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Abstrakt: Príspevok poskytuje informácie o mobbingu všeobecne a o agresivite 
a šikanovaní v školách. Sú to negatívne javy, ktoré si zasluhujú osobitnú pozor-
nosť, pretože ohrozujú dôstojnosť človeka a ľudské spolužitie. Charakterizujeme 
tu agresora, obeť šikanovania, jeho prejavy a možné príčiny. Súčasťou je pilotný 
prieskum výskytu šikanovania a agresivity na základnej škole.
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Abstract: The report provides information about mobbing, agressiveness and 
bullying at schools. These represent the negative phenomena worthy of special 
attention since they threaten the human dignity and coexistence. The issues 
characterized include the agressor and the victim of bullying, and its manifestations 
and possible reasons. The report comprises the pilot survey of the occurence of 
bullying and agressiveness at basic school.
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Mobbing a šikanovanie možno chápať ako formy nežiaducej agresivity 
v medziľudských vzťahoch, najzávažnejšie deformácie sociálnych vzťa-
hov, rolí a noriem života. 

Mnohým konfliktom, napätiam a treniciam sa v pracovnom a školskom 
živote nedá vyhnúť, väčšinou však nemajú s cieľavedomým psychickým 
terorom nič spoločné, ani pri nich nejde o systematické prenasledovanie 
konkrétnej obete. O šikanovaní a mobbingu hovorí pracovné lekárstvo až 
vtedy, keď sa na niektorú osobu útočí systematicky a dlhý čas. 

„Kritické a nebezpečné začnú byť medziľudské vzťahy až vo chvíli, 
kedy sa systematicky, cielene, často aj protiprávne zasahuje do pracovného 
a osobného života druhého človeka“. (Kratz, 2005, s.15).

V súčasnej dobe sa vyskytujú javy, ktoré rozhodne neprinášajú dobré 
vzťahy. Jedná sa o šikanovanie a mobbing. Aj keď tieto názvy sú odlišné, 
majú veľa spoločného. Zatiaľ čo o šikanovaní sa hovorí veľa, verejnosti je 
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tento pojem známy najmä v súvislosti so šikanovaním v škole, na vojne, 
v domovoch mládeže a podobne, o mobbingu sa hovorí iba okrajovo.

Mobbing je v našej spoločnosti jednohlasne odmietaný ako nežiadu-
ce zlo v pracovnom živote, ktorého je potrebné sa zbaviť. Psychický teror 
vládne najmä tam, kde sa šikanovanie a intrigy stávajú rutinou. 

Ako hovorí Huberová (1995, s.6-7), „mobbing je problém, ktorý postihu-
je mnohých a aspoň trochu sa týka každého z nás ako každodenný psychic-
ký teror na pracovisku, šikanovanie medzi kolegami, systematické zlomy-
seľnosti, ktorými šéfovia útočia na svojich podriadených alebo aj naopak“.

O mobbingu možno hovoriť vtedy, keď na postihnutého útočí aspoň raz 
za týždeň aspoň pol roka jedna alebo viac osôb.

Podľa Hirigoyen (2002, s.59) „mobbing je názov pre skupinové sprá-
vanie pracovníkov, ktorého cieľom je vyštvanie jedného zamestnanca po-
stupným znepríjemňovaním pracovnej situácie. Mobbing by sa dal defino-
vať ako „zlomyseľný pokus vypudiť človeka z pracoviska neoprávnenými 
obvineniami, ponížením, týraním, emočným týraním alebo terorom“.

Iný zdroj zas uvádza, že mobbingom sa v súčasnej dobe označuje šika-
novanie alebo psychoteror na pracovisku. O mobbingu sa hovorí v prípade, 
keď je jeho obeť vystavená systematickému šikanovaniu zo strany kolegov 
alebo nadriadeného pracovníka. Cieľom takéhoto teroru je zníženie seba-
vedomia obete, ale zároveň sa často prejavujú aj iné ujmy na zdraví. V tých 
najkrutejších prípadoch je dôsledkom mobbingu samovražda obete.  

Mobbing je starý fenomén, ktorý naozaj siaha od šikanovania až po or-
ganizovaný psychický teror na pracovisku. Vedci z oblasti sociálnych vied 
a poradcovia pre podnikanie sa mu venujú len niekoľko rokov. Označenie 
mobbing bolo prvýkrát použité v roku 1982 nemeckým psychológom He-
inzom Leymannom, ktorý začal problematiku skúmať a pri názve sa inšpi-
roval skupinovým správaním zvierat pri útoku na jedinca. 

Mobbing pochádza z anglického slovesa „to mob“ a znamená niečo ob-
klopiť, obliehať alebo na niečo naraziť. Aj nemčina používa tento výraz už 
dávno: der Mob je pejoratívne označenie pre háveď, zberbu, luzu – teda pre 
skupinu ľudí so zlými úmyslami a kriminálnym správaním. 

V anglickom jazyku sa nachádza ešte jedno označenie pre podobnú ak-
tivitu, „bullying“. Rozdiel medzi bullyingom a mobbingom podľa literatú-
ry je v tom, že bullying je skôr medzi dvoma ľuďmi, a preto väčšinou nie 
je až tak deštruktívny ako mobbing. Pri mobbingu je dôležitá prítomnosť 
skupiny ľudí (z angličtiny, mob – dav), ktorá sa rozhodne trápiť a zničiť 
jedného človeka. 

Označenie mobbing sa už niekoľko rokov vo viacerých jazykoch vráta-
ne slovenčiny používa najmä v súvislosti s nekolegiálnym správaním, intri-
gami a šikanovaním medzi spolupracovníkmi na jednom pracovisku. 
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S týmto pojmom úzko súvisí pojem bossing – zastrašovanie a znižova-
nie dôstojnosti zamestnanca zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za 
následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie. 

Aj Chalupová sa prikláňa k názoru, že „týranie na pracovisku nie je 
nič iné ako tichá epidémia, ktorá napadne jedného zo šiestich ľudí. Sved-
kom ponižovania sa stáva až 80% spolupracovníkov, ktorí ani nepohnú 
prstom, aby nejakým spôsobom zakročili. Je to také malé špinavé tajom-
stvo“. (2005, s.21)

Mobbing zahŕňa skutočne rôzne činnosti, ktoré sa dajú pozorovať. Me-
dzi najčastejšie podoby mobbingu, z ktorých sa môže vyskytovať jedna 
alebo viaceré, sa dajú uviesť podľa Hirigoyenovej (2002, s.70) napr. tieto:
1. Odmietnutie priamej komunikácie – agresor svoj postoj odmieta vy-

svetliť, popiera ho, obeť je paralyzovaná, nemôže sa brániť a agresia sa 
rozvíja ďalej. Ide o spôsob neverbálneho vyjadrenia, že ma tento druhý 
nezaujíma, alebo dokonca pre mňa ani neexistuje. Pretože nie je nič po-
vedané, je možné obeti vytknúť úplne všetko a pokusy končia neistými 
výčitkami. 

2. Spochybnenie a diskvalifikácia obeti – agresia neprebieha otvorene, 
lebo by sa otvoril priestor námietkam, ale skryte v rámci neverbálnej 
komunikácie: prehnané vzdychy, krčenie ramien, pohŕdavé pohľady, 
zlomyseľné náznaky, urážlivé poznámky a pod., čím sa dá postupne 
spochybniť profesionálna kompetencia zamestnanca a všetko, čo robí 
a hovorí. Ak má obeť nedostatok sebadôvery, stratí dôveru v seba sa-
mého a prestane sa brániť. Diskvalifikácia spočíva v tom, že obeť nie je 
zdravená, prehliada sa. 

3. Zdiskreditovanie obeti – obeť je zosmiešňovaná, ponižovaná, neustále 
kritizovaná, dostáva rôzne prezývky, čoho následkom sú depresie. 

4. Izolácia obete – ak sa agresor rozhodne zamestnanca psychicky zničiť, 
najprv ho izoluje, čím zabráni možnému spojenectvu a obeť sa nemôže 
účinne brániť. Pre osamoteného jedinca je omnoho ťažšie sa vzoprieť, 
zvlášť keď mu je naznačované, že sú všetci proti nemu. Informačná 
izolovanosť znamená neúčasť na poradách, nasleduje nedostatok práce, 
zatiaľ čo kolegovia sú prácou „zavalení“ a nasleduje zbavenie sa nieko-
ho, kto je nepotrebný.

5. Šikanovanie – spočíva v tom, že obeť dostáva úplne zbytočné, ponižu-
júce a nesplniteľné úlohy. Na ich zvládnutie je obeť nútená pracovať 
dlho do noci a cez víkendy, nakoniec túto naliehavú úlohu nájde v od-
padkovom koši. 

6. Dohnanie obeti k chybe – veľmi obratným prostriedkom ako niekoho 
znemožniť, je dohnať ho k tomu, aby urobil chybu. Potom je možné ho 
kritizovať, ponižovať a presvedčiť, že nestojí za nič. 
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7. Sexuálne obťažovanie – je v procese psychického týrania iba jedným 
krokom naviac. Týka sa obidvoch pohlaví, ale vo väčšine popísaných 
prípadov sú obťažované ženy, najčastejšie svojimi nadriadenými. Pri 
sexuálnom obťažovaní ide o prejav moci, o vnímanie ženy ako sexuál-
neho objektu – predmetu, ktorý je stále k dispozícii. Žena by mala byť 
poctená tým, že si „šéf“ vybral práve ju, odpor nepripúšťa. Obeť znáša 
ponižovanie a agresiu. K sexuálnemu obťažovaniu patria: obťažovanie 
sexuálneho typu, zvádzanie, sexuálne vydieranie, sexuálna pozornosť, 
nútenie k sexu, sexuálny útok a iné. 
Zriedkavou formou mobbingu sú fyzické útoky. Na pracovisku sa vy-

skytujú málokedy, pretože fyzické napadnutie, na rozdiel od predtým uve-
dených príkladov, je trestno-právne postihnuteľné. Fyzické ubližovanie 
spojené s agresiou sa často vyskytuje v škole, čiže pri šikanovaní, ktorému 
sa v ďalšom budeme venovať.

Šikanovanie, agresivita, vzájomné ubližovanie, poškodzovanie osobné-
ho i školského majetku sú prejavy, s ktorými sa stretávame u detí počas ce-
lej školskej dochádzky. Nie sú len záležitosťou vekového obdobia puberty 
a adolescencie, posúvajú sa do obdobia mladšieho školského veku, pričom 
vo všeobecnosti narastá bezohľadnosť a brutalita. Ide o druhy sociálnej 
patológie, o chorobu sociálnych vzťahov. 

So šikanovaním úzko súvisí agresivita. Je veľa vymedzení agresivity 
u človeka. Uvedieme niektoré. Môže ísť o reakciu na pocit osobného ohro-
zenia, trvalejší osobnostný rys, symptóm duševnej poruchy alebo choroby. 
Agresia je každé zámerné konanie, ktorého motívom je otvorenou alebo 
symbolickou formou spôsobiť niekomu alebo niečomu bolesť, škodu alebo 
krivdu.(Hartl, Hartlová, 2000).

Ľudská agresia sa pokladá za zámerné konanie, ktorého cieľom je ublí-
žiť inému človeku. Agresia dokáže ohroziť ľudské spolužitie. Prejavuje sa 
buď evidentným spôsobom – bitie, trhanie, hryzenie a pod. alebo skryto, 
napr. ohováranie, ponižovanie a pod. Ak je agresivita dlhodobejšie zame-
raná na jedinca, ide tu už o šikanovanie.

Psychológovia tvrdia, že agresia je, rovnako ako tanec, hra na gitaru, 
naučená, že si ju osvojíme na základe skúsenosti. Človek je agresívny preto, 
že sa naučil, že sa to vypláca. Učíme sa nielen na základe vlastnej skúse-
nosti, ale aj sprostredkovane – čo vidíme okolo seba, napr. aj na televíznej 
obrazovke. Zvlášť účinnou „školou“ je, keď je dieťa doma kruto trestané 
alebo bezdôvodne týrané a vidí, s akým uspokojením rodičia presadzujú 
svoju moc. (Říčan,1995).

Školské podmienky môžu byť tiež príčinou šikanovania - vysoký tlak 
na výkon, nízka náročnosť, zlá atmosféra v škole, v triede, zlé zaobchádza-
nie, chýbanie noriem, vnútorný odstup od školských hodnôt …
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Šikanovanie môžeme považovať za najmarkantnejší prejav agresívne-
ho správania v podmienkach školy. Myslí sa ním opakované ubližovanie. 
Trýznená obeť trpí často celé mesiace, alebo dokonca celé roky. Hovoríme 
o ňom zásadne vtedy, „keď je obeť z nejakého dôvodu bezbranná, buď pre 
fyzickú slabosť, neobratnosť, pre svoju izolovanosť od kolektívu alebo pre 
svoje psychické zvláštnosti“ (Kolář, 1997, s.20).

Podstatou šikanovania je opakované násilie, ktoré môže mať charakter 
fyzického alebo psychického útoku, ubližovania, vyžadovania dehonestu-
júcich služieb, brania a ničenia vecí, nútenia klamať, podvádzať, kradnúť.

Medzi ľuďmi prevláda predstava, že k šikanovaniu treba mimoriadne 
podmienky, napríklad prítomnosť ťažkého sadistu v triede či nedostatok 
prísnej disciplíny. Žiaľ realita je taká, že šikanovanie sa môže vyskytnúť 
v akejkoľvek skupine a podmienky na jeho vznik môžu byť úplne nená-
padné. Mnohé deti denne prichádzajú do školy so strachom z posmechu, 
ponižovania, nadávok, ohovárania, bitia, fyzického násilia a z ďalších 
negatívnych prejavov. Vyskytuje sa na všetkých stupňoch a druhoch škôl 
(nielen na SOU, ale aj na gymnáziách). Platí, že čím sú členovia „vyspelej-
ší“, tým sú prejavy šikanovania rafinovanejšie a ťažšie odhaliteľné.

Vznik šikanovania v triede podmieňuje prítomnosť nasledujúcich okol-
nosti:

• Potencionálny agresor. „Agresorom (toho, kto šikanuje) označujeme 
také dieťa, ktoré pomerne často niekoho týra alebo obťažuje, a to buď 
fyzicky alebo slovne. Agresori bývajú najčastejšie chlapci, ale výnim-
kou nie sú ani dievčatá“ (Martin a kol., 1997, s.20). Sú to zväčša nad-
priemerne zdatní jedinci, silní a obratní, zvlášť, keď ide o chlapcov. 
Vyznačujú sa povahovou disharmóniou, citovou labilitou, nadmernou 
potrebou moci, silnou túžbou dominovať, bezohľadne sa presadzovať. 
Krutosť im býva príjemná, ubližovať iným je pre nich radosťou. Od 
ostatných detí sa nelíšia a väčšinou nie sú ani chorí sadistickí psycho-
pati. Sú však výrazne egoistickí a egocentrickí.

 Už spomínaný skvelý pocit z utrpenia a poníženia šikanovanej obete 
a silná túžba po moci tvoria hlavné motívy. Existujú aj ďalšie – upú-
tanie pozornosti, zabíjanie nudy prináša tyranovi vzrušenie, pocit, že 
skutočne žije, motív „Mengeleho“ – agresor sa snaží objaviť tajomstvo 
človeka tým, že skúša, čo vydrží, motív žiarlivosti - závidí niečo tý-
ranému, tak sa mu chce pomstiť, motív prevencie – bývalá obeť chce 
predísť vlastnému týraniu, pre istotu začne sama šikanovať, motív vy-
konať niečo veľké – šikanovaním dokazujú sami sebe, že sú schopní 
výkonu (Kolář, 1997).
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 Z praktického diagnosticko-nápravného hľadiska sa zaznamenal vý-
skyt troch typov agresorov.
1. Hrubý, primitívny, impulzívny, s narušeným vzťahom k autorite, 

niekedy zapojený do gangov páchajúcich trestnú činnosť. Ich šika-
novanie je silné, tvrdé, neľútostné, vyžadujú absolútnu poslušnosť. 
Špecifiká rodiny: častý výskyt agresie a brutality rodičov.

2. Veľmi slušný, kultivovaný, úzkostný. Násilie a mučenie je cielené 
a rafinované, uskutočňuje sa v skrytosti, bez prítomnosti svedkov. 
Špecifiká rodiny: časté uplatňovanie dôsledného a náročného prí-
stupu, niekedy až vojenského drilu bez lásky.

3. Optimistický, dobrodružný typ agresora, so značnou sebadôverou, 
nezriedka obľúbený a vplyvný. Šikanuje pre pobavenie seba i ostat-
ných. Špecifiká rodiny: prítomná citová deprivácia a nedostatok du-
chovných a mravných hodnôt. (Kolář, 1997).

 Šikanujúci agresori odmietajú sami seba vidieť negatívne ako neľú-
tostných tyranov, ktorí bijú a mučia slabých a bezmocných spolužia-
kov. Často zdôvodňujú svoje správanie odpoveďami typu: „Strašne ma 
provokoval …“, „Neustále sa na mňa divne pozeral …“, „Mal som z to-
ho srandu …“, „Bola to pre nás zábava …“. Tento spôsob označujeme 
v psychológii racionalizáciou a projekciou. Aktívny účastník šikanova-
nia je vlastne duchovne neprebudená bytosť, ktorá jedná antisociálne 
– je uzatvorená do svojho ja a všetky vzťahy sú prospechárske, mani-
pulujúce a parazitujúce.

• Potencionálna obeť. Vyšpecifikovať charakteristiku obete je zloži-
tejšie než zachytenie znakov agresora. Za priaznivých okolností sa 
obeťou môže stať prakticky ktorékoľvek dieťa. Typickou obeťou šika-
novania v škole je submisivný jedinec, neistý, tichý, osamelý, ktorý je 
nedostatočne začlenený do triedy - tzv. „outsider“. Taktiež ak sa niečím 
vymyká z priemeru triedy, napr. schopnosťami, usilovnosťou, farbou 
pleti, ekonomickým a sociálnym statusom rodiny. Môžu to byť aj deti 
s psychickým a telesným handicapom - oneskorený vývin, naivita, ťaž-
kopádnosť, malá fyzická sila, obezita, telesná neobratnosť.

• Tzv. mlčiaca väčšina. Žiaci, ktorí zo strachu alebo ľahostajnosti neza-
sahujú do diania v triede.

• Absencia silnejšej osobnosti ako protiváhy agresora. Ide o žiaka 
s pozitívnou motiváciou, ktorá by vystúpila na ochranu slabších.

Učitelia by mali poznať známky šikanovania, čo im umožní situáciu 
v triede a škole monitorovať. Tie môžu byť priame a nepriame (Schnitze-
rová, 2002).



109

Mobbing, šikanovanie, agresivita

Priame známky šikanovania:

– žiak je izolovaný, otvorene je spolužiakmi prehliadaný, odmietaný, na 
jeho adresu smerujú posmešné, ponižujúce poznámky, surové žarty, 
kritika, alebo výčitky voči žiakovi sú pohŕdavé, nepriateľské, až nená-
vistné, požiadavky, príkazy sú podávané panovačným tónom a žiak sa 
im podrobuje, je naháňaný, je objektom strkania, štípania, kopania a je 
nápadné, že tieto útoky neodpláca.

Nepriame známky šikanovania:

– žiak je cez prestávky osamotený, zvykne sa zdržiavať v blízkosti uči-
teľa, všade (i na vyučovanie) chodí neskoro, posledný, keď má preho-
voriť pred triedou, je neistý, pôsobí ustráchane, nešťastne, plačlivo, na 
vyučovaní je nesústredený, niekedy sa jeho prospech náhle zhorší, má 
znečistené, poškodené veci, odev, má modriny, odreniny, škrabance, 
ktoré nevie uspokojivo vysvetliť.

Niektoré zásady správneho postupu pri vyšetrovaní šikanovania

Šikanovanie spravidla vyšetruje triedny učiteľ. Vyšetrovanie býva 
ťažké, je potrebné zapojiť doň nielen školu, ale aj rodičov a celé okolie. 
Chrániť zdroj informácií, neprezradiť ho, prezradiť čo najmenej o tom, čo 
nám je už známe, ale aj čo nevieme, vypočuť poškodeného, obvineného 
a svedkov, každého osobitne, neskôr ich výpovede konfrontovať. Všetky 
výpovede starostlivo zaznamenať. Nikdy nerobíme spoločné vyšetrovanie 
svedkov a agresorov.

Vyšetrovanie pokročilého šikanovania si vyžaduje vysoko odborné 
a psychologicky „tvrdé“ postupy, pretože organizovaný odpor proti odha-
leniu šikanovania býva mimoriadne silný. Takmer všetci klamú a zapiera-
jú, bežné sú krivé výpovede a falošné svedectvá. Takže výsluch musí byť 
perfektne pripravený.

Ako predchádzať šikanovaniu na školách

Celé výchovné pôsobenie školských i mimoškolských zariadení musí 
byť nasmerované proti šikanovaniu. Každému musí byť od prvého dňa 
jasné, že voči šikanovaniu neexistuje ani minimálna miera tolerancie. To 
isté platí aj pre pedagogických pracovníkov – ani oni sa nesmú beztrest-
ne dopúšťať správania ponižujúceho ľudskú dôstojnosť. V škole je vhodné 
vypracovať stratégiu prevencie šikanovania, ktorá musí obsahovať presne 
vymedzené pravidlá žiaduceho a nežiaduceho správania. Možno tu odpo-
ručiť nasledovné: napríklad, že nikto nebude schvaľovať agresívne sprá-
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vanie alebo mlčky naň prihliadať, nepridá sa k tomu, kto šikanuje, nebu-
de o tom mlčať, nebude odsudzovať menej sympatické deti, posmievať sa 
slabším alebo niekomu, kto sa líši od ostatných a pod. Otvorene so žiakmi 
o tejto problematike diskutovať. Do prevencie zapojiť i rodičov. Vytvoriť 
v škole schránku pre oznamy, v triede a na iných miestach v škole zverej-
niť telefónne čísla liniek dôvery, nádeje, pomoci.

Šikanovanie je závažným problémom a nie je možné riešiť ho niekoľ-
kými odporúčaniami. Jeho riešenie si vyžaduje spoluprácu učiteľa s vý-
chovným poradcom, školským psychológom, sociálnym pracovníkom 
a s rodičmi s cieľom dosiahnuť funkčnosť komplexnej stratégie prevencie 
agresivity a šikanovania v školskom prostredí i jeho riešenia.

Výsledky prieskumu šikanovania a agresivity na základnej škole

Prieskum sme realizovali dotazníkovou metódou - na tento účel boli 
zostavené dotazníky pre žiakov 8.a 9.roč. a učiteľov ZŠ. Vzhľadom na po-
čet respondentov a teritoriálnu obmedzenosť (113 žiakov a 40 učiteľov na 
dvoch ZŠ v jednom meste) ide skôr o sondu do problému. Ale aj tak sú 
niektoré parciálne výsledky zaujímavé.

Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovanie výskytu agresivity a šika-
novania v školskom prostredí. Uvedieme niektoré naše zistenia.

89% chlapcov a 78% dievčat je presvedčených o tom, že v škole silnejší 
ubližujú slabším. Najčastejšie spôsoby ako ubližujú uviedli tieto:
– telesné napadnutia a bitky (56% d a 50% ch),
– zastrašovanie a vyhrážanie (38% d a 36% ch),
– poškodzovanie a ničenie vecí (24% d a 24% ch),
– vymáhanie rôznych služieb, predmetov, desiatej (8% d a 24% ch).

Z prieskumu vyplynulo, že k ubližovaniu najčastejšie dochádza v škol-
skom prostredí – v triede, v škole (najčastejšie na WC), v areáli školy.

54% dievčat a 52% chlapcov uviedlo, že boli svedkami šikanovania.
Z analýzy odpovedí tiež vyplynulo, že 80% dievčat a 75% chlapcov 

nezažilo vlastné šikanovanie, nemajú s ním osobnú skúsenosť. Zaujíma-
li nás príčiny šikanovania. Aj chlapci aj dievčatá ako najčastejšiu príčinu 
agresívneho správania uvádzajú vyvyšovanie sa nad druhých, zväčša nad 
slabších jedincov, pretože agresor túži po obdive. Ako ďalšiu najčastejšiu 
príčinu agresívneho správania dievčatá uvádzajú závisť (80%) a chlapci 
„frajerinu“ (60%). Všetci si myslia, že jednou z príčin agresívneho správa-
nia sú problémy v rodine.

Všetci učitelia nášho prieskumu sú presvedčení, že agresívne správanie 
žiakov vzrastá. Až 95% uviedlo, že najväčší podiel na tejto skutočnosti má 
vplyv rodiny, 87% je toho názoru, že agresivita u žiakov vzrastá vplyvom 
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masmédií, 25% úpadkom morálnych a duchovných hodnôt, 13% neúspe-
chom v škole a 30% neobľúbenosťou v triednom kolektíve. Dokonca 35% 
učiteľov uvažovalo kvôli tomu o odchode zo školy.

Čo sa týka konkrétne šikanovania, priamo v škole počas svojej praxe sa 
stretlo s ním 90% učiteľov. Uvádzali rôzne druhy – 63% ponižovanie, 70% 
výsmech, 45% nadávky, 35% vyhrážky, 30% vydieranie, 68% plnenie rôz-
nych príkazov, napr. nosenie aktovky, neustále zdravenie agresorovi a pod.

Ako by postupovali pri riešení šikanovania? 70% učiteľov by prípad 
oznámilo vedeniu školy, triednemu učiteľovi a rodičom. Zvyšných 30% by 
najprv uskutočnilo rozhovor s obeťou i agresorom, v prípade potreby s ro-
dičmi a školským psychológom. Prihliadali by na to, či mal žiak už pred-
tým problémy so správaním. Z prieskumu sme tiež zistili, že 75% učiteľov 
sa zúčastnilo aspoň raz na seminári, ktorý bol zameraný na boj proti šika-
novaniu, 25% neabsolvovalo žiadny seminár; zaujímavý je fakt, že 18% 
vôbec nemá záujem niečo podobné absolvovať. Potešujúce je, že všetci uči-
telia by uvítali pôsobenie školského psychológa, ktorý by pomáhal riešiť 
rôzne problémy z odborného hľadiska, prispel by tiež podľa ich výpovedí 
k zlepšeniu vzťahov učiteľ – žiak – rodič. Zhodne uvádzajú, že dochádza 
k nárastu agresívneho správania a šikanovania na školách a prevencia 
prostredníctvom školy by sa mala stať záležitosťou všetkých učiteľov.

Na záver chceme povedať, že každá škola si musí vytvoriť a uviesť do 
každodenného života súbor pevných a reálne splniteľných opatrení a pra-
vidiel, z ktorých bude jasné, že šikanovanie sa nebude v žiadnom prípade 
tolerovať. Žiaci musia byť vedení k tomu, aby si uvedomovali, že za svoje 
činy nesú zodpovednosť. Preto považujeme za dôležité s uvedenou prob-
lematikou oboznamovať študentov učiteľstva, ale aj učiteľov v praxi, aby 
vedeli takéto správanie identifikovať, riešiť, aby poznali jeho právne dô-
sledky a možností prevencie.
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