zvládať v rámci svojich 
možností bez následkov na svoju profesiu, na vzdelanostnú úroveň žiakov a dopadu na ich 
formovanie.  
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2.3  Vzťah učiteľ – žiak 
 

Podľa mnohých odborníkov – psychológov je ľudský vzťah základnou podmienkou 
priaznivého vývoja spoločnosti. V školskom prostredí možno pozorovať rozmanité ľudské 
vzťahy, napr. vzťah učiteľ – učiteľ, učiteľ – žiak, žiak – žiak, učiteľ – riaditeľ, ktoré 
vyplývajú z vedomostí, kvalít a zručností sociálnej či interpersonálnej interakcie. „V škole je 
sociálna interakcia trvalou súčasťou procesov výchovy a vzdelávania, často označovaná ako 
pedagogická interakcia v širšom sociálno-psychologickom kontexte, ako substanciálna 
sociálna interakcia a pod.“ (Manniová, J., 2008, s. 122) Je to určitý prostriedok, 
prostredníctvom ktorého sa dosahujú ciele edukácie a pomáha k rozvoju a formovaní 
osobnostných vlastností žiaka. Vzťah učiteľ – žiak rozhoduje o efektivite dosahovaných 
cieľov, patrí medzi popredné vzťahy v školskom prostredí a ovplyvňujú ho sociálne vlastnosti 
učiteľa. Učiteľ predstavuje pre žiakov vzor prosociálneho správania, vzor úcty voči druhým 
ľuďom, vzor vytvárania si vzťahov k druhým ľuďom, správania sa v spoločnosti a zároveň 
i usmerňujúcim činiteľom vzťahov, ktoré medzi žiakmi vznikajú na základe súťaženia či 
rivality. Profesionálne riadi nielen svoju činnosť ale i prácu žiakov a vzťahy medzi žiakmi, 
rodičmi, učiteľmi, výchovnými pracovníkmi a verejnosťou. Pre efektívny vzťah medzi 
učiteľom a žiakmi je potrebný silný vodca, ktorý vie vyjadrovať svoje požiadavky, predstavy, 
vedie optimálny štýl svojej práce  a je to osobnosť s ľudským vzťahom, porozumením pre 
problémy jednotlivých žiakov i celej triedy. Učiteľ s týmito vlastnosťami tak lepšie dokáže 
zvládať jednotlivé ťažkosti vo výchovno-vzdelávacom procese, ťažkosti s prípadným 
asociálnym správaním žiakov voči iným žiakom či učiteľom a dokáže lepšie zabezpečiť 
efektivitu a optimálny chod vyučovania. Žiaci uprednostňujú spôsob výchovy a vzdelávania 
založený na sociálno-afektívnych predpokladoch. Najmä mladiství uprednostňujú učiteľov, 
ktorí sú k nim priateľskí, a zároveň si pritom zachovávajú svoju prirodzenú autoritu, motivujú 
ich k práci, stimulujú, optimálne komunikujú, oceňujú ich snahu, pomáhajú v prípade 
problémov, sú k nim spravodliví a častokrát i takých, v ktorých žiaci vidia nahrádzajúci či 
chýbajúci model. Podstatné pre pozitívny vzťah učiteľa a žiaka sú altruistické vlastnosti ako 
láska k deťom, pedagogický optimizmus, pedagogický takt, entuziazmus, viera v schopnosti 
a úspech žiakov a podobne. Ako tvrdí V. Špendla (1974, s. 31), „optimistický citový vzťah 
učiteľa na vyučovacej hodine sa prenáša aj na žiakov a utvára v triede celkové radostné 
ovzdušie, ktoré sa stáva potom významným činiteľom zvýšenia celkového stavu výkonnosti 
učiteľa aj žiakov vo vyučovacom a výchovnom procese.“ Vzájomná dôvera je vo vzťahu 
učiteľ – žiak najpodstatnejšia, ovplyvňuje účinnosť výchovy a predstavuje najspoľahlivejší 
spôsob, ako rozvíjať u žiaka nenásilné správanie a pozitívne črty. Avšak vzťah učiteľ – žiak 
by nemal dôjsť do dvoch okrajových polôh. Na jednej strane by učiteľ nemal vstupovať so 
žiakmi do príliš blízkeho vzťahu, nakoľko môže dôjsť k prílišnej benevolencii zo strany žiaka 
a na druhej strane by si k nim nemal vybudovať príliš veľký odstup, nakoľko to môže vyvolať 
u žiaka strach. Vzťah učiteľ – žiak je i často narušený konfliktami, ktoré vznikajú pre 
rozličnosť názorov, ktoré môžu mať učitelia na tie isté veci, javy, vzdelávanie a podobne. 
Konflikt  vyvoláva rôzne výrazné emocionálne napätie, pri ktorom učiteľ prejavuje ako 
kladné tak i záporné črty, ktorými sa častokrát narušuje vzťah so žiakmi. Žiaci vnímajú 
dobrého učiteľa ako človeka, ktorého správanie je vo všetkých situáciách rovnako kladné. 
Neuvedomujú si, že učiteľ je ako každý iný človek, ktorý tiež občas môže mať problémy, 
nezvláda určité konflikty a „vybuchne“. Vtedy žiaci začínajú pochybovať o pravdivosti 
svojich názorov na osobnosť daného učiteľa, kategorizujú ho za učiteľa „akéhokoľvek iného“ 
a dochádza k zmenám vo vzťahu k učiteľovi. Učiteľ v rámci svojej profesie musí zvládať 
množstvo záťaže, kde pre jej vykonávanie má prvoradú dôležitosť psychická dispozícia 
označovaná pojmom odolnosť. Je potrebná najmä pri ženách – učiteľkách v základných 
a špeciálnych školách, nakoľko štatistiky hovoria, že zdravotne najohrozenejším typom 
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v učiteľskej profesii sú práve ony (Průcha, J., 2002). Možno konštatovať, že vzťah učiteľa 
k žiakom nikdy nie je neutrálny, bezproblémový a dokonalý. Narúša ho častokrát 
i problémové správanie žiakov. Učiteľ pri svojej profesii má určité predstavy a priania, ako by 
mal vyzerať jeho vzťah k žiakom. O žiakoch ako o sociálnej skupine má vytvorenú určitú 
predstavu, ktorá je v mnohých prípadoch precenená. Neuvedomuje si, že takmer v každej 
triede jestvuje problémový žiak alebo skupina problémových žiakov, ktorí narúšajú optimálny 
chod výchovy a vzdelávania. Vtedy sa stáva i skúseným učiteľom, že daného žiaka alebo 
žiakov začnú „nálepkovať“, považujú ich za rušivý element triedy, čo môže mať priamy 
vplyv nielen na správanie žiakov ale aj na ich výkon. 
 

3. UČITEĽ TERČOM NÁSILIA 
 

3.1  Násilie – realita i v školskom prostredí 
 
V posledných rokoch v našej spoločnosti možno sledovať zvýšené násilie v školách. 

Škola sa vo všeobecnosti považuje za miesto ochrany, preto samotná predstava násilia v 
školskom prostredí budí všeobecný odpor a preto je potrebné zdôrazniť, že priamy kauzálny 
vzťah medzi násilím a školou neexistuje, no škola je jednoducho miestom, kde sa deti 
schádzajú a kde sa odvíjajú ich vzťahy a hierarchie (Kaneová, J., 2008). Deti a mládež sú vo 
väčšej miere netolerantné k iným, presadzujú len seba, svoju osobu a svoje záujmy, nevedia 
riešiť konflikty konštruktívne bez kriku a hádok, nedokážu ustúpiť, hľadať kompromisy 
a prestávajú si vážiť dospelých ľudí. Všetko to môže viesť k šikanovaniu, k násiliu a k agresii 
voči spolužiakom, učiteľom a ostatným v škole. Či už je to násilie páchané žiakom voči 
žiakovi alebo učiteľa voči žiakovi, avšak v súčasnosti možno pozorovať zvýšené násilie žiaka 
voči učiteľovi. Žiaci sú najmä vystavení hroziacemu šikanovaniu, učitelia sa stávajú obeťami 
mobbingu a bossingu ako formy šikanovania na pracovisku. Avšak vnímajú i agresiu voči 
nim zo strany žiakov, ktorá sa neustále zvyšuje. „Násilie na školách pokladáme jednoznačne 
za sociálnopatologický jav, ktorý je neobyčajne komplexný a multikauzálny. Súvisí 
s procesom individualizácie mládeže, štrukturálnymi zmenami v rodine, oslabovaním 
sociálnej kontroly a prvkami anómie v spoločnosti.“ (Ondrejkovič, P., 2000, s. 109) Škola 
predstavuje širší kolektív ľudí rôzneho veku, v ktorom sa morálne formuje osobnosť každého 
žiaka, je významným koordinátorom výchovno-vzdelávacej práce, žiaci tu získavajú sociálnu 
skúsenosť, rebríček morálnych hodnôt a návyky sociálneho správania. Kým v minulosti mali 
žiaci pred školou ako inštitúciou vzdelávania a učiteľmi rešpekt a úctu, dnes sa čoraz častejšie 
obávajú vyučujúci zo surovosti a trúfalosti niektorých žiakov. Ako tvrdí P. Ondrejkovič 
(2000, s. 98), „bezprostrednému násiliu často predchádza surovosť, netolerantnosť, neúcta 
k druhým, či už spolužiakom alebo vyučujúcim.“ Takéto správanie však nie je obmedzené len 
na školu, ale i mimo nej, v jej okolí. Existuje istá príčinná súvislosť medzi násilnou 
kriminalitou detí a mladistvých a nepriaznivým školským prostredím. U mladistvých sa 
častokrát prejavujú negatívne postoje ku škole, ktoré vedú až k ich úplnému odcudzeniu sa 
školskému prostrediu. Ako uvádza Z. Martínek (2009, s. 98), „negatívne zážitky, ktoré 
sprevádzajú neúspech žiaka v škole, sa premietajú i do sociálneho vzťahu medzi ním 
a učiteľom, neskôr aj medzi žiakmi navzájom.“ Tieto negatívne postoje tak následne môžu 
viesť k delikvencii. Je zrejmé, že negatívny vzťah ku škole a odcudzenie zohrávajú významnú 
úlohu pri vzniku kriminálnej činnosti, aj keď nemožno tvrdiť, že každý žiak a študent, ktorý 
má negatívny vzťah ku škole sa stáva páchateľom trestnej činnosti. Avšak globálne príčiny 
vzniku násilia v školách vidia odborníci v strate niekdajších istôt, rizikovosti 
a individualizácie, z ktorých vyplýva neistota i nezakorenenosť, a zároveň predstavujú hlavné 
faktory pri dezintegrácii a raste násilia ako komplexnom fenoméne. Učitelia by mali dať už od 
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začiatku jasne najavo svoj postoj k násiliu, že netolerujú ako násilie medzi žiakmi a učiteľmi, 
tak i medzi žiakmi navzájom. Mali by dosiahnuť svojim pedagogickým pôsobením, aby sa 
u žiakov v budúcnosti neprejavovali násilné sklony voči svojim blízkym a aby dokázali 
prípadné konflikty riešiť konštruktívne a pozitívne. Otázky bezpečnosti v školskom prostredí 
zamestnávajú nielen vyučujúcich a vedenie škôl, ale i školské orgány, orgány činné 
v trestnom konaní (políciu, súdy, prokuratúru) a v neposlednom rade i rodičov (Ondrejkovič, 
P., 2000). Je nevyhnutné v tomto smere rozvíjať sociálnu a liečebnú pedagogiku a sociálnu 
prácu, psychológiu a v príprave učiteľov na výkon povolania musí predchádzať rozvoj vedy, 
výskumu a medzinárodnej spolupráce i v tejto oblasti. 

 
3.2  Mobbing a bossing v školskom prostredí   

                                                                               
Keďže násilie v škole je veľmi komplexný fenomén, stretávame sa v literatúre 

s viacerými spôsobmi jeho označovania. Pojem mobbing a bossing sa používajú najmä 
v anglicky hovoriacich krajinách, ale postupom času sa tieto pojmy udomácňujú i v našej 
spoločnosti. Pojem mobbing sa začal používať najskôr v pracovnej sfére, avšak zahŕňa v sebe 
všetky formy poškodenia, ktoré sú známe i zo školského prostredia, napr. ohováranie, intrigy, 
psychický teror, doberanie, šikanovanie. Môže sa dotýkať tak učiteľského zboru, ako 
aj žiackeho kolektívu. Mnohým konfliktom, napätiam a treniciam sa v pracovnom živote nedá 
vyhnúť. Avšak väčšinou nemajú s cieľavedomým psychickým terorom nič spoločné, ani pri 
nich nejde o systematické prenasledovanie konkrétnej obete. Kritické a nebezpečné začnú byť 
medziľudské vzťahy až vo chvíli, keď sa systematicky, cielene, často a protiprávne zasahuje 
do pracovného a osobného života druhého človeka. (Antoničová, I., Drotárová, E. 2007) 
Všeobecne pod názvom označujeme psychické utláčanie v zamestnaní, zahŕňajúce negatívne 
komunikatívne správanie voči osobám (jednej alebo viacerým), ktoré pôsobí dlhšiu dobu a 
ovplyvňuje vzťah medzi jeho pôvodcom a obeťou. Prejavuje sa sústavným a systematickým 
ohováraním jedinca, intrigovaním, podozrievaním, či osočovaním. Tento pojem sa nepoužíva 
v prípade, ak ide o súperenie dvoch alebo viacerých rovnocenných spolužiakov alebo kolegov 
v učiteľskom zbore, ale v prípade kde je typická nerovnováha síl a obeť je bezmocná voči 
násiliu. Možno o ňom hovoriť až vtedy, keď na obeť útočí útočník aspoň raz za týždeň aspoň 
pol roka. Častokrát je mobbing nenápadný, jeho prejavy nie sú viditeľné, ale skryté a prebieha 
za chrbtom obete. Obeť len na základe svojho inštinktu zistí, že sa niečo deje, že sa v jeho 
okolí niečo zmenilo, že sa stáva on sám terčom posmechu. Pri dlhodobejšom trvaní mobbingu 
býva dôsledkom najčastejšie odchod z pracoviska, či zo školy, objavujú sa psychické či 
psychosomatické následky a obeť stráca dôveru v iných, odmieta komunikovať, je utiahnutá 
a vyhýba sa spoločenským kontaktom a priateľstvám. Mobbing môže byť i príčinou  
chronických dlhodobých ťažkostí, fyzických či mentálnych a to nielen pre samostatnú obeť, 
ale i pre jej rodinu a blízkych. Z. Martínek (2009) hovorí o mobbingu vyskytujúcom sa medzi 
učiteľmi, kde dochádza v dvoch fázach života pedagogického zboru. Prvý prípad môže nastať, 
keď do zabehnutého učiteľského zboru príde nový učiteľ, ktorý je „nabitý“ množstvom 
vyučovacích metód a postupov, ktoré chce vo svojej výučbe realizovať, čím začína byť 
hrozbou pre pevné jadro učiteľov. Tí  ho začnú nadbytočne sledovať, kontrolovať, počúvať za 
dverami, ohovárať, osočovať pred vedením, kritizovať nielen za jeho iný prístup k žiakom, 
ale i za to, že je od nich mladší. Druhý prípad môže nastať vtedy, keď je pedagogický zbor 
omladzovaný a zostáva v ňom len niekoľko starších učiteľov, ktorí praktizujú svoje zaužívané 
postupy, metódy a predovšetkým to, čo im funguje. Mladší kolegovia ich tak berú ľahostajne, 
nazývajú ich rôznymi „starými štruktúrami“, zosmiešňujú, ohovárajú aj pred žiakmi a starší 
učiteľ je v tejto situácii bezbranný a veľakrát odchádza zo školy s pocitom úplného zlyhania. 
Štatistiky tvrdia, že táto problematika sa v prevažnej miere dotýka ženských zoskupení 
učiteľského zboru. Mobbing je však nebezpečný i z pohľadu žiaka. Ako tvrdí P. Ondrejkovič 
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(2000, s. 100) , „žiak alebo žiačka, prípadne skupina žiakov v škole sú vystavení násiliu, t.j. 
mobbingu vtedy, ak sa toto konanie opakuje a ak sú žiak, žiačka alebo skupina žiakov dlhší 
čas vystavená negatívnemu správaniu jedného alebo viacerých žiakov.“ Môže negatívne 
vplývať na rozvoj osobnosti žiaka, čo sa prejavuje najmä období adolescencie.                                                  

T. Rohn a T. Kariková (2007) navrhujú na základe zistení z výskumov zameraných na 
danú problematiku jednotlivé všeobecné preventívne opatrenia: 

 otvoriť problém mobbingu na školách, podporovať informovanosť učiteľov; 
 obmedziť možnosť vzniku motivačných faktorov spúšťajúcich mobbing na škole 

prostredníctvom podporenia pracovnej istoty a uznania zamestnancov; 
 podporovať vhodný štýl vedenia a kultúru školy, neumožňujúcu vznik 

mobbingu na školách; 
 rozvíjať sociálnu, emocionálnu a informačnú podporu na škole; 
 rozvíjať empatiu, sociálnu  a emocionálnu inteligenciu zamestnancov; 
 vytvoriť a uplatňovať jednotlivé efektívne metódy a postupy, ktoré popisujú, 

aké činnosti realizuje škola s cieľom prevencie násilia a obťažovania; 
 vytvoriť nástroje na monitorovanie mobbingu na školách zo strany 

zriaďovateľov. 
Pojem bossing vznikol modifikáciou mobbingu a jeho klasickú formu v školskom 

prostredí predstavuje negatívny vzťah riaditeľa k učiteľom, teda šikanovanie podriadeného 
nadriadeným. Riaditeľ si napríklad vymýšľa pre učiteľov úlohy, ktoré sú nesplniteľné, 
zahrňuje ich množstvom príkazov a nariadení. Môžu sa tu vyskytovať i vulgárne nadávky, 
zosmiešňovanie učiteľa, kritizovanie a neustále vyjadrovanie sa o neschopnosti učiteľa 
riaditeľom (Martínek, Z., 2009). Pre učiteľa je ťažké brániť sa v takýchto prípadoch, nakoľko 
je na to sám, pretože ostatní učitelia sa boja postaviť proti nadriadenému. Možno konštatovať, 
že proti bossingu neexistuje účinné riešenie, preto vo väčšine prípadoch učiteľ podá výpoveď 
a riaditeľ nenesie následky svojho správania. Príčinou bossingu na našich školách je častokrát 
nízke sebavedomie riaditeľov, ktorí majú pocit, že ich učitelia nerešpektujú a chcú dokázať 
pravý opak svojím bezohľadným správaním. 

 
3.3  Učiteľ – obeť násilia zo strany žiakov 

 
V poslednom období je v školskom prostredí možné pozorovať zvýšenú agresiu 

a nevhodné správanie žiaka k učiteľovi. Niekomu sa to môže zdať nepravdepodobné, treba si 
však uvedomiť, že učiteľ je v triede veľmi „ľahkou obeťou“. V čoraz väčšej miere sa vlna 
násilia zo strany žiakov voči učiteľom dvíha a ich veková hranica sa stále znižuje. Žiaci sú 
viac agresívnejší, nervóznejší, viac si voči učiteľom dovoľujú, odvrávajú, tykajú im, 
vykrikujú počas vyučovania, robia im rôzne „pasce“, ničia im ich veci a nie zriedka učiteľom 
nadávajú. Zo strany žiakov je to najmä psychické týranie učiteľov. Často sa učitelia stretávajú 
s tým, že žiaci ich nerešpektujú, ignorujú ich výzvy, používajú voči nim hanlivé a slovné 
útoky, arogantné poznámky a dokonca aj slovné vyhrážky. Ako tvrdí Z. Martínek (2009), v 
tomto smere sú často zo strany žiakov napádané dvojaké typy učiteľov. Väčšinou sú to ženy 
učiteľky, ktoré na akýkoľvek podnet reagujú výbušne, nechajú sa rýchlo vyprovokovať a na 
žiakov či triedu kričia, čím dávajú najavo , že na ich provokácie reagujú a tie majú potom 
tendenciu sa zvyšovať. Na druhej strane sú to učitelia trpiaci určitým hendikepom, napríklad 
slabozrakí, trpiaci poruchami sluchu, telesne sa odlišujúci. V tomto smere môže žiakom 
nahrávať i celý pedagogický zbor, ktorý o danom „slabom“ učiteľovi hovorí pred žiakmi. M. 
Bieliková et al. (2007) z Ústavu informácii a prognóz školstva v roku 2006 uskutočnila 
v nadväznosti na  kampaň Rady Európy All diferent – all equal a na základe požiadavky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky výskum násilia a prejavov intolerancie žiakov na 
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základných a stredných školách v Slovenskej republike. Otázky pre respondentov sa týkali 
i násilia žiakov voči učiteľom, kde až 69,7 % žiakov druhého stupňa základných škôl 
a stredných škôl priznáva, že videli ako žiaci aplikujú vo svojom správaní  k učiteľom prejavy 
ako irónia, výsmech, hanlivé a vulgárne nadávky, pričom v nižšom počte boli respondenti 
svedkami situácií, v ktorých sa žiaci učiteľom vyhrážali, ničili ich osobné veci, fyzicky ich 
napádali, vymáhali od nich veci alebo ich dokonca sexuálne obťažovali. V pozadí celého 
tohto problému stojí najmä rodina, rodinná výchova a sociálne prostredie, v ktorom dieťa žije. 
V poslednom období však slabšie sociálne prostredie žiaka nehrá dôležitú úlohu pri vzniku 
agresívneho správania, nakoľko i deti z bohatších a dobrých sociálnych podmienok vykazujú 
znaky násilného správania. Rodina vo väčšine prípadov zanedbá pozornosť venovanú dieťaťu, 
nevenujú sa mu v dostatočnej miere, nakoľko jednoducho „nemajú čas“, čo sa prejaví na 
formovaní osobnosti dieťaťa. Časom sa z takéhoto dieťaťa môže vyvinúť arogantný, sebecký 
a násilnícky jedinec, ktorý nerešpektuje slabších, chudobnejších a najmä nerešpektuje 
dospelých. Preto sa častokrát dostávajú do konfliktu s učiteľmi a vykazujú voči nim násilné 
prejavy. Okolnosti, ktoré ich vedú k správaniu týchto násilných činov sú rôzneho charakteru. 
Môžu sa týkať napríklad vlastných osobných problémov, nenávisti voči konkrétnemu 
učiteľovi či snahy ukázať sa ako správny „frajer“ a rebelant pred spolužiakmi (Drobný, P., 
2004). V súčasnosti je i veľkým problémom nielen komunikácia a spolupráca rodičov 
problémových žiakov so školou a učiteľmi, ale aj komunikácia učiteľov navzájom 
i s nadriadeným, čo sa odráža aj na tom, že žiaci sú k učiteľom viac agresívnejší 
a ľahostajnejší. Samotní žiaci častokrát uvádzajú, že sú k učiteľom  neslušní a že kvalita 
vzťahov medzi nimi a dospelými nie je dobrá (Diaz, M. K., 2007). Štatistiky ukazujú, že 
i fyzické útoky na učiteľov zo strany žiakov, nie sú v súčasnosti až také výnimočné, sú 
výstrahou pre spoločnosť a treba voči nim podniknúť rázne opatrenia. Na základe týchto 
skutočností sa domnievame, že násilie zo škôl sa nepodarí v krátkom čase odstrániť, avšak je 
potrebné eliminovať jeho prejavy prostredníctvom rozmanitých preventívnych programov 
v spolupráci so všetkými občanmi, orgánmi a inštitúciami, ktoré sa spolupodieľajú na 
výchove dnešnej i budúcej generácie.    
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