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Úvod
Přístup zaměřený na řešení je jeden z mnoha teoretických přístupů, které lze
v pomáhajících profesích využít. Je zvláštní především svou filozofií. Orientuje se totiž
na přítomnost a budoucnost, neřeší problém ani jeho příčiny, ale zaměřuje se pouze
na jeho řešení. Přístup zahrnuje množství různých technik, které lze aplikovat jak při
práci s dospělými, tak i při práci s dětmi. Největší výhodou přístupu je jeho
univerzálnost. Přesto je jeho propojení s pedagogickým prostředím v ČR dosud
poměrně neobvyklé. Možnost zpracování tohoto tématu mně proto velice zaujala a
rozhodla jsem se tuto příležitost využít.
Tématem práce tedy je využití teoretického přístupu zaměřeného na řešení při
poradenské práci s žáky základních škol, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním.
Cílem této práce je popsat možnosti využití přístupu zaměřeného na řešení a jeho
technik při práci s žáky základních škol, ohroženými šikanou.
Pro naplnění cíle jsem se rozhodla využít empirickou práci, přesněji kvalitativní
formu výzkumu a dále případovou studii. Práce sestává ze dvou hlavní částí. V rámci
teoretické části se nejdříve věnuji šikaně, jakožto rizikovému chování, které je třeba
řešit. Dále popisuji samotný přístup zaměřený na řešení, jakožto možnost řešení daného
rizikového chování ve třídách. Intervence probíhají formou poradenství, proto jsem
další kapitolu věnovala poradenství v sociální práci, zaměřila jsem se také na specifika
poradenské práce s dětmi a na „Working on what works“ program, který lze v rámci
přístupu zaměřeného na řešení využít při práci s žáky. V empirické části věnuji kapitolu
metodologii výzkumu, důležitou částí je kapitola, popisující výsledky výzkumu a jejich
interpretaci. Součástí práce jsou také přílohy, zachycující grafické znázornění
jednotlivých aktivit, realizovaných ve třídách v rámci programu.
Přínos této práce spatřuji v popsání konkrétního postupu využití přístupu v dané
situaci. Tím dojde ke vzniku určité metodiky, která by mohla sloužit sociálním
pracovníkům, pedagogům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí jako pomůcka či
inspirace při realizaci vlastních programů, využívajících tento přístup.
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1 Rizikové chování jménem šikana
Podle autorů Říčana a Janošové, je velmi důležité, jak lidé rozumí pojmům,
které užívají, protože to ovlivňuje jejich poznání a jednání. Současně je porozumění
užívaným pojmů důležité pro realizaci výzkumu, kdy je třeba přesně vymezit dané jevy
a zavést jednotné, standardní postupy k jejich zjišťování, měření, kvantifikaci (Říčan,
Janošová, 2010, s. 135). I z tohoto důvodu bych se v této kapitole ráda zaměřila nejdříve
na samotný pojem šikana, tedy definici pojmu, znaky, formy, příčiny, vývojová stádia,
účastníky šikany a v závěru kapitoly pak na její vyšetřování, řešení a prevenci.

1.1 Šikana jako pojem
České slovo „šikana“ pochází z francouzského chicane, což znamená zlomyslné
obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů.
U nás se pojem šikana ujal jako označení chování, které se rozmohlo v armádě, v době
povinné vojenské služby. Stručně řečeno, šlo o šikanování, tedy fyzické týrání,
ponižování, zneužívání a vydírání nováčků. Termín šikana v této souvislosti u nás
poprvé použil psychiatr Petr Příhoda v roce 1989 (Říčan, Janošová, 2010, s. 135).
Šikana je řazena mezi patologické formy mezilidského soužití, představuje
formu agresivního násilí a tzv. psychotraumatizace ve skupině. Dané chování lze
charakterizovat jako asociální (Bendl, 2003, s. 26). Říčan a Janošová definovali šikanu
obecně jako „ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit“ (Říčan,
Janošová, 2010, s. 21). Definicí šikany se ve svém slovníku sociální práce zabývá také
Matoušek. Ten ji definuje jako „týrání v kolektivech, jehož pachateli i oběťmi jsou
osoby se stejnou formální pozicí ve skupině, často vrstevníci.“ (Matoušek, 2003a,
s. 236)
Pro účely této práce se ale dále zaměřím na šikanu v konkrétním prostředí, tedy
na školní šikanu. Tu například Martínek definuje jako situace, kdy: „jeden nebo více
žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá spolužáka nebo spolužáky a používá k tomu
agresi a manipulaci“ (2009, s. 109). Jinou definici nabízí Kyriacou, který šikanu
definuje jako: „trvalé agresivní jednání jednoho žáka vůči druhému, s úmyslem způsobit
oběti utrpení“ (Kyriacou, 2005, s. 26).
Mezinárodně uznávaným zakladatelem psychologického výzkumu šikany je
norský profesor Dan Olweus. Ten zvolil pro své práce o školní šikaně termín
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„bullying“, který v překladu z angličtiny znamená zastrašování nebo týrání (Říčan,
Janošová, 2010, s. 136). Školní šikanu pak definoval takto: „Žák, resp. student, je
šikanován, čili viktimizován, když je vystaven, opakovaně a po určitou dobu negativním
akcím ze strany jednoho nebo více žáků, resp. studentů“ (Olweus, 1993, s. 9).
Negativními akcemi autor rozumí záměrné jednání působící bolest nebo diskomfort,
tedy jakoukoli agresi (Olweus, 1993, s. 9).
Kolář chápe šikanu jako onemocnění celé skupiny. Autor tvrdí, že šikanování
není nikdy pouze záležitostí agresora a oběti, neděje se ve vzduchoprázdnu, ale
v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny. Lze tak říci, že šikanování je vždy těžkou
poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci (Kolář, 2011, s. 45).
Na šikanu se autor dívá trojrozměrným pohledem. V první řadě ji vnímá jako nemocné
chování (behaviorální pohled), dále pak jako závislost (psychodynamický pohled) a
nakonec jako poruchu vztahů ve skupině (sociálně-psychologický pohled) (Kolář, 2011,
s. 31).

1.2 Charakteristické znaky šikany a její formy
Rozlišit, co šikanou je a co ne, je samozřejmě velmi důležité. Martínek za tímto
účelem rozlišuje vedle šikany ještě další pojem – „teasing“. Za teasing označuje
chování, které šikanu připomíná, ale jde pouze o nevinné škádlení mezi dětmi (2009,
s. 109).
Při zjišťování šikany je možné se opřít o určité znaky nebo podmínky, které
musí dané chování splňovat, aby mohlo být jako šikana označeno. Mezi tyto znaky patří
převaha síly nad obětí, která nemusí být nutně fyzického charakteru, přestože je
to velmi častá varianta. Převaha může mít také formu psychické síly, množstevní
převahy (tzn., že např. větší množství dětí trápí menší skupinu spolužáků), může jít
o převahu mocenské síly (např. existence nepsané hierarchie – deváťáci jsou „služebně“
starší, takže si mohou více dovolit), nebo převahu mentální síly. Druhým znakem je
fakt, že oběť vnímá útok jako nepříjemný. Příkladem zde může být udělení a
následné používání nepěkné nebo hanlivé přezdívky jednomu z žáků, který se s ní však
neztotožní, nepřijme ji. Posledním znakem podle Martínka, je dlouhodobost, nebo
naopak krátkodobost útoku. Přestože se ve většině případů jedná o dlouhodobý proces
s určitým vývojem (viz kapitola Vývojová stádia šikany), může se jednat také
o jednorázový, krátkodobý akt, splňující předcházející podmínky. Krátkodobá, nebo
8

jednorázová šikana dokonce může být nebezpečnější, než šikana dlouhodobá, například
proto, že se o ní vyučující nemusí dozvědět, nebo ji nebude za šikanu vůbec považovat,
protože předpokládá, nutnost splňovat podmínku dlouhodobého procesu (viz například
Kyriacou a jeho definice šikany) (Martínek, 2009, s. 110).
Rozdělení šikany do forem je podle jednotlivých autorů různé. Podle Říčana a
Janošové lze rozlišit šikanu na přímou (působení bolesti bitím, kopáním, pálením atd.,
ponižující tělesná manipulace, nucení sníst nebo vypít něco odporného, obnažování,
poškozování a braní osobních věcí, slovní napadání, posměch, urážení, zotročování) a
nepřímou - sociální izolace (Říčan, Janošová, 2010, s. 21). Kolář podle typu agrese dělí
formy šikany jako fyzickou, psychickou, smíšenou a kyberšikanu (specifická forma
psychické šikany), podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů na formy šikany
neslyšících, nevidomých, tělesně postižených, atd., podle genderového hlediska
na chlapeckou a dívčí šikanu, homofobní šikanu, šikanu chlapců vůči děvčatům a
naopak, podle věku a typu školy je možné dělení forem šikany na šikanu mezi
předškoláky, žáky prvního stupně, učni, atd. (Kolář, 2011, s. 78). Podle Martínka může
šikana probíhat ve formě „mezi spolužáky“, ale také v dalších formách, tedy mezi
učiteli samotnými, mezi žáky a učitelem, učitelem a rodiči, nebo učitelem a ředitelem a
to vždy v obou směrech (Martínek, 2009, s. 113). Vzhledem k cíli této práce se ale budu
zabývat pouze formou šikany odehrávající se mezi žáky.

1.2.1 Kyberšikana
Velmi účinným a mimořádně zákeřným prostředkem ke zneuctění oběti se
v dnešní době stává internet. Tato forma šikany je označována jako kyberšikana a jde
o šíření hanobícího materiálu o oběti pomocí internetu (Říčan, Janošová, 2010, s. 139).
Definici kyberšikany nabízí Priceová a Dalgleish: „Kyberšikana je kolektivní označení
forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony,
které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako
tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi
agresorem a obětí“ (2010, s. 51).
Tato forma šikany působí psychická traumata a emocionální rány. Oběť se může
cítit poníženě nebo bezvýznamně a prožívá nejen virtuální ale i skutečné vyloučení ze
společenství, kam patří. Kyberšikana také bývá často propojena s šikanou na půdě
školy, od které se mimo již zmíněné odlišuje především tím, že se odehrává
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bez přímého kontaktu v kyberprostoru, tedy ve virtuálním světě klidně i v prostoru
domova oběti (Rogers, 2011, s. 8). Kyberšikana může agresorovi zajistit určitou
anonymitu, následkem čehož může ještě méně litovat svých činů. Zároveň anonymita
agresora může u oběti vyvolat nedůvěru k ostatním lidem. Zbraně, které agresor
využívá, umožňují pronásledování oběti kdykoli a kdekoli a zajišťují možnost velkého
publika (Rogers, 2011, s. 32). Vágnerová vyjmenovala specifika kyberšikany v několika
bodech. Patří sem anonymita agresora, proměna agresora (agresorem může být člověk,
který není fyzicky a sociálně silný, ale je silný v informačních technologiích), proměna
oběti (stejně jako u agresora, i obětí může být kdokoliv, např. náhodně zvolená oběť),
nemožnost úniku, absence fyzického násilí, opakování útoků, šíře publika (Vagnerová a
kol., 2009, s. 93).
Černá a kol. uvádí dělení kyberšikany do dvou oblastí. První oblast zahrnuje
jednotlivé projevy kyberšikany. Patří sem vydávání se za někoho jiného a krádež hesla,
vyloučení a ostrakizace, flaming1, kyberharašení2 a kyberstalking3, pomlouvání,
odhalení a podvádění, happy slapping4 (Černá a kol. 2013, s. 24). Některé zdroje
zmiňují také tzv. kybergrooming. Jde o online proces, při kterém se pachatel snaží
získat důvěru dítěte a postupně je přimět k účasti na různých sexuálních praktikách
(Sdružení Linka Bezpečí, 2012, s. 93). Kolář však zmíněný kyberstalking, happy
slapping i kybergrooming nepovažuje za projevy kyberšikany, ale za její příbuzné
fenomény (Kolář, 2011, s. 84). Druhá oblast se týká míst, kde ke kyberšikaně dochází.
Jde o sociální sítě, online interaktivní hry, webové stránky, instant messaging (např.

1

Flaming – internetové diskuze (elektronické zprávy), používající agresivní a útočný jazyk

(Rogers, 2011, s. 35) Může jít o prudkou hádku, která proběhne mezi dvěma nebo více uživateli
virtuálního komunikačního prostředí (Černá a kol., 2013, s. 26).
2

Kyberharašení – opakované zasílání velkého množství nepříjemných, nevyžádaných, útočných

nebo urážlivých zpráv. Jde o jednostrannou komunikaci, kterou se oběť většinou pokouší ukončit.
Může jít také o původně nevinnou konverzaci, která se změní v konverzaci nepříjemnou a oběť ji už
nedokáže zastavit (Černá a kol., 2013, s. 26).
3

Kyberstalking – kyberpronásledování. Jde o opakované a intenzivní obtěžování, které zahrnuje

výhružky nebo zastrašování (Rogers, 2011, s. 35). Jde o využívání internetu a podobných prostředků
k pronásledování určité osoby (Sdružení Linka bezpečí, 2012, s. 100).
4

Happy slapping – natočení a následné zveřejnění videa, na kterém agresoři zfackují (nebo jinak

fyzicky napadnou) oběť. Zahrnuje obecně zveřejnění a šíření ponižujících videí, zahrnujících např.
svlékání apod. (Černá a kol., 2013, s. 27).
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ICQ apod.) a zprávy (SMS a MMS), blogy, elektronická pošta, chatovací místnosti,
internetové ankety a dotazníky (Černá a kol. 2013, s. 27).

1.3 Příčiny šikany
Vzhledem k cíly práce se nebudu příčinami šikany zabývat nijak rozsáhle,
protože je pro její řešení za pomocí přístupu zaměřeného na řešení není nutné znát.
Mimo to se příčin šikany dotýkám vždy v souvislosti s tématem v některých dalších
podkapitolách.
Podle školních psychologů je nejčastějším důvodem agrese pro děti nedostatečná
opora rodičů, ať už jsou důvody jakékoliv (nezaměstnanost, alkoholismus), nebo
zneužití dítěte v rodině. Když se rodiče dítěti nevěnují, chybí mu často představa, co je
správné a co ne. Nesprávná strava, nedostatek pohybu a přemíra televize mohou být
zdrojem nevyrovnanosti a agresivity (Erb, 2000, s. 30).
Autor se dále domnívá, že se dnes u chlapců vyskytuje čím dál více touha
po mužnosti, symbol Ramba. Předpokládá, že se tato touha řídí např. filmy, ve kterých
nic neznamená a může být brutálně zmlácen. Čím větší problém má chlapec s pocitem
vlastní hodnoty, tím víc se potřebuje předvádět a vytahovat a tím více se zvyšuje jeho
sklon k násilí (Erb, 2000, s. 31).
Kolář se vyjadřuje v rámci příčin šikany také k rodině. Setkal se s rodinami
aktivních účastníků šikanování, které velmi selhávaly v naplňování citových potřeb
svých dětí. Pro rodiny agresorů byla typická absence duchovních a mravních hodnot a
ohled na slabé byl chápán jako zbytečná malichernost. Agresoři se také často setkávali
s agresí a brutalitou rodičů, někteří z agresorů byli vychováváni přísně, důsledně,
vojenským drilem bez lásky. U typických obětí autor naopak zaznamenal častý výskyt
hyperprotektivní matky, přičemž otec v rodině chyběl a na blízku nebyla ani jiná
mužská postava, se kterou by bylo možné se identifikovat. Druhou možností byly
rodiny se silnou, dominantní matkou a slabým otcem, třetí variantou pak neurotické
rodiny, s celkovou nejistotou, poruchami sebehodnocení a zvýšenou úzkostností. Autor
hovořil o rodinách také s některými oběťmi, které své rodiče popsali jako nepřátelské,
tvrdé, kritické a znevažující jejich důstojnost (Kolář, 2011, s. 150).
Co se týče celé společnosti ve vztahu k šikaně, považuje Kolář školu
za „mikromodel“ společnosti, ve které se nachází. Fakt, napomáhající šikaně, může být
i ten, že modlou naší dnešní společnosti jsou úspěch, moc a peníze. Negativně
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bezesporu působí také televize, počítačové hry a tiskoviny, které zahrnují mládež
násilím (Kolář, 2011, s. 152).
Podle Matouška se šikany dopouštějí osoby, které mají dispozice k agresivitě a
egoističtí jedinci neschopní soucitu. Téměř vždy tito jedinci šikanují ve skupinkách a
jejich oběťmi se stávají osoby, určitým způsobem disponované k roli „otloukánka“
(fyzický, smyslový handicap, podivné chování). Oběť může svým chováním bezděčně
označit i učitel (Matoušek, 2003a, s. 236).

1.4 Vývojová stádia šikany
Ve většině případů, se jedná o šikanu jako o postupně se rozvíjející negativní
chování vůči spolužákovi nebo spolužákům (Martínek, 2009, s. 112). Lze tedy
předpokládat, že její rozvoj bude možné strukturovat do několika stádií. Kolář tato
stádia rozdělil jako: ostrakismus, fyzická agrese a psychická manipulace, vytvoření
jádra, přijímání norem většinou a totalita. Toto rozdělení procesu je důležité také
pro léčbu šikany, kdy při každém stádiu je třeba odlišný způsob zásahu (Kolář, 1997,
s. 31).
Otázkou může být, jak vlastně vznikne šikana ve třídě, jejíž kolektiv se
navzájem sotva poznal. Je velmi pravděpodobné, že ve třídě bude alespoň jeden
nadprůměrně agresivní žák (častěji chlapec), který bude mít k šikanování druhých
sklony. Zároveň se v této třídě vyskytuje jiný žák (většinou také chlapec), který je
z hlediska šikany rizikový, jinak řečeno je potenciální obětí. Současně ve třídě chybí
silný a pozitivní jedinec nebo skupinka dobře vychovaných dětí, které by pro zbytek
třídy byly autoritou. Tato skupinka většinou vytváří a udržuje atmosféru družné
solidarity, ve které se šikana neuchycuje. Vznik šikany ve třídě také podporuje absence
účinné pedagogicky-psychologicky kvalifikované etické výchovy. V takovéto třídě lze
předpokládat počátky šikany ve formě slovního nebo fyzického pošťuchování, které
postupně může sem tam vyústit v hrubší nadávku nebo prudší ránu. Žák, který se
nedokáže bránit, se v tuto chvíli může stát obětí (Říčan, Janošová, 2010, s. 14). Dále
bych se v kapitole ráda věnovala popisu jednotlivých stádií vývoje šikany, jak je
stanovil Kolář.
První stupeň neboli zrod ostrakismu, pochopitelně zahrnuje samotný vznik
šikany. Podle Koláře se postupem času ve většině i zdravých kolektivů objeví jedinci,
12

kteří jsou nejméně vlivní a oblíbení. Právě tito jedinci se pak postupně stávají oběťmi
šikany. V těchto začátcích se jedná o mírné, psychické formy násilí, kdy se jedinec
necítí dobře, je neuznávaný, neoblíbený, více či méně odmítán, pomlouván a za zády
jsou mu prováděny drobné legrácky. Tato situace je podle Koláře zárodkem šikany a
obsahuje riziko dalšího negativního vývoje (Kolář, 2011, s. 46). Vše tedy začíná
postupným vytěsňováním jedince z kolektivu. Podle Martínka, jsou většinou
iniciátorkami této fáze dívky. Typickou je například situace, kdy se několik dívek
domluví na jednu ze třídy (šíření pomluv, odstrkování a manipulace s celým
kolektivem). Oběť se zpočátku pokouší bránit, což někdy může být důvodem pro vznik
agresivních reakcí vůči spolužákům. Postupně agresoři svůj tlak zvyšují a oběť se začne
stahovat do pozadí. Stává se zamlklou a snaží se být sama, především vyhýbat se
agresorům. Ostrakismus se pak může vyznačovat třemi typickými charakteristikami
oběti. První z nich je rychlé zhoršení prospěchu, druhou náhlé zhoršení schopnosti
soustředit se (uzavření se do vlastního světa), a nakonec tendence navštěvovat nižší
ročníky. Důvody návštěv mohou být dva. Prvním je nalezení dětí, které k oběti vzhlíží a
baví se s ní, druhým může být vybíjení si vzteku za to, co se děje ve vlastní třídě oběti
ubližováním slabším. V prvním stádiu šikany často dochází k rozdělení třídního
kolektivu na tři skupiny. Jde o jedince, sympatizující s agresory, oběti a takzvané
neutrální jádro, které situaci šikany příliš neřeší, avšak je nejvíce schopné podat
vyučujícímu objektivní informace ohledně situace ve třídě (Martínek, 2009, s. 117).
Druhé stádium lze nazvat jako fyzická agrese a psychická manipulace. Tato
fáze nejčastěji nastává v době stresového napětí třídy, jako je např. pololetí nebo konec
roku. Tlak zvenčí na jedince se zvyšuje a agresoři si hledají kompenzaci. Oběť je
v těchto případech vhodným kompenzačním prostředkem. Šikanující chování ale může
být způsobeno také konkurenčním bojem (např. ve sportovních třídách), nebo jsou i
případy, kdy agresor ubližuje jen proto, že se nudí. V tomto stádiu již začíná bití oběti,
silné slovní urážky a oběť začíná být nucena k drobným úsluhám agresorům.
Manipulace se projevuje formou výhružek („Zkus něco říct a bude to ještě horší!“),
které mohou být i neverbální, jako výhružná gesta. Třídní kolektiv se v tuto chvíli více
rozděluje, neutrální jádro se často rozpouští. Část jádra může sympatizovat i s obětí, což
by za určitých okolností mohlo šikanu zastavit. To se bohužel ale příliš často nestává, a
tak dochází k přechodu do dalšího stádia (Martínek, 2009, s. 119).
Vytvoření jádra (třetí stupeň) znamená vytvoření skupinky agresorů, jejíž
členové začínají spolupracovat a systematicky (nikoliv již náhodně) šikanovat vhodné
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oběti. Z obětí se stále ještě může utvořit pozitivní skupinka, která může být
rovnocenným partnerem ve vlivu a popularitě svých členů skupině agresorů. Jde tedy
o klíčový moment, kdy se rozhoduje o překročení hranice od počátečního stádia
do stádia pokročilého (Kolář, 1997, s. 35). Agresoři mohou silně ovlivňovat celý
kolektiv a může dojít ke vzniku tzv. pyramidy šikanování. Častá je v této fázi hra s obětí
na hodného a zlého, sloužící k maximální manipulaci oběti, což u ní má za následek
vážné narušení důvěry k ostatním lidem (Martínek, 2009, s. 121).
Dalším stádiem je přijímání norem většinou. Normy agresorů se ve třídě
stávají nepsaným zákonem. Výroky vyučujících ustupují do pozadí, i mírní žáci se
začínají chovat krutě a aktivně se účastní na týrání spolužáka (Kolář, 1997, s. 36). Třída
se čím dál jasněji rozděluje na skupinu „vládnoucích“ a skupinu „poddaných“ a tomuto
dělení mnohdy přizpůsobí také svůj slovník. Objevuje se určitá závislost na šikanování,
a to jak u agresorů, tak i u oběti, která někdy svoji situaci začne vnímat jako normální a
ke svým agresorům začne určitým způsobem vzhlížet, považovat je za kamarády a
pokoušet se jim svým chováním zavděčit nebo je pobavit. Oběť takto může jednat
s myšlenkou, že raději dobrovolně udělá „toto“, než si na ni agresoři vymyslí něco
horšího. V některých případech se však u oběti mohou objevovat znaky posttraumatické
stresové poruchy (Martínek, 2009, s. 124).
Posledním stádiem je totalita. Normy agresorů jsou akceptovány všemi (nebo
téměř všemi) a dojde k nastolení totalitní ideologie šikanování. Kolář tento stupeň
označuje také jako stadium vykořisťování a hovoří o rozdělení třídy do dvou skupin,
obrazně řečeno na otrokáře a otroky. Agresoři ztrácejí poslední zbytky zábran i smysl
pro realitu, jsou nuceni k opakování násilí (závislost na šikanování). Pocit viny zcela
chybí a i dříve neutrální členové už se aktivně zapojují do násilí nebo alespoň se
zájmem přihlížejí. Také oběti se stávají stále závislejšími, ochotnějšími udělat cokoliv.
Svou situaci řeší únikem do nemoci, neomluvenými absencemi, pokusy o sebevraždu,
odchodem ze školy nebo se zhroutí (Kolář, 2011, s. 52). V některých případech se lze
u oběti setkat se Stockholským syndromem, tzn., že oběť k agresorům vzhlíží,
bezmyšlenkovitě plní jejich rozhazy, nedokáže si svůj život bez nich představit
(Martínek, 2009, s. 128). Někdy se kvůli poranění jako následku brutálního fyzického
násilí šikana prozradí (Kolář, 2011, s. 52).
Šikana může dosáhnout ještě jednoho stupně, podle Koláře tzv. nejvyššího
stupně dokonalosti. Jde o prorůstání parastruktury do oficiální školní struktury.
Iniciátor a vůdce šikanování je sociometrickou hvězdou třídy, je zvoleným předsedou,
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žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování, pomáhá vyučujícím, ukázňuje
třídu apod. Ze strany dospělých má podporu, důvěru a volání o pomoc výukově slabého
a nesympatického žáka jsou v těchto případech přehlíženy (Kolář, 1997, s. 37).

1.5 Příznaky šikany a riziková místa výskytu
Je pochopitelné, že je třeba šikanu řešit co nejdříve, pokud možno utnout ji hned
v začátku prvního stádia jejího vývoje. K tomu, aby bylo možné šikanu řešit, je ale třeba
ji nejdříve rozpoznat. Tématu rozpoznání šikany jsem se již krátce dotkla v kapitole,
týkající se charakteristických znaků šikany (kapitola 1.2 Charakteristické znaky šikany
a její formy). Jednalo se ale spíše o teoretické znaky šikany, pomáhajícím rozlišení
toho, co vlastně šikana je a co není. V této kapitole bych se ráda zaměřila na příznaky
šikany např. v chování oběti nebo celé třídy, které mohou odhalit, že je v třídním
kolektivu něco špatně.
Jak píše Martínek, je velice nepravděpodobné, že by oběť sama přišla šikanu
ohlásit. Většinou jí v tom brání důvody, jako strach z agresorů, stud za svoji situaci,
strach z nepříjemného vyšetřování šikany, strach ze svalení viny na oběť, strach
z nutnosti opustit kolektiv nebo obavy o ztrátu zbytků vlastní důstojnosti, které oběť
v kolektivu ještě má. Oběť často žije v představě, že jí stejně nebude pomoženo. V jejím
chování se ale začnou objevovat určité známky šikanování, které vyučující může
rozpoznat (Martínek, 2009, s. 129).
Mezi tyto charakteristické varovné signály u oběti patří zhoršení prospěchu a
koncentrace, vyhledávání kontaktů v nižších třídách, osamělost ve třídě, vyhledávání
společnosti dospělého o přestávkách, ztrácení věcí nebo jejich poškození. Oběť může
být ve vyučování často „duchem nepřítomna“, nenosí pomůcky a „zapomíná“ domácí
úkoly, bojí se odpovídat před tabulí, na vyučujícího před vyučováním čeká před třídou,
vyhýbá se hodinám tělocviku a na toaletu chodí často v hodině. Oběti bývají terčem
„přátelských“ kanadských žertíků, bývají v nepříznivém emočním stavu a mohou hledat
záchranný objekt, jako např. bratra ve vyšším ročníku. Když je oběť vyvolána k tabuli,
spolužáci se předem smějí a schválně špatně napovídají. Má hanlivou přezdívku,
od některých spolužáků dostává povýšené příkazy a utíká do nemoci (Martínek, 2009,
s. 132).
Vágnerová doplňuje tento výčet o seznam příznaků, které na svém dítěti mohou
zpozorovat rodiče. K těmto příznakům řadí, že za dítětem nechodí domů žádní
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spolužáci, dítě nemá kamaráda, se kterým by trávilo volný čas, jiné děti ho nezvou
na výlety nebo návštěvy. Dítě (oběť) ráno nerado chodí do školy a odchod z domu
co nejdéle odkládá. Ztrácí chuť k jídlu, škole se vyhýbá, domů chodí buď nejkratší
cestou, nebo cesty střídá, případně žádá o odvozy ze školy autem. Ze školy může chodit
hladové a mohou se objevit problémy se spánkem, jako křik ze spaní nebo usínání
s pláčem. Dítě ztrácí zájem o učení a nesoustředí se. Bývá smutné a apatické, objevit se
mohou výkyvy nálad nebo myšlenky na sebevraždu, a odmítá se svěřit s tím, co ho
trápí. Žádá opakovaně o peníze na svačiny, někdy doma může začít krást, často ztrácí
věci a více se zdržuje doma, než dříve. Může se objevit nečekaná agrese k sourozencům
nebo jiným dětem, ale také zdravotní potíže, které dítě někdy i přehání, nebo dokonce
simuluje (Vágnerová a kol., 2009, s. 17). Stručně lze říci, že každá náhlá změna
v chování dítěte může být známkou toho, že je mu ubližováno. U výše zmíněných
znaků je obvyklé, že se vyskytují ve větším počtu (Martínek, 2009, s. 133).

Co se týče rizikových míst výskytu šikany, obecně „svádí“ k šikaně zařízení,
která tvoří jakési uzavřené celky, ze kterých nelze po určitou dobu odejít (alespoň ne
bez sankce). Jsou tedy charakterizovány nedobrovolným či povinným pobytem
(povinná školní docházka). (Bendl, 2003, s. 51). Co se týče konkrétnějších míst,
na kterých se školní šikana může odehrávat a která by tak měla být pozorněji sledována
vyučujícími, lze jmenovat především samotnou třídu. Martínek upozorňuje na tzv. tiché
třídy, které většinou v učiteli vyvolávají dojem, že tam není třeba kontroly, protože je
tam klid. Na místo tiché, i když šikanující třídy, pak spíše jde zkontrolovat vedlejší,
hlučnou třídu. Na druhém místě je třeba zmínit toalety, dále pak šatny u tělocvičen a
tělocvičny samotné, klasické šatny, jídelny, skrytá školní místa (výklenky, prostory
pod schody, schody na půdu apod.) a ostatní školní prostory, jako pozemky, hřiště,
dílny atd. (Martínek, 2009, s. 133). Samozřejmě však k šikaně může docházet i cestou
do nebo ze školy, v autobuse nebo prostě kdekoliv venku mimo školu, která tak není
kompetentní šikanu řešit (Bendl, 2003, s. 51).

1.6 Účastnící šikany
Vágnerová člení účastníky šikany do tří skupin, v rámci kterých členové
zastávají určitou roli. Tyto role jsou podle ní role oběti, role agresora a role
přihlížejícího, což je podle autorky mlčící většina (Vágnerová a kol., 2009, s, 12).
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Kolář hovoří o agresorech, se kterými se setkal, jako o duchovně a mravně
nezralých jedincích. Zmiňuje také citovou deprivaci nebo alespoň subdeprivaci,
nenasytnou touhu po moci a jejich neschopnost tvůrčí spolupráce. Jednalo se o žáky,
kteří uměli skrývat svůj strach a zneužívat strach druhých a zpravidla, alespoň
ve srovnání s obětí, byli fyzicky zdatní. Jako dva hlavní motivy k šikanování uvádí
Kolář krutost a touhu po moci (Kolář, 2011, s. 139). Co se týče obětí, říká Kolář, že
„při troše smůly a v určitém kontextu se obětí může stát kterékoliv dítě.“ (Kolář, 2011,
s. 141). Lze hovořit o tzv. typických obětech. Jednoduše řečeno se jedná o nejslabší
žáky, kteří svůj strach vůbec nedokážou skrývat a nedokážou tak ani využít strachu
druhých. Nejčastějšími znaky obětí je jejich zvýšená zranitelnost a viditelná bojácnost.
Důležitou roli hraje i jejich vrozená slabá reakce v zátěžových situacích. Samozřejmě
ale mezi znaky oběti je možné řadit určité charakteristiky, které mohou riziko šikany
zvyšovat, jako tělesný nebo psychický handicap, mimořádnost ve vzhledu apod. (Kolář,
2011, s. 141). Helmut Erb tvrdí, že oběťmi (nejen školní šikany ale také např.
sexuálního násilí) se častěji stávají dívky, a to z toho důvodu, že jsou stále vychovávány
spíše tak, aby si nechaly od druhých vše líbit, aby se nepraly, neodporovaly a naopak
ustoupily a přizpůsobily se. Dále autor také uvádí, že dívky mají sklony obviňovat sami
sebe za to, že jim někdo ublížil (Erb, 2000, s. 8).
Je možné setkat se také se skupinou žáků, kteří jsou oběťmi a agresory zároveň.
Chování těchto dětí je pokusem o dokázání vlastní síly a zároveň doznáním jejich
neštěstí (Bendl, 2003, s. 48).
Autoři Glover, Gough, Johnson a Cartwright rozdělili účastníky šikany do čtyř
skupin. Tyto skupiny jsou agresivní ne-oběti (aggressive non-victims), tedy ty,
co šikanují, agresivní oběti (aggressive victims), tedy oběti, které zároveň také šikanují,
pasivní oběti (passive victims), což jsou pouze šikanované osoby a nezúčastnění jedinci
(normative contrasts), kteří ani nešikanují a nejsou ani oběťmi (2000, s. 124).
Říčan a Janošová zahrnují pod termín účastníci šikany více skupin nebo
jednotlivců. Jedná se podle nich o agresora a jeho pomocníky, oběť, třídní publikum,
zastánce (spolužáci, kteří se aktivně zastávají oběti), pedagogy, rodiče zúčastněných
dětí, místní komunita a veřejnost, resp. celá společnost (Říčan, Janošová, 2010, s. 53).
Hlavním nástrojem pedagoga v boji proti šikaně je jeho osobnost. Je třeba, aby
pedagog sám sobě rozuměl a znal své možnosti, potřebuje umět reflektovat sám sebe i
svůj vztah k žákům (Kolář, 2011, s. 146).
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Může se stát, že dívka bude šikanována jak ostatními dívkami, tak i chlapci.
Také chlapci mohou naopak být šikanováni dívkou, ale tuto situaci lze považovat spíše
za výjimečnou. Toto je jedním z důvodů pro tvrzení, že dívky jsou šikanovány častěji,
než chlapci (Kolář, 2011, s. 80). S tímto souhlasí také Fontana, který taktéž tvrdí, že si
chlapci vybírají oběti z řad obou pohlaví, zatímco dívky se častěji trýzní jen mezi sebou.
Tvrdí také, že mezi agresory je až třikrát více chlapců než dívek. Současně ale
upozorňuje, že toto číslo může být zavádějící, vzhledem k menší ochotě dívek přiznat
šikanu (Fontana, 1997, s. 302).
Kolář mimo jiné rozdělil šikanu podle pohlaví agresora na dívčí a chlapeckou.
Na základě jeho výzkumů lze říci, že četnost výskytu obou typů je zhruba stejná. Avšak
na rozdíl od chlapecké šikany, která se vyznačuje spíše přímou, fyzickou agresí, je
pro dívčí šikanu typičtější psychická forma (Kolář, 2011 s. 80).
Dívčí šikana se podle Koláře vyznačuje určitými zvláštnostmi. Jde o převážně
psychickou podobu zbraní dívek, šikana může probíhat v „kamarádském převleku“,
takže oběť určitou dobu vůbec netuší, kdo stojí za jejím utrpením a iniciátorku považuje
za kamarádku. Jako třetí znak označil Kolář častější a intenzivnější závislost mezi
ničitelkou a obětí (Kolář, 2011, s. 81). Fontana dodává, že dívčí šikana bývá skrytější,
vyznačuje se především vylučováním ze skupinových činností, všeobecným
ignorováním oběti a šířením pomluv (1997, s. 303).

1.7 Dopady šikany
Následky šikany jsem již částečně zmínila v předcházejících kapitolách, ale
pro utřídění je zde ještě alespoň krátce shrnu a doplním.
Školní šikana jako forma antisociálního chování ovlivňuje životy žáků
narušováním jejich osobního prostoru, zasahuje do času pedagogů, kteří se jí musejí
zabývat a celkově narušuje vyučování i další čas dětí, strávený ve škole (Bendl, 2003,
s. 35).
Míra důsledků pro oběti závisí na stupni (závažnosti) a dlouhodobosti šikany.
Bendl hovoří o ohrožení somatického i psychického zdraví oběti, zmiňuje silný sociální
stres a následné potíže, které lze řadit do kategorie posttraumatické stresové poruchy.
Psychické následky šikany zahrnují sklon k úzkosti, depresivní ladění, akcentace
obranného postoje a senzitivní vztahovačnost. Mezi somatické projevy patří poruchy
spánku, svalová tenze, snížení imunity, sklon k prožívání bolesti a celkové nepohody.
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Často se ale stává, že si žák nese následky na duševním i tělesném zdraví po celý svůj
život. Objevilo se také několik případů, kdy oběť již neunesla další nátlak a ponižování
a jako únikovou cestu zvolila sebevraždu (Bendl, 2003, s. 35). Autoři Koukolík a
Drtilová zmiňují studie, podle kterých se dětská oběť násilí v dospělosti s vyšší
pravděpodobností stává pachatelem násilí (Koukolík, Drtilová, 2001, s. 247). Bendl
na toto navazuje tvrzením, že oběti jsou náchylnější k neetickému chování, než žáci,
kteří šikanují. Kvůli šikaně také dochází k utvrzení oběti v tom, co si o sobě často sama
myslí, tedy „jsem k ničemu, šikanu si vlastně zasloužím“. Autor o tomto hovoří jako
o „kumulovaném“ nebo „druhotném“ efektu šikany (Bendl, 2003, s. 38).
Šikanující žáci se stávají členy marginálních sociálních skupin, které mají
v dospělosti obvykle daleko více konfliktů se zákonem, něž ostatní. Členy gangů
s rizikem rostoucí kriminality se žáci stávají mnohdy už v posledních ročnících základní
školy (Bendl, 2003, s. 39).
Vážným důsledkem šikany pro všechny zúčastněné je možnost zafixování
zkušenosti. Šikana má vliv také na přihlížející spolužáky, kteří (jak bylo popsáno např.
v kapitole týkající se vývoje šikany) ji začnou postupně schvalovat a stávají se až
aktivními spoluúčastníky šikanování (Bendl, 2003, s. 39).

1.8 Vyšetřování šikany
Kolář ve své publikaci hovoří o dvou možnostech strategií vyšetřování šikany.
První typ nazývá „strategií první pomoci“, je méně časově náročný a vhodný
pro použití v rámci tradiční pedagogické odbornosti. Strategie zahrnuje pět kroků –
rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, individuální/konfrontační
rozhovory se svědky (ne konfrontace oběti a agresorů!), zajištění ochrany obětem a
rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Kromě čtvrtého bodu jde o stálé
pořadí kroků, zajištění ochrany je pochopitelně vhodné přizpůsobit dané situaci. Cílem
takového vyšetřování je zmapování symptomů šikany (zjištění počtu obětí i agresorů,
zjištění konkrétních jmen obětí i agresorů, jaká je konkrétní podoba šikany, jak dlouho
šikana trvá a jak závažná je situace) (Kolář, 2001, s. 113).
Druhým typem je strategie vnitřní a globální, je využívána pro vyšetřování
pokročilých stádií šikany a vyžaduje odborné a psychologicky „tvrdší“ postupy. Je
nutné využití kriminalistického výslechu a speciální diagnostické metody zaměřené
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na vztahy a postoje žáků a na ověřování pravdivosti výpovědí, což je také důvodem
pro svěření vyšetřování do rukou odborníků (Kolář, 2001, s. 115).
Říčan upozorňuje na čtyři zásady pro správný postup při vyšetřování. Tyto
zásady jsou: 1) neprozradit zdroj informací, 2) prozradit co nejméně o tom, které
informace už byly získány a které dosud ne, 3) vyslechnout všechny účastníky šikany
zvlášť a později jejich výpovědi konfrontovat, 4) pečlivě zaznamenat všechny výpovědi
(Říčan, 1995, s. 51).
Třídní učitel při vyšetřování nejdříve mluví s tím, kdo ho o situaci informoval.
Dotyčného nechá hovořit vlastními slovy a poté se doptá na podrobnosti. V rámci
rozhovoru by se učitel měl zaměřit na vztah informátora k oběti i k agresorům a zvážit
věrohodnost informace. V případě, že je informátorem sama oběť, je důležité nabídnout
jí ochranu, ujistit ji o podpoře, zjistit, jak si představuje pomoc a podle možností k této
představě přihlédnout při dalších krocích. Pokud informátorem není oběť, bude
rozhovor s ní dalším nejbližším krokem. V případě viditelných zranění je třeba zajistit
fotodokumentaci a v případě potřeby také zapojit lékaře nebo policii. Říčan je také toho
názoru, že jeli v možnostech školy zajistit oběti účinnou ochranu, měl by ji učitel
přemlouvat, aby souhlasila s uveřejněním svého udání. To z důvodu, že i když se
agresory nepodaří usvědčit, je možnost, že s šikanou přestanou, když budou vědět, že je
škola o jejich chování informována. Domnívá se také, že v některých případech může
být vhodné „uhodit na agresory“ i proti vůli oběti (Říčan, 1995, s. 51). S tímto krokem
(zveřejnění udání i bez souhlasu oběti) však nesouhlasí Bendl a uvádí tři důvody.
Prvním je etické hledisko (nerespektování přání oběti), druhým důvodem je narušení
vlastní důvěryhodnosti (v budoucnu při práci v podobných situacích nelze očekávat, že
se oběti svěří osobě, u které budou mít pochybnosti o její diskrétnosti). Jako třetí důvod
uvádí Bendl fakt, že je nereálné poskytnout oběti dokonalou ochranu (Bendl, 2001,
s. 64).
Říčan dále postupuje při vyšetřování rozhovorem s agresory (resp. podezřelými).
Individuálně vyslechne také žáky, kteří šikaně přihlíželi nebo o ní věděli. Učitel by se
měl zaměřit na vysvětlení rozporů mezi tím, co žák sděluje a dalšími výpověďmi.
Kladené otázky by měly obsahovat předpoklad, že dítě určitou věc dělalo nebo vidělo.
Vždy je nutné důkladně zvážit, jaké jsou šance na usvědčení agresorů. Jsou-li totiž malé
a oběť nesouhlasí s uveřejněním, je vhodnějším řešením udělat co nejvíce pro její
ochranu a získané informace využít v budoucnu. Důležité je také zůstat objektivní
(Říčan, 1995, s. 52). Kolář doplňuje Říčana a říká, že je velmi důležité vědět nejen
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na co se zeptat, ale také jak se zeptat. Např. v rozhovoru s obětí jsou vhodné otázky
otevřené, projektivní a otázky s otevřeným koncem. Chybět by neměly ani otázky
účastné a dávající najevo zájem o oběť a její situaci (Kolář, 2001, s. 119).
Jednou z metod využitelnou v rámci vyšetřování šikany, může být hra s názvem
„Hádej kdo“. Díky ní lze od dětí získat informace o tom, jak se k sobě ve třídě chovají.
Třídě jsou kladeny otázky, jako: „S kým je největší legrace?“, „Kdo má největší
odvahu?“ nebo „Kdo nejvíce ubližuje druhým?“ a „Kdo nejčastěji pomáhá druhým?“.
Děti na každou otázku anonymně odpovídají čísly (nebo jmény) spolužáků. Díky této
technice lze zjistit, koho děti vnímají jako oběť a koho jako agresora (Říčan, Janošová,
2010, s. 32).

1.9 Řešení šikany
Řešení šikany jako takové se může do jisté míry překrývat s vyšetřovací fází,
protože získané informace vyžadují určitou akci. Na řešení šikany se kromě školy musí
účastnit také rodiče agresorů i rodiče obětí (Říčan, 1995, s. 54).
V situaci, kdy se učitel dozví o šikaně, je důležité zachovat klid, dát najevo
nesouhlas s takovým chováním a bezodkladně jednat. Každý vážnější případ šikany
hlásí vyučující řediteli školy. Velmi důležité je ochránit oběť před dalším možným
násilím, v krajním případě přichází v úvahu i zbavení oběti školní docházky na několik
dní, za účelem získání prostoru k řešení situace. Přehnané projevy soucitu a
hyperprotektivní přístup k oběti ale není vhodný. V některých případech stačí propustit
žáka z výuky o pár minut dříve, aby měl možnost vyhnout se agresorům cestou domů.
S agresory je vhodné promluvit individuálně a v soukromí. Vyučující by měl zvážit
dosavadní chování a prospěch agresorů, rodinné prostředí, ve kterém žijí a míru ochoty
rodičů spolupracovat se školou na řešení situace. V méně závažných případech někdy
postačí individuální rozhovor, během kterého si agresor uvědomí, že jeho jednání
působilo oběti utrpení. U mladších dětí takto může dojít k probuzení empatie. Součástí
rozhovoru by měla být hrozba určitými sankcemi. Pokud žákovi na mínění a
náklonnosti učitele záleží, může jako sankce posloužit vyjádření nesouhlasu nebo
hněvu, jako např.: „Zklamal jsi mě.“. Jinými sankcemi může být oznámení prohřešku
rodičům, zanechání žáka „po škole“, vyloučení ze školní akce, snížení známky
z chování, přeložení na jinou školu, oznámení na policii, vyloučení ze školy, nařízení
ochranné výchovy nebo až umístění v diagnostickém ústavu. (Říčan, 1995, s. 54).
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„přestávkových kamarádů“. Jde o dobrovolnou pomoc dětí z vyšších ročníků, které jsou
ostatním o přestávkách k dispozici pro konverzaci apod. Tito žáci obvykle nosí nějaký
výrazný prvek, podle kterého jsou rozeznatelní, např. čepice nebo šátek. Žák, který se
cítí ohrožený nebo nepohodlně ve své třídě, může o přestávce oslovit tohoto kamaráda a
trávit s ním čas. Může se také stát, že se těmto kamarádům děti svěří se svými trápeními
(např. ohledně šikany) spíše, než dospělému vyučujícímu (Young, 2009, s. 52).
Rozhovor s rodiči agresora je často nutnost, ve vážnějších případech by ho měl
vést ředitel školy. Až na výjimky se nedoporučuje využití obviňovacího tónu, naopak je
vhodné kromě mravní složky apelovat i na osobní zájem rodičů (agresivní dítě může
v dospělosti být agresivní i ke svým rodičům) a zájem samotného dítěte. V závěru
rozhovoru by měla být snaha dohodnout společný postup. Rozhovor s rodiči oběti
zahrnuje především ujištění, že škola pro jejich dítě vše, co je v jejích silách. Cílem
rozhovoru je motivovat rodinu k posílení odolnosti a obranyschopnosti dítěte vůči
šikaně. V krajních případech se zvažuje možnost přestupu oběti na jinou školu (Říčan,
1995, s. 57).
Martínek varuje před užíváním slova šikana v rámci rozhovoru s rodiči dětí,
protože se jedná o termín vyvolávající velmi negativní pocity. V případě sdělení
rodičům agresora, že jejich dítě šikanovalo spolužáka, je třeba počítat se silnou
rodičovskou agresí, protože rodič si nedovede představit, že by se jeho dítě dopouštělo
něčeho takového. Také u sdělení situace rodičům oběti šikanujícího, je třeba použít
pojem s rozvahou. V tomto případě se lze setkat s obrannou rodičovskou agresí, kdy si
rodič nedovede představit, že by jeho dítě mělo něčemu takovému být vystaveno, a
ihned začne hledat viníka (mnohdy učitele). Takový rodič také často pociťuje selhání
ve své výchově. V takových případech je tedy vhodné nahradit pojem šikana termíny
záměrné ubližování, trápení apod. (Martínek, 2009, s. 110).
V některých případech šikany je možné uspořádat setkání agresorů, obětí a jejich
rodičů, za přítomnosti pedagoga. Konfrontace může být oboustranně prospěšná a může
dojít ke změně výchozích postojů. Lze zde také dohodnout případnou náhradu
poškozeného majetku apod. (Říčan, 1995, s. 58).
Potrestání viníku by mělo být oznámeno celé třídě. Dále by třída měla být
vyzvána k tomu, aby nepřipouštěla pokračování šikany a upozorněna na to, že
zodpovědnost za to co se stalo, mají všichni, kteří u toho byli. Stejně tak přichází
v úvahu projednání šikany s rodiči všech žáků třídy, s cílem zapůsobit skrze rodiče
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na děti tak, aby zabránili pokračování šikany. Také rodiče sami mohou přijít s vhodným
řešením situace (Říčan, 1995, s. 58).
Co se týče pomoci obětem šikany, je možné poskytnutí individuálního nebo
skupinového poradenství jak obětem, tak i jejich rodičům. Někteří žáci umí využít rady,
jak řešit konfliktní situace, které by mohli vést k šikaně, nebo situace přímého napadení.
Mezi tyto rady obvykle patří prostý únik v pravou chvíli, útěk s křikem, energické
odseknutí, neútočný, neprovokativní slovní projev (ohrazení se proti slovnímu
napadení), ignorace verbálního napadání, získání pomoci jiných dětí, obranný postoj
bez nepřátelství, protiútok bez ohledu na přesilu. Je možné využít nácvik jednání
v různých situacích technikou hraní rolí a trénink asertivity. Zvláštní práce s oběťmi
u nich může navodit dojem, že ony jsou ty špatné a tak se musí změnit. Z toho důvodu
je vhodné pracovat také s celým třídním kolektivem, přičemž tyto techniky mohou být
využity také jako prevence. Mezi jednoduchá opatření ze strany školy může konkrétně
patřit nalezení osobního ochránce oběti, např. spolužáka z vyššího ročníku (Říčan,
1995, s. 61).

1.10 Prevence šikany
Vzhledem k tomu, že cílem této práce je popsat využití přístupu zaměřeného
na řešení při práci s žáky ohroženými šikanou, přičemž jde o třídu, ve které se již šikana
vyskytla nebo vyskytuje, nebudu se prevencí tohoto rizikového chování zabývat nijak
rozsáhle, přestože logicky jde o nejvhodnější způsob boje proti šikaně. Přístup
orientovaný na řešení by teoreticky bylo možné využít také v rámci prevence výskytu
rizikového chování ve třídách, což ale není předmětem této práce.
Do prevence šikany je nutné zahrnout povědomí o příčinách, stádiích šikanování
a porozumění situaci, za které k šikaně dochází. Samozřejmostí je informování žáků
o linkách důvěry, včetně přesných kontaktních údajů. Důležitou část preventivních
opatření tvoří ovlivňování specifických rizikových faktorů u oběti i agresora a vytváření
zdravého veřejného mínění třídy (školy), ve které může docházet (nebo dochází)
k šikaně (Bendl, 2003, s. 77).
Podle Matouška je nejlepší prevencí šikany práce s malými skupinkami a těsný
kontakt odpovědného pracovníka (učitele) se všemi členy skupiny (Matoušek, 2003a,
s. 236).
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Říčan a Janošová vnímají prevenci šikany na třech úrovních. První z nich je
prevence na úrovni školy jako celku. Jako základ zde autoři vidí vzájemnou solidaritu
pedagogů a domnívají se, že jednoduchým, preventivním a účinným prostředkem proti
šikaně může být organizace a hustota dozoru, k čemuž má patřit i kontrola méně
navštěvovaných prostorů, jako např. suterén nebo prostor pod schody. Návštěvnost
těchto míst lze regulovat také s pomocí školního řádu. Ten by měl také obsahovat
obecné zásady solidarity, ohleduplnosti a ochrany slabších, ale také výslovný zákaz
fyzického násilí, zneužívání síly k ubližování bezbranným a vůbec všeho, co šikana
může zahrnovat, včetně sankcí za porušení těchto pravidel. Autoři dále zmiňují etickou
výchovu, spočívající ve vštěpování základních hodnot dětem (solidarita, soucit, úcta
obětavost,…). Některé hodnoty je někdy vhodné prezentovat jako samozřejmost. Je
třeba, aby učitel šel žákům v tomto příkladem, a je vhodné tyto informace předávat
nejen slovem, ale i obrazem, ideálně doplnit o zážitek (Říčan, Janošová, 2010, s. 111).
V prevenci šikany hrají důležitou roli také vztahy mezi pedagogy a rodiči, kdy
základem je důvěra a spolupráce. Říčan a Janošová považují za ideál občanské sdružení
rodičů, které může být pro vedení školy rovnocenným partnerem (Říčan, Janošová,
2010, s. 113).
Prevence na druhé úrovni, tedy na úrovni jednotlivých tříd spočívá mimo jiné
v mapování, zda ve třídě existují známky šikany a pokud ano, jak závažná je situace.
Autoři zmiňují techniku práce se třídou, nazvanou Charta třídy. Jde o diskusi učitele se
třídou, na téma chování se k sobě navzájem (učitel k žákům a naopak nebo žáci mezi
sebou). Děti sami formulují stručné zásady, kterými by se jejich chování mohlo řídit.
Pedagog usměrňuje diskusi a snaží se, aby zásady byly formulovány v pozitivním
smyslu (např. ne „nesmíme si nadávat“, ale „budeme mluvit slušně“). Žáci v závěru
společně vyberou ty nejdůležitější hodnoty, např. desatero, které sepíší, každý z nich se
pod něj podepíše a společně tento „řád“ vyvěsí ve třídě, kde bude všem na očích (Říčan,
Janošová, 2010, s. 115).
Prevenci na úrovni jednotlivců autoři shrnují do dvou bodů. Prvním je
individuální sledování potenciálních obětí, především žáků, kteří obětí byli již
v minulosti. Poznámky, které si vyučující utvoří, může následně použít při kontaktu
s rodiči a v případě potřeby je možné navrhnout preventivní psychologické vyšetření.
Druhým bodem jsou pravidelné individuální rozhovory se všemi žáky. Ty mohou učiteli
pomoci poznat jeho třídu a vztahy mezi žáky. Vyučující si každý týden pozve jednoho
žáka (samozřejmě může dělat výjimky v pořadí, pokud je to třeba) a při rozhovoru se
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zajímá o jeho starosti, radosti, plány, problémy se spolužáky atd. Žáka nenapomíná,
nesouhlas vyjadřuje jen v případě nutnosti a zbytečně rozhovor neprotahuje (Říčan,
Janošová, 2010, s. 117).
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2 Přístup zaměřený na řešení
Michal Kolář ve své knize přirovnává šikanu k nemoci (Kolář, 2011, s. 45). Jako
každé nemoci i šikaně je samozřejmě nejlepší předcházet. Bohužel se ale může stát, že
prevence nebude dostačující, nebo se s ní začne pozdě. V případě vzniklé šikany se
každopádně musí celá situace řešit. Cílem této práce je právě přiblížit přístup zaměřený
na řešení, jako jednu z možností efektivního řešení šikany. V této kapitole bych tedy
ráda uvedla základní informace k přístupu, dále se zaměřila na cíl přístupu, hlavní
zásady i obecný proces intervence, probíhající v rámci tohoto přístupu, včetně
využívaných technik, jako je otázka na zázrak nebo škálovací otázky.

2.1 Stručně o SFBT
Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT5) je terapeutický přístup, orientovaný
na budoucnost a na cíl. Za jeho autory jsou považováni Steve de Shazer a Insoo Kim
Berg kteří jej vyvinuli v letech 1980, spolu s kolegy z Centra pro krátkou rodinnou
terapii v Milwaukee (Corey, 2013 s. 364). Terapie se v praxi zaměřuje na silné stránky
klienta, orientuje se na budoucnost a nezávislost řešení na problému klienta.
Charakteristické je odmítání kauzálního myšlení, skepse k podmínkám objektivity
poznání a nalézání řešení problému v přijetí nové jazykové hry (Kappl, 2005, s. 67).
Přístup je považován za krátkodobou terapii. Terapeut se snaží ukončit terapii
jak nejdříve je to možné, tedy ve chvíli, kdy jsou splněny cíle, které si klient stanovil.
To může trvat jen pouhá tři sezení, v jiných případech ale i deset nebo více (Žákovský,
2008, s. 177).
Kořeny SFBT lze nalézt v rodinné terapii, založené na systemických teoriích,
vzniklých v 50. a 60. letech minulého století (de Shazer, Dolan, 2011, s. 18). Základem
SFBT jsou určité představy o interakci jedince a prostředí. Např. co se týče pojetí
změny, přístup předpokládá proces změny jako nevyhnutelný a neustále nastávající.
Lidský život je vnímán jako nepřetržitý tok změn. Tento pohled je pak aplikován
v terapii jako výjimka z problému, kdy jde o hledání malých změn ve stabilitě
problémového stavu. Tyto výjimky jsou přijímány jako klíč k nalezení řešení. Je totiž
jednodušší rozvést již existující výjimku, než vytvářet něco úplně nového. Zásadní
5

Z anglického Solution Focused Brief Therapy (Corey, 2013, s. 364).
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myšlenkou SFBT je přesvědčení, že přínosnější a i snazší je nalézt řešení problému, než
problém samotný odstraňovat (Berg, 1991, s. 12).
Terapie staví na předpokladu, že lidé jsou zdraví, kompetentní a mají schopnost
konstruovat řešení svých problémů, které může zlepšit jejich životy. Terapeutova úloha
je pomoci klientovi rozpoznat kompetence, které již má a aplikovat je v rámci řešení.
Podstatou terapie je budovat klientovu naději a optimismus vytvářením pozitivních
očekávání, že změna v jeho životě je možná (Corey, 2013, s. 364). Terapeut je expertem
na vytváření kontextů pro změnu, a klient je expertem na svůj vlastní život. Obvykle má
klient dobrý náhled na to, co u něj v minulosti fungovalo nebo nefungovalo a tedy i co
by mohlo fungovat v budoucnosti (Corey, 2013, s. 366).
Terapeuti pracující v rámci SFBT jsou skeptičtí k diagnózám, které považují
pouze za jeden z mnoha možných popisů situace nebo osobních vlastností klienta.
Popisy mohou být nepřesné, rozporné a často neužitečné pro hledání řešení (Zatloukal,
2007, s. 80).
SFBT je jedním z nejpoužívanějších modelů terapie na světě. Díky její
zaměřenosti na odolnost, předchozí řešení a výjimky z problému klienta ji lze aplikovat
na všechny problémy. Terapie tak je využívána v rámci párové terapie, rodinné terapie,
při práci s osobami zneužívajícími návykové látky, sexuálně zneužívanými, nebo i při
léčbě schizofrenie (de Shazer, Dolan, 2011, s. 32). Kromě tradiční psychoterapie je
přístup aplikován i při intervencích v sociální práci, při koučování, ve školním
poradenství, v pastoraci a v dalších pomáhajících kontextech (Zatloukal, 2011, s. 48).

2.2 Cíl terapie
Jasné stanovení cíle je v případě SFBT považováno za nutnost. Ke stanovení cíle
mohou vést dvě cesty. Tou první je sjednání konkrétního množství konzultací,
popřípadě určení doby pro setkávání (např. tři měsíce). Cílem kontaktu je pak vyčerpání
dohodnutého množství času. Přínosem v tomto případě je fakt, že obě strany vědí, kolik
mají času s ohledem na to, také pracují. Nevýhodou ovšem může být stagnace, kdy obě
strany pouze čekají na konec celé terapie, aniž by více pracovali na tom, co má být
vykonáno. Druhou možností je postavení jasných, dobře formulovaných cílů, které jsou
konkrétní a mohou tak být ukazatelem toho, že nastávají nějaké vnitřní změny. Už při
stanovení cíle lze využít jednu z technik tohoto přístupu, kterou je Zázračná otázka
(Berg, 1991, s. 15).
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Dobře stanovený cíl by měl být formulovaný pozitivně a jazykem
srozumitelným klientovi, měl by být orientovaný na proces, zasazený do prostoru „tady
a teď“. Cíl musí být dosažitelný, konkrétní, specifický, měřitelný a klientem
kontrolovatelný (Corey, 2013, s. 368). Zatloukal k tomuto dále dodává, že vhodně
definovaný cíl je pro klienta významný (sám o něj usiluje) a je pro něj výzvou, tedy
není až příliš snadný. Cíl by měl mít sociální kontext (systemické hledisko), obsahovat
první krok a popisovat také chování – tedy kromě toho, co klient cítí nebo si myslí také
to, co dělá (Zatloukal, nedatováno, s. 8).
Cíl by si každý klient měl stanovit samostatně. Terapeut je v tomto případě jen
doprovázející osobou, která s pomocí vhodných otázek pomáhá klientům objevit jejich
cíl a následně i řešení problému. Řešení (popřípadě cíl) utvářené samotným klientem je
pro něj spíše přijatelné, změny nastávají rychleji a pravděpodobnost odmítnutí řešení je
nižší (Berg, 1991, s. 16). Hned během počáteční fáze terapie by měl klient dostat
možnost vyjádřit, co od terapie očekává a které své obavy je ochoten s terapeutem
probírat (Corey, 2013, s. 367).
Pro celkový průběh terapie ale i pro stanovování cílů je vhodné řídit se i těmito
dvěma body. V první řadě je třeba se zaměřovat s klientem na to, co sám klient chce,
ne na to, co nechce. Za druhé je nevhodné hledat v případě klienta jeho patologie a
omezovat přístup ke klientovi jeho zaškatulkováním do určité kategorie (udělením
diagnostické nálepky klientovi). (Corey, 2013, s. 367).

2.3 Hlavní zásady SFBT
Insoo Kim Berg se svými kolegy stanovila v rámci přístupu tři pravidla. Prvním
je „nespravuj to, co není rozbité“. Ovšem vypozorovat co je a co není rozbité, může být
pro pracovníka složité. Obecně jde o nevědecký a subjektivní způsob posuzování.
Mnoho příčin, kvůli kterým přicházejí klienti do kontaktu s pracovníky sociálních
služeb, pramení jednoduše z odlišných kulturních a životních stylů (Berg, 1991, s. 16).
De Shazer k této zásadě dodává, že jednoduše ve chvíli, kdy klient již svůj problém
vyřešil, bylo by absurdní ve vyřešené situaci dále intervenovat. Přestože některé jiné
přístupy doporučují i v takové chvíli v terapii pokračovat, např. za účelem růstu, nebo
prohloubení zisku, SFBT k tomuto přistupuje opačně s tvrzením, že bez problému není
třeba terapie (de Shazer, Dolan, 2011, s. 16).
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Druhé pravidlo zní, „dělej víc toho, co funguje“. Pečlivé a podrobné pozorování
období, kdy klient „funguje“, je dle terapeutů přínosné, z důvodu vytvoření základu
pro vhodné chování. Toto chování lze nalézt při pečlivém zkoumání toho, co kdo dělá,
kde, kdy a jak to dělá. Jsou to výjimky, které již klient zvládl a je pro něj tedy možné je
zopakovat (Berg, 1991, s. 16). Důležitá v tuto chvíli je podpora klienta terapeutem
v jeho pokroku. Terapeut by neměl posuzovat kvalitu klientova rozhodnutí, ale účinnost
řešení. Následně pak klientovi pomůže s udržením žádaných změn, především díky
opakování úspěšného chování (de Shazer, Dolan, 1991, s. 16). Vzorec fungujícího
chování lze nalézt v minulosti klienta. Terapeut např. může klienta vybídnout, aby mu
pověděl o době, kdy se cítil o něco lépe než dnes a věci šly, jak měly. Odpovědí klient
popíše určitou odlišnost od aktuální problémové chvíle, kterou by mohlo být možné
dnes znovu aplikovat (Corey, 2013, s. 365).
Třetím pravidlem je tvrzení „když to nefunguje, nedělej to, dělej něco jiného“.
V rámci SFBT se terapeuti jednoduše řídí mottem „když to nezabírá, zkus to jinak“.
Důležité je zde opět pozorování a hledání výjimek, s cílem nalezení vhodné cesty, tedy
chování (Berg, 1991, s. 17).
De Shazer ve své publikaci uvádí kromě zmíněných tří pravidel také dalších pět
zásad SFBT. První z nich je „malé kroky mohou vést k velkým změnám“. V rámci
terapie se řešení buduje prostřednictvím řady malých, zvládnutelných kroků. Je
předpoklad, že ve chvíli, kdy se podaří malá změna, povede tato ke změnám dalším a
tak stále dál, až dojde ke změnám větším, možná přímo systémovým. Zajímavým
pravidlem je, že „řešení se nutně nemusí vztahovat přímo k problému“. Terapeuta
v první řadě zajímá, co bude jinak, až bude problém vyřešen. Poté se s klientem vrací
zpět, aby objevili chvíle, kdy už popsané řešení existovalo, nebo by existovat mohlo.
Terapie tak věnuje minimum času (někdy přímo žádný) mapování problému nebo
klientově patologii atd., zaměřuje se čistě na současnost a budoucnost. Třetí zásadou je
tvrzení, že „jazyk problémů bývá velice odlišný od jazyka řešení“. Jazyk problému bývá
negativní, zaměřuje se na minulost a sugeruje trvalost problému. Naopak jazyk řešení
bývá pozitivnější, obsahuje naději, zaměřuje se na budoucnost a sugeruje pomíjivost
problému. „K žádným problémům nedochází neustále, vždy existují výjimky, kterých lze
využít“. To je další zásada, poukazující na pomíjivost problému a na hlavní způsob
intervence v SFBT, o kterém se více zmíním v další části kapitoly – práce s výjimkami.
Poslední de Shazerovou zásadou je „budoucnost lze vytvářet i o ní vyjednávat“.
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Myšlenka opírající se o sociální konstruktivismus říká, že budoucnost je místem naděje
a lidé jsou architekty svého vlastního osudu (de Shazer, Dolan, 2011, s. 17).
Základním prvkem SFBT jsou také pochvaly (ocenění). Uznávání pokroků (i
drobných) klienta a potvrzování obtížnosti jeho problémů ho povzbuzuje ke změně a
dává najevo, že mu terapeut naslouchá, rozumí mu a záleží mu na něm. Ocenění
podtrhuje fakt, že klient dělá něco, co funguje (de Shazer, Dolan, 2011, s. 20). Ocenění
jako takové je také v rámci SFBT považováno za samostatnou a velmi důležitou
techniku (Zatloukal, 2011, s. 51).

2.4 Intervence v rámci SFBT
Typickou otázkou terapeuta na začátku prvního sezení nebo brzy po něm je,
jakých změn nebo počátků změn si klient všiml od doby, co si domluvil toto setkání6.
Mezi domluvením schůzky a reálným časem setkání většinou uběhne nějaký čas a je
časté, že v tomto mezidobí někteří klienti dosáhnou určitých změn, byť jen nepatrných.
Tyto změny ukazují možné cesty řešení, a to takového, které přináší klient sám (Úlehla,
1996, s. 64). Pokud klient žádné změny nezaznamenal, terapeut pokračuje dále snahou
zjistit, co je dnes třeba udělat, aby bylo setkání užitečné. Pokud však klient postřehl
změny, terapeut se na ně začne dopodrobna vyptávat. Tím se zahájí proces hovoru
o řešení. Již v tuto chvíli je třeba zdůrazňovat silné stránky klienta a terapeut může
zjistit, zda změny tímto směrem jsou pro klienta cílové. Třetí možností, jak může klient
odpovědět na otázku je, že vše zůstalo zhruba stejné. Terapeut se v tomto případě ptá,
jak se klientovi podařilo, že se věci ještě nezhoršily. Další odpověď ho může dovést
k informacím o výjimkách, předchozích řešeních a může tak zahájit hovor o řešení
(de Shazer, Dolan, 2011, s. 21).
Rozvíjení hovoru o řešení (tzv. „solution talk“) je v SFBT velmi důležité.
Naopak není vhodné rozvíjet nebo prohlubovat tzv. „problem talk“, tedy rozhovor
o problému. Především jde o proces vedení rozhovoru. Také rozhovor o problému může
být užitečný, pokud je veden tak, aby problém narušoval, nebo aby posiloval
terapeutické spojenectví pro hledání řešení. Rozhovor o řešení zase musí ke své
6

Tyto otázky lze zařadit pod jednu z technik SFBT, zvanou Změny před sezením. Podle

zkušeností autorů přístupu se drobné změny k lepšímu objeví až u dvou třetin klientů. Na základě zásady
„dělej víc toho, co funguje“ je vhodné tyto změny pochytit a stavět na nich dále (Zatloukal, nedatováno,
s. 7).
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užitečnosti např. respektovat tempo klienta, brát ohled na jeho motivaci ke změně nebo
vytvářet bezpečný kontext. V opačném případě by totiž mohl problémy spíše utvrzovat
a omezovat možnosti změny (Zatloukal, 2011, s. 50).
Terapeut po celou dobu setkávání s klientem zjišťuje, jaké jsou jeho menší cíle.
Klienta povzbuzuje, aby si cíle formuloval spíše jako pozitivní řešení, než jako absenci
problému. Vhodnějším cílem např. je „chceme, aby naše dítě s námi mluvilo milejším
tónem“ s detailnějším popisem, než cíl „chceme, aby nám naše dítě nenadávalo“. Takto
pozitivně formulovaný cíl lze také snadněji škálovat7. Někteří klienti mohou mít
problémy s vyjádřením jakéhokoli cíle. V takovém případě je možné využít otázku
na zázrak8 (de Shazer, Dolan, 2011, s. 22).
Kdykoli během terapie může nastat vhodná chvíle, aby se terapeut ujistil, jestli
klient nemá ještě něco na srdci. Jednoduše může položit otázku „Je něco, na co jsem se
zapomněl zeptat?“ nebo „Měl bych ještě něco vědět?“. Doporučuje se také ke konci
setkání udělat přestávku. Pokud má terapeut k dispozici tým kolegů, kteří setkání
pozorují, může ji využít ke konzultaci a získání zpětné vazby. Nejméně si ale během
přestávky může utřídit myšlenky a poté se ke klientovi vrátit s oceněním a návrhem
možných experimentů (de Shazer, Dolan, 2011, s. 29).
Terapeut je v rámci SFBT vnímán poněkud jiným způsobem, než v některých
jiných terapeutických přístupech. Je třeba, aby měl neustále na paměti, že expertem
v rámci SFBT je klient. Především je expertem na svůj život, kompetentní sdělit co čeká
od života a co od terapie (Corey, 2013, s. 368).
V jiných přístupech je možné, že terapeut zadá klientovi na příští setkání úkol
nebo experiment9, za účelem upevnění změn. V SFBT je snaha vést klienta k tomu, aby
si experiment vymyslel sám. Úkol zadaný samotným klientem by měl být výhodnější
proto, že co klient sám navrhuje, již zná a splnění mu tak bude příjemnější. Je tedy i
vyšší pravděpodobnost, že daný úkol nebo experiment opravdu vyzkouší. Klienti si také

7

Viz kapitola 2.4.3 Škálovací otázky.

8

Viz kapitola 2.4.2 Otázka na zázrak.

9

Experimentování lze považovat v tomto přístupu za samostatnou techniku práce. Dobrý

experiment by měl umožnit klientovi práci na svém problému také mimo terapeutická sezení a bezpečné
vyzkoušení zdrojů a možností. Příkladem experimentu může být předstírání po dobu jednoho dne, že se
klientova situace zlepšila, nebo pozorování a zjišťování všeho, co by v životě klienta mělo zůstat stejné
(Zatloukal, 2011, s. 51).
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často zadávají více „toho, co se daří“ a také to, co by sami chtěli dělat. Úkol je tak
blížeji svázán s jejich cíli a řešeními (de Shazer, Dolan, 2011, s. 30).
Zajímavým úkolem např. může být všímat si a zapisovat do příštího setkání
všeho pozitivního v životě klienta (od vztahů až k náladě). Dojde tak k přesunutí
pozornosti od problému k něčemu, co se daří, k posílení pocitu zvládání vlastního života
a tak k získání kontroly (Berg, 1991, s. 106).
Na dalším setkání ve vhodnou chvíli terapeut zjišťuje (často nepřímo), jak
to s úkolem šlo a zda došlo k jeho splnění. Pokud klient úkol splnil a „fungovalo to“,
tedy klient se posunul blíže k cíli, terapeut ho ocení. Když klient úkol nesplní, terapeut
to buď přejde, nebo se zeptá, zda místo toho zkusil něco lepšího. Při nesplnění se
v SFBT předpokládá, že úkol pro klienta nebyl užitečný, něco opravdu zabránilo v jeho
provedení, popřípadě že úkol nebyl v daném období důležitý. Určitě se ale neprovedení
úkolu nepovažuje za chybu (de Shazer, Dolan, 2011, s. 32).
Závěr setkání je stejně důležitý, jako jeho začátek. Ukončeno by mělo být
v dobrém tónu a s pocitem, že se něco udělalo, včetně vědomí konkrétního plánu pro
dosažení cíle (jednotlivé kroky mezi setkáním). Dobré je v závěru udělat shrnutí
setkání, připomenout, co bylo probráno, klientovi úspěchy, pokroky a splněné úkoly,
klienta ocenit, připomenout úkol a další krok. V závěru také není na škodu využití
měřící otázky, jde o příležitost zhodnotit a ověřit pokrok. Ukončení terapie nesmí přijít
náhle a nemělo by nikoho ze zúčastněných překvapit (Berg, 1991, s. 72).
SFBT lze využít nejen pro práci s jednotlivcem. Výhodou práce se skupinou je
více možností. Ve chvíli, kdy se jeden člen skupiny odmlčí, jiný může pokračovat.
Všichni členové jsou ovlivňováni popisy zázraku jiného člena skupiny, mohou se
doplňovat a rozvíjet vlastní představy (de Shazer, Dolan, 2011, s. 86). Členové skupiny
si tak navzájem pomáhají hledat řešení svých problémů. Terapeut by ale měl dbát na to,
aby ne zcela opustili své vlastní cíle a řešení. Jednou za čas se např. může zeptat „a co
vy? Co se změní u vás?“ Výhodou skupinové práce také může být výměna zkušeností
účastníků při odpovídání na terapeutovi otázky, zaměřené na zjištění „toho co
fungovalo v minulosti“ (Corey, 2013, s. 373).

2.4.1 Práce s výjimkami
Výjimky jsou chvíle, kdy očekávaný problém jednoduše není. Terapeut by měl
tuto chvíli zmapovat, zjistit, co klient v tu chvíli dělal, zaměřit pozornost na způsoby
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interakce. Díky tomu lze nalézt prvky vhodného chování. Přestože se klientům nemusí
tato výjimka zdát důležitá, při nalezení cesty k opakování vhodného chování se jim
začnou zdát jejich problémy méně nepřekonatelné a více zvládnutelné. Nastalé změny
mohou být různé. Může jít o změnu citů, vnímání a chování, přičemž všechny tyto
oblasti jsou spolu úzce propojeny (Berg, 1991, s. 14).
Důležité tedy je pozorné naslouchání klientovi, za účelem nalezení výjimky
z problému (chvíle, kdy k problému mohlo dojít, ale nedošlo). Poté tuto výjimku
zdůraznit (např. tím, že ji terapeut zopakuje), vyžádat si k ní další podrobnosti a klienta
za ni ocenit. Vhodné je také propojení výjimky s cílem klienta, např. otázkou „kdyby
k této výjimce docházelo častěji, pomohlo by to k dosažení vašeho cíle?“ (de Shazer,
Dolan, 2011, s. 28).
Autorka I. K. Berg ve svých studiích s týmem zjistila, že lze popsat dva druhy
výjimek. Jde o výjimky záměrné a samovolné. Záměrnou výjimku dokáže klient popsat
krok za krokem, díky čemuž je i schopen chování opakovat. Úkolem klienta je
jednoduše „dělat tohoto chování více“. U samovolné výjimky klient svůj úspěch popsat
nedokáže, nebo jej připisuje něčemu či někomu jinému. Vnímá situaci tak, že
na utvoření výjimky neměl žádný podstatný podíl a tak je pro něj těžké ji zopakovat.
V takové chvíli je vhodná jiná intervence nebo úkol, týkající se rozboru následujícího
dne (Berg, 1991, s. 14).

2.4.2 Otázka na zázrak
O otázce na zázrak (nebo jinak řečeno o zázračné otázce) jsem se velmi krátce
zmínila již v první části této kapitoly, a to v souvislosti s utvářením cíle. Zázračná
otázka vznikla úplnou náhodou, když jedna z klientek Insoo Kim Berg prohlásila, že jí
pomůže už jen zázrak. Terapeutka se jejího tvrzení chytila a vyzvala ji, aby si
představila, jak její život bude bez problému vypadat. Klientka reagovala velmi
energicky, vyjmenovala s nadšením mnoho změn. Terapeutku obrat v terapii překvapil a
později se rozhodla podobnou otázku položit i dalším klientům (Zatloukal, 2009,
s. 180). Následně pak otázku formuloval Steve de Shazer v tomto znění: „Představte si,
že jednou v noci, když jste spala, došlo k zázraku a váš problém byl vyřešen. Jak byste
se o tom dozvěděla? Co by bylo jinak? Jak by to zjistil Váš manžel, aniž byste se mu
o tom zmínila?“ (de Shazer, Dolan, 2011, s. 63). Zajímavá na této technice je především
skutečnost, že nejde o prostou aplikaci teorie, ale že vznikla přímo z praxe ve chvíli,
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kdy se terapeutka pokusila připojit se ke klientce a pracovat tvořivě s tím, co se v danou
situaci nabízelo (Zatloukal, 2009, s. 181).
Terapeuti v rámci SFBT formulují otázku různě. Jedním z nejčastějších vzorů je
formulace I. K. Bergové: „Představte si, že jedné noci, zatímco spíte, nastal zázrak a
problém, který vás přivedl sem, je vyřešený. Protože ovšem spíte, nevíte, že ten zázrak
nastal. Co myslíte, čeho si po probuzení všimnete, že je jiné, aby vám to řeklo, že zázrak
se udál?“ (Berg, 1991, s. 62).
Reakce klientů na tuto otázku jsou různé, od úsměvu ke zmatení nebo
nepochopení. Při dostatku času k promyšlení ale většinu klientů napadnou konkrétní
podoby změny. Odpovědi pak mohou být považovány za cíle terapie. Určitě ale vedou
k popisu života, jaký by si klient přál, což může nastínit jeho předchozí řešení a výjimky
(de Shazer, Dolan, 2011, s. 23). Využitím techniky lze tedy vytvořit konkrétní vizi
budoucnosti klienta, ve které je jeho problém vyřešen. Pro další práci v rámci SFBT je
tato vize základním odrazovým můstkem. Na základě představ klienta o životě
bez problému lze definovat cíle terapie a následně pak hledat možnosti, jak cílů
dosáhnout (Zatloukal, nedatováno, s. 7). Zatloukal shrnul přínos této techniky do čtyř
bodů. Kromě definování cíle terapie spatřuje další pozitiva v zaměření konzultace
k řešení, otevření širokého pole možností a sugerování prvků zázraku, od samotné
možnosti zázraku až po jeho jednotlivé oblasti (Zatloukal, 2009, s. 186).
Autoři otázky stanovili několik bodů, kterých je dobré se při pokládání otázky
držet. Vhodné například je začít otázkou „Nevadí vám, když vám položím takovou
zvláštní otázku?“. To klienta upozorní, že rozhovor směřuje k něčemu neobvyklému a
dostane tak prostor na přípravu. Než terapeut položí zázračnou otázku, zhruba popíše
klientovi jeho den poté, co se vrátí ze setkání (připraví oběd, naobědvá se, udělá úkoly
s dětmi atd.), až do chvíle, kdy půjde spát. Po celou dobu je dobré sledovat reakce
klienta, dobré je, když např. přikyvuje. Značí tak, že terapeuta vnímá a soustředí se
na to, co přijde. Ve chvíli kdy, se v popisu dne dostane terapeut až k uložení ke spánku,
začne pokládat zázračnou otázku. „Během noci, zatímco budete spát, dojde k zázraku.“
V tuto chvíli je dle autorů vhodné, udělat přiměřeně dlouhou pauzu (aby klient nestihl
reagovat), a poté pokračovat a zázračnou otázku dokončit (de Shazer, Dolan, 2011,
s. 70).
Dále je také vhodné používat spíše slovo „když“ než slovo „jestli“, například
„když jsou věci lepší…“. Slovo „když“ totiž změnu popisovanou ve větě zakotví v čase.
Klientovi je předkládán dojem, že to určitě nastane. Použití slova „jestli“ je naopak
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vhodné ve chvíli, kdy pracovník chce vyjádřit např. pochybnosti o hypotetických
situacích, jako třeba o klientově selhání, tedy ve chvíli, kdy klient provedl několik
drobných změn, ale není schopen se za ně sám ocenit (Berg, 1991, s. 72).
Zázračnou otázku lze využít při práci s jednotlivcem, rodinou i skupinou.
Při práci s více lidmi najednou lze otázku pokládat jednotlivcům každému zvlášť, kdy
každý řekne svoji odpověď a ostatní na ni mohou reagovat. Terapeut musí dbát na to,
aby se zázraku každého člena skupiny dostalo podpory. Otázku lze položit také páru,
rodině nebo skupině jako celku. Na svém zázraku pak všichni kolektivně spolupracují.
Terapeut se snaží spolupráci udržet, podporuje je v jejich společných cílech a
v podpůrných výrocích (de Shazer, Dolan, 2011, s. 23).

2.4.3 Škálovací otázky
Tyto otázky mohou být využity ve chvíli, kdy změny v životě klienta nejsou
zcela zjevně pozorovatelné, jako např. oblast pocitů, nálad nebo změny v komunikaci.
Pomáhají klientovi zjistit, že v cestě řešení problému neselhal, ale dělá pokroky (Corey,
2013, s. 370).
Ve chvíli, kdy klient uvede své cíle, je dalším důležitým bodem škálování těchto
cílů. Terapeut stanoví číselnou škálu od nuly (nebo jedničky) do desítky, přičemž udá
nulu jako nejhorší stav a desítku jako ideální stav. Klientovi pokládá různé otázky,
pomocí kterých vše mapuje. Může se např. ptát, kde se na této škále klient nacházel
ve chvíli, kdy si s terapeutem domlouval setkání, kde se nachází dnes a kde se bude
nacházet ráno poté, co proběhne zázrak, tedy po úspěšné terapii (de Shazer, Dolan,
2011, s. 23).
Steve de Shazer zastává názor, že nula (nebo jednička) by měla označovat
situaci klienta ve chvíli, kdy se rozhodl vyhledat pomoc. Jedním z důvodů je fakt, že
nepříjemná situace, kterou by klient nejnižším číslem označil, se mohla odehrát mnoho
let před setkáním a vznikl by tak pro terapii příliš velký (možná i zbytečně velký)
časový úsek (de Shazer, Dolan, 2011, s. 95).
Tato technika v první řadě může fungovat jako měřící nástroj. Pokud je
využívána při každém setkání, klient s terapeutem s její pomocí může měřit pokrok.
Dále je technika užitečná pro zaměření na předchozí řešení a výjimky a zdůraznění
změn, které nastaly. Mezi dvěma setkáními mohou nastat tři situace. Věci se buď
mohou zlepšit, zůstat stejné nebo zhoršit. Pokud se klient na škále posune k cílovému
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číslu, terapeut by ho měl ocenit a doptá se ho na podrobnosti, popisující dosažení změn.
Změny tak podporuje a upevňuje, ale také vybízí klienta, aby dělal více toho, co
funguje. Ocenění si zaslouží i klient, jehož situace se nezměnila k horšímu. Terapeuta
zajímá, co dělal jinak, že se mu podařilo věci udržet na stejné rovině. I odpověď na tyto
otázky může vést ke zjištění, že proběhly určité změny, které bude třeba podpořit
(de Shazer, Dolan, 2011, s. 24).
Když se podaří rozpracovat odpověď klienta na zázračnou otázku, je možné
v tuto chvíli škálou navázat. Škála zde funguje jako měřítko zázraku. Umožňuje
zdůraznit a popsat co se zlepšilo a co a jak pro zlepšení klient udělal. Důležité také je,
že škála přeměňuje zázrak z „konečného bodu“ na řadu kroků, tedy proces, kde každý
jednotlivý krok obsahuje myšlenky, emoce, chování a interakce v různých oblastech
života klienta (de Shazer, Dolan, 2011, s. 95). Je časté, že klient při vyprávění o zázraku
prožije určité emoce a poté se na škále v aktuální situaci označí na čísle vyšším, než je
nula. Podle autorů je tímto číslem nejčastěji číslo tři. Důležité pak je, aby klient
vyprávěl o rozdílu, mezi číslem nula (domluvení setkání) a číslem tři (popsání zázraku).
Terapeut se např. ptá, „podle čeho poznáte, že již nejste na nule, ale na trojce?“.
Po odpovědi se doptává na konkrétní příklady ve snaze získat konkrétní popisy včetně
emocí, myšlenek, chování i interakcí (de Shazer, Dolan, 2011, s. 96). Velmi důležité je
doptávat se klienta na to, jak dané změny dosáhl, co přesně udělal, že ke změně došlo.
Tyto otázky je někdy nutné pokládat několikrát a v různých formulacích, protože pro
klienty je mnohdy těžké, nalézt odpověď. V takových případech musí být terapeut
opatrný, aby zůstal neutrální a nestal se optimističtějším než je klient (de Shazer, Dolan,
2011, s. 98). V rámci směřování k cíly je vhodné také se doptat, „co je třeba udělat,
abyste se posunul ještě o jeden bod na škále výše?“ nebo „jak poznáte, že jste se
posunul o další krok vzhůru?“ (de Shazer, Dolan, 2011, s. 100).
I. K. Berg používá pro tyto otázky označení měřící otázky a považuje je
za všestranně užitečné pro jejich jednoduchost a široké možnosti využití. Dospělí, kteří
mají styl myšlení spíše konkrétní, pragmatický a třeba se nedomnívají, že jsou
vhodnými kandidáty pro psychoterapii, reagují na tyto otázky velmi dobře. Využitelné
jsou také při práci s dětmi, pokud dítě chápe vztahy mezi číslicemi, tedy že číslo pět je
větší než číslo tři (Berg, 1991, s. 64).
Podle zkušeností I. K. Berg, jsou děti ve věku okolo sedmi let schopny snadno
měřící otázky využít. Vhodné ale je využít názornou stupnici, např. s využitím tabule
nebo papíru a nakreslit vertikální nebo horizontální úsečku. Dětské vnímání lze
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zkoumat také s využitím vzdálenosti mezi rukama nebo využitím podlahy namísto čísla
jedna a stoupání do výše, což by zdůrazňovalo pohyb (Berg, 1991, s. 68). Variant
škálových otázek může být mnoho, záleží především na terapeutově kreativitě. Kromě
číselných škál lze například využít škálu procentuální, od 0% do 100% (Zatloukal,
2009, s. 185).
Terapeut do škály zapojuje i další osoby, ať už v místnosti jsou nebo nejsou
přítomny. Může se klienta zeptat, „co by řekl váš partner, na otázku na kterém bodu
škály se teď nacházíte?“. Pokud jsou při terapii účastni i další, lze je samozřejmě zapojit
přímo, a otázky pokládat jim osobně (de Shazer, Dolan, 2011, s. 98). Škálu je pak
vhodné využívat na všech dalších setkáních a měřit tak neustálý posun klienta k cíly.
Na každém setkání je tedy možné se klienta ptát, kde se nachází nyní, jak se tam dostal,
co se změnilo atd. Stejně tak se na začátku sezení může terapeut ptát, na které číslo by
klienta dnes umístila jeho žena, nebo se může zeptat přímo manželky, pokud je
přítomna (de Shazer, Dolan, 2011, s. 106).

2.4.4 Růžový slon
Tato technika je úspěšně využívána při práci s dětmi všeho věku a lze ji
přizpůsobit i pro využití při práci s dospělými. Ideální je pro využití u klientů, kteří se
cítí bezmocní, slabí a obětí ve vztazích s okolím. Děti, které se staly terčem posměchu
či týrání obvykle reagují ustrašeně, krčí se, vyhýbají se očnímu kontaktu atd. Někdy
žalují rodičům, učitelům nebo spolužákům, nebo se rozpláčou. Takové jednání ale
přináší více posměchu i týrání. Pracovník může takovému dítěti dát růžového slona,
jako tajnou zbraň. Tajemství může např. znít: „kdykoliv se k tobě tví spolužáci přiblíží a
začnou se ti posmívat, představ si, jak jim na hlavě přistává veliký růžový slon, kterého
ale vidíš jen ty a rozplácne je na placku. Také si při setkání s nimi představ, že ztratili
všechny zuby i vlasy a mají rozepnuté poklopce. Až se příště setkáme, řekneš mi, jestli
se něco změnilo“ (Berg, 1991, s. 113).
Dětem trpícím pocitem bezmoci taková tajná zbraň může dodat pocit moci a
schopnost kontrolovat vlastní životy. Při představě takovéto „pomsty“ se dítě může cítit
sebevědoměji a nebude pak reagovat tolik ustrašeně. Dojde ke změně, která může
narušit dosud typické vzájemné interakce všech spolužáků (Berg, 1991, s. 113).
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3 Poradenství v sociální práci s žáky základních škol
Případ, na který se zaměřuje empirická část této práce, se odehrává ve školním
(pedagogickém) prostředí. Přesto se stále jedná o poradenskou sociální práci. Proto
v této kapitole nejdříve stručně zmíním definici jak sociální práce, tak i poradenství,
které lze považovat za základní nástroj sociální práce. Poté se zaměřím na specifika
poradenství při práci s dětmi a dále na možnost využití SFBT při poradenské práci
ve školách. Ze SFBT vychází jeden z programů, který může být při poradenské sociální
práci ve školách využit. Jedná se o „Working On What Works“ (dále WOWW) program
a jeho představení se věnuji ve zbytku této kapitoly.

3.1 Definice sociální práce a poradenství
Sociální práce je podle NASW10 profesionální aktivita, zaměřená na pomáhání
jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit či obnovit jejich schopnost sociálního
fungování a na vytváření příznivých podmínek pro uskutečňování tohoto cíle (NASW,
1973, podle Navrátil, 2001, s. 12).
Matoušek nahlíží na sociální práci jednak jako na společenskovědní disciplínu a
dále jako na praktickou činnost. Cílem sociální práce dle autora je odhalování,
vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální pracovníci pomáhají
rodinám, jednotlivcům, skupinám i komunitám dosáhnout (nebo navrátit) způsobilost
k sociálnímu uplatnění, přičemž pracují také na vytvoření příznivých sociálních
podmínek pro toto uplatnění (Matoušek, 2003a, s. 213). Realizaci sociální práce v ČR
legislativně upravuje především zákon o sociálních službách11 a k němu patřící
vyhláška12.
Poradenství je považováno za základní nástroj a dovednost využívanou nejen
v rámci sociální práce, ale také v psychoterapii, lékařství, pedagogice, duchovenství a
v dalších pomáhajících profesích (Zatloukal, 2007, s. 75). Kromě toho, že poradce jako
odborníka dnes lze potkat v mnoha institucích, je dobré si uvědomit, že rady získávají
lidé také od své rodiny, blízkých a přátel nebo také prostřednictvím různých
10

National Association of Social Workers – Americká národní asociace sociálních pracovníků.

11

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

12

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách.
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vzdělávacích, sociálních, náboženských nebo politických institucí, zahrnout lze také tisk
a média. Výsledkem takového širokého poradenství je získání informací, umožňující
zvýšení rozsahu znalostí a dovedností, jak řešit určité problémy (Matoušek, 2003b,
s. 83).
Matoušek (2003a, s. 151) ve svém slovníku definuje poradenství následovně:
„v užším smyslu jde o poskytování informací, které si klient vyžádá a jež potřebuje
k řešení svého problému. V širším smyslu dává poradenství klientovi příležitost k tomu,
aby prozkoumal své přednosti, respektive slabá místa a našel strategie ke zlepšení
kvality svého života. Ještě náročnějším cílem poradenství může být, aby klient získal
nový pohled na sebe a na druhé lidi i potřebné dovednosti.“
Poradenství lze rozdělit na základní a odborné. Základní sociální poradenství
poskytuje informace o službách a možnostech, které mohou člověku v jeho situaci
pomoci. Cílem je poskytnout informace co nejblíže místa (např. bydliště), v němž se
člověk nachází. Součástí je také zprostředkování další odborné pomoci. Odborné
sociální poradenství poskytuje lidem přímou pomoc s řešením jejich problémů (např.
v oblasti péče o děti, starší osoby, zdravotně postižené atd.). Jde o zaměření se
na konkrétní pomoc a praktické řešení situace, přičemž součástí tohoto typu poradenství
může být i terapeutická činnost (Matoušek, 2003b, s. 84).
Stejně dělí poradenství také vyhláška č. 505/2006 k zákonu č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, která v České republice poradenství legislativně ukotvuje, a
to především § 3 a 4.

3.2 Poradenství při práci s dětmi
Děti se stejně jako dospělí potýkají s různými problémy, ať už jde o oblast
chování, nebo problémy související s nepříznivými podmínkami v sociální oblasti.
Sociální práce s dětmi se objevuje v rámci preventivních programů, v nízkoprahových
centrech, v oblasti náhradní rodinné péče nebo přímo v rodinách dětí, prostřednictvím
terénní sociální práce. Výjimkou nejsou ani rodinné a další specializované poradny.
Obecně při práci sociálního pracovníka je jeho základním pracovním nástrojem
rozhovor. Při rozhovoru je třeba přistupovat k protistraně individuálně, s empatií a
bez předsudků. Při rozhovoru s dětmi je navíc vždy potřeba zohledňovat věk dítěte a
jeho schopnosti. Tomu je pak třeba přizpůsobit techniku vedení rozhovoru, načasování,
tempo, ale také prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává. Cílem rozhovoru s dítětem je
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především seznámení se s ním, navázání kontaktu a vztahu, pochopení vývojových
potřeb dítěte a jejich (ne)naplňování, porozumění perspektivě, ze které situaci vnímá
dítě a pochopit kontext vztahu dítěte s jeho nejbližšími (Pemová, Ptáček, 2012, s. 80).
Co se týče vhodného prostředí pro sociální práci s dítětem, mělo by se jednat
o příjemnou místnost, minimalizující stres dítěte a neutrální prostředí. K dispozici
mohou být různá místa k sezení (židle, polštář, koberec…), pracovní stůl a celkově
přizpůsobený nábytek (praktičnost a bezpečnost). Co se týče hraček, dostupných dětem,
mělo by jít o běžné hračky, které by neodváděli pozornost dítěte od rozhovoru.
Při setkání s dítětem by v místnosti neměl být přítomný nikdo další, pokud to vzhledem
k situaci není nezbytně nutné. Rozhovor by také neměl být přerušován žádnými
telefonáty nebo příchody dalších osob. Sociální pracovnice by měla rozhovoru a věku
dítěte přizpůsobit používané komunikační nástroje i svůj vzhled. (Pemová, Ptáček,
2012, s. 82)
Při poradenské práci s dětmi je určitě vhodné využití různých kreativních
technik, kterým se věnuje mnoho publikací. Jedním z mnoha přístupů, který lze práci
s dětmi přizpůsobit a udělat ji tak pro dětské klienty zajímavější, poutavější a pestřejší,
může být právě SFBT.

3.3 Využití SFBT při poradenské práci s žáky základních škol
SFBT je v rámci školního kontextu velmi dobře využitelná pro praxi školních
sociálních pracovníků. Pracovník využívající tento přístup může pomoci především
žákům, pro které je těžší zaměřit se na „to co funguje“ a najít způsob jak změnit jejich
životy k lepšímu. Přestože původně tento přístup nebyl navržený pro využití ve školách,
je dobře přizpůsobitelný a může tak být využit v mnoha různých souvislostech a
na několika úrovních intervence (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 12). Využitelnost
přístupu při práci s žáky ve školách řešilo ve svých studiích několik autorů. Jedna
z hlavních studií se např. zabývala tím, jak je SFBT efektivní při využití v rámci řešení
externalizujících problémů s chováním (např. agrese), internalizujících problémů
s chováním (např. deprese) a také v oblasti rodinných či vztahových problémů.
Výsledek studie prokázal malý, ale pozitivní účinek využití SFBT (Kelly, Kim,
Franklin, 2008, s. 41). Aplikace SFBT při práci s žáky školy za posledních více než
10 let vzrostla a stále zůstává v oblasti zájmu výzkumných pracovníků, školských
sociálních pracovníků a dalších profesionálů v oblasti školství. Přístup je tak
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ve školském poradenství aplikován v oblastech problémů s chováním, problémů
emocionálního nebo akademického charakteru nebo i v oblasti sociálních dovedností
(Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 43).
Školní sociální pracovníci se neustále potýkají s velkým počtem případů a
na práci s jednotlivými žáky mají pouze omezený čas. Využití SFBT může
pracovníkům umožnit setkávat se s více žáky a řešit jejich problémy rychleji (Kelly,
Kim, Franklin, 2008, s. 26). Ke stanovení cílů žáků mohou pracovníci využít stejně jako
u dospělých klientů techniky SFBT, jako je otázka na zázrak nebo škálové otázky a
prostřednictvím nich žákům pomoci dosáhnout potřebné změny (Kelly, Kim, Franklin,
2008, s. 27). V praxi jde při aplikaci SFBT ve třídách o snížení klasické „papírové“
výuky a zavedení více konverzace, která se namísto problémů ve třídě zaměřuje přímo
na řešení (Metcalf, 2010, s. 10).

3.4 WOWW program
WOWW program („Working On What Works“, lze přeložit jako „dělej více
toho, co funguje“) je inovativní program, určený ke zvýšení kvality vzdělávání
ve třídách. Myšlenky tohoto programu vycházejí z přístupu orientovaného na řešení,
vytvořeným de Shazerem, Bergovou a jejich kolegy v Milwaukee (Berg, Shilts, 2004,
s. 7). Samotný program vytvořili Insoo Kim Berg a Lee Shilts v rámci SFBT zhruba
v roce 2002 na Floridě, odkud se následně rozšířil (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 61).
Autoři vytvořili program jako odpověď na potřeby vyučujících nalézt fungující výukové
aktivity, založené na respektu a spolupráci mezi učitelem a žáky ve třídě (Berg, Shilts,
2004, s. 7). Základní koncept modelu byl aplikován k hledání řešení mnoha klinických
problémů. V současnosti je tedy využíván k řešení problémů, jako je zneužívání
alkoholu a drog, sexuální zneužití, v oblasti mnoha psychologických a psychiatrických
symptomů, domácího násilí, ale také k řešení šikany ve školách nebo problematiky
nedokončení školní docházky (Berg, Shilts, 2004, s. 12). Velikou výhodou programu je
jeho univerzálnost. Je využitelný i ve třídách, kde aktuálně není přítomen žádný
problém. Z programu orientovaného na řešení (solution-focused) se může stát program
orientovaný na potenciál (potential-focused). Program je tak vhodný pro různé typy škol
i pro třídy, potýkajícími se s různými typy problémů, popřípadě tedy pro
bezproblémové třídy (Young, 2009, s. 19).
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Cílem programu ve školách je posílit schopnosti vyučujících (jak v běžných, tak
i ve speciálních třídách) rozpoznat své vlastní silné stránky, stejně tak jako silné stránky
studentů při nastavování cílů, dále také pomoci žákům spolupracovat více efektivně,
naučit žáky i učitele být více zodpovědní a respektovat se navzájem. Program
zachovává nejvyšší autoritu učitele a zároveň vede žáky k tomu, aby mluvili a jednali
vědomě a v pozitivním smyslu (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 64). Jedna z hlavních
zásad programu je práce s celou třídou, nikoliv pouze s několika problémovými jedinci.
Program se vždy zaměřuje na to, co vnímá celá třída jako problém, tedy cíl, na kterém
by chtěla pracovat (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 66).

3.4.1 Předpoklady pro využití programu ve třídách
Berg a Shilts (2004, s. 12) popsaly své předpoklady ohledně učitelů, žáků i
rodičů, v rámci kterých po celou dobu pracovali. Jde také o principy, hodnoty a postoje,
které formují úsilí a chování ve třídách.
V rámci předpokladů, týkajících se vyučujících, např. autoři předpokládali, že
všichni učitelé věří, že dobré vzdělání zvyšuje šance dítěte na úspěch v životě. Chtějí
poskytnout dítěti co nejlepší prostředí, které by zabezpečilo, že se stane přispívajícím
členem společnosti a co nejlepší studijní příležitosti. Předpokládá se, že učitelé chtějí
mít pozitivní vliv na každé dítě, že věří, že se děti nejlépe učí, když mají se svým
učitelem a i ostatními dospělými ve svém životě dobrý vztah. Chtějí mít se svými žáky
a jejich rodiči kladný vztah a chtějí cítit, že jsou dobrými učiteli (Berg, Shilts, 2004,
s. 12).
Předpoklady ve vztahu k žákům, jsou např., že chtějí, aby na ně jejich rodiče i
učitelé byli hrdí, je pro ně důležité tyto dospělé potěšit. Chtějí se učit nové věci, získání
nových dovedností a znalostí si chtějí užít. Také děti chtějí mít možnost utvářet vlastní
rozhodnutí a vyjádřit svůj názor, být přijaty jako část sociální skupiny. Chtějí být
aktivní a podílet se na činnostech s ostatními a také patřit k sociální skupině (Berg,
Shilts, 2004, s. 13).
Ve vztahu k rodičům autoři předpokládají, že chtějí být pyšní na své děti, mít
na ně pozitivní vliv, chtějí o svém dítěti slýchat dobré zprávy a informace o tom, v čem
je dítě dobré. Rodiče chtějí dát svému dítěti dobré vzdělání a co nejvyšší šanci
na úspěch v životě, chtějí s ním mít dobrý vztah. Autoři také předpokládají, že rodiče
chtějí cítit, že jsou dobrými rodiči a přejí si vidět, že budoucnost jejich dětí je lepší, než
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jejich (Berg, Shilts, 2004, s. 13). Určité zapojení rodičů do programu (přinejmenším
informovanost) považuje Metcalf za určitou výzvu. Pro motivaci ke spolupráci je dle ní
třeba, aby si rodiče byli vědomi toho, že jejich hlas je slyšet a že jsou uznáváni jako
experti, co se týče jejich dítěte (Metcalf, 2010, s. 25).
Sue Young (2009, s. 134) také zmiňuje určité předpoklady v rámci využití
programu. Patří mezi ně v první řadě tvrzení, že každý člověk je expertem na svůj
vlastní život. Dále pak dle autorky má každý člověk své silné stránky a předpoklady pro
naplnění svého potenciálu. Sue Young tvrdí, že resistence (odolnost) je znakem, že je
třeba změnit strategii („když něco nefunguje, dělej to jinak“) a také, že malé rozdíly
utvářejí jeden veliký.
Mnoho studií prokázalo, že žáci jsou více motivovaní k lepším výsledkům, když
mají pozitivní vztah se svým učitelem. Prokázalo se také, že podporující přístup funguje
lépe, než trestající a budování na základě úspěchu je jednodušší než poukazování
na deficit dítěte. Důležitým poznatkem také je fakt, že již dvouleté dítě chce mít
možnost volby. Na základě tohoto WOWW program povzbuzuje učitele ke spolupráci
s dítětem na stanovení cíle, získávání představ řešení a hledání drobných úspěchů,
na kterých lze dále stavět (Berg, Shilts, 2004, s. 18).

3.4.2 Principy WOWW programu
Principy programu WOWW jsou v podstatě stejné, jako principy samotné SFBT,
které jsem blíže popsala v kapitole zásady SFBT.
V rámci programu se principům věnují Berg a Shilts (2004, s. 14), ve své
publikaci se o nich podobně zmiňuje také Linda Metcalf (2010, s. 34). Berg a Shilts
zmiňují pravidla „pokud to není rozbité, nespravuj to“, „když něco fungovalo, zkus
to znovu“, a také „když něco nefunguje, zkus to jinak“. Hovoří také o tom, že změna je
konstantní a nevyhnutelná. Je třeba si uvědomit, že děti se mění, rostou a vyvíjejí se.
Učitel nikdy neví, co dítě v životě potká a tak je pro něj vždy nějaká šance, že se jeho
chování může změnit. Další z principů je doporučení autorů pro vyučující „vždy sebou
nosit lupu“. Jde o to, že je vhodné dívat se po malých změnách, díky kterým lze
postřehnout, jak moc velké pokroky dítě dělá. Samozřejmě je třeba tyto drobné kroky
podporovat. Na to navazuje další princip autorů, a to že malá řešení mohou vést
k velikým změnám. Je také třeba si uvědomit, že řešení nemusí vždy přímo souviset
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s problémem samotným. Autoři také zmiňují práci s výjimkami, v rámci tvrzení, že
problém zde není stále přítomen.
Jednou ze zásad programu je také využívání „jazyka změny“ nebo „jazyka
řešení“, namísto „jazyka problému“. V rámci „jazyka problému“ jsou totiž většinou
diskutovány minulé problémy, obvykle dochází k obviňování a obhajování chyb, které
mohly k problému přispět. Není se pak čemu divit, že děti (a mnohdy také dospělí)
zaujímají obranou pozici kdykoliv se s nimi někdo snaží diskutovat o problému.
Naopak, s využitím „jazyka řešení“, se obvykle hovoří o budoucích krocích nebo
událostech, kdo udělá co, kdy, kde a jak. Na rozdíl od „jazyka problému“ navozuje tato
varianta pozitivnější atmosféru. Je třeba si uvědomit, že volba jediného slova dokáže
udělat veliký rozdíl (Berg, Shilts, 2004, s. 20).
Během rozhovoru by se měl pracovník zaměřit na vyhledání určitých pasáží
v monologu klienta. Měl by hledat jeho zjevné i skryté silné stránky a zdroje, krátké
příběhy o kompetencích (nelezení výjimek) a známky „něčeho“, co by teoreticky bylo
možné využít k řešení problému (Murphy, Duncan, 2007, s. 35).
SFBT (ať už ve formě WOWW programu, který z ní vychází) při řešení šikany
ve třídách vychází základně z preferované budoucnosti (jak ji popíší sami žáci a učitel),
zahrnující bezpečí, přátelské a podporující prostředí. Samozřejmě pracuje s již
existujícími zdroji na straně žáků, vyučujících i školy (Young, 2009, s. 25).

3.4.3 Fáze programu WOWW
V první řadě jde o intervenci ve formě koučování (coaching), což znamená, že
na řešení orientovaný pracovník působí především jako poradce pro vyučujícího a jeho
třídu. Nejdříve se v rámci první fáze programu, tzv. pozorovací fáze, zúčastní
pozorování ve třídě při běžném vyučování. Poté, stejně jako v jiných intervencích
využívajících SFBT je i při práci se třídou tato fáze plná otázek, směřujících žáky
k tomu, aby si uvědomili změny, které již v jejich třídě proběhly. Výhodou předchozího
pozorování třídy je nyní možnost poradce sdílet se třídou své dojmy a zjištění v podobě
komplimentů, otázek na výjimky a „zvládacích otázek“ (coping questions). To vede
k zásadnímu úkolu, kterým je nastavení cílů třídy, vztahujícím se k výukovému
prostředí (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 64). Nabízí se otázka, co dělat, když škola/třída
nemá k dispozici odborníka, který by ve třídě program zavedl. Tato „cizí osoba“ je
určitě velikou výhodou, už jen proto, že se děti obvykle před hostem chovají lépe.
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Pokud ale nemá škola možnost takové spolupráce, může zvážit možnost vzdělávacích
kurzů pro vyučující nebo prostě začít samostatně, tzn., že učitel zkusí pracovat v rámci
programu se třídou bez pomoci odborníka, nebo se spojí s učitelem, který již má
podobnou zkušenost (Berg, Shilts, 2004, s. 42).
Druhou fází programu je samotné nastavení cílů třídy spolu s žáky a vyučujícím.
Cílem např. může být „vzájemné prokazování si respektu“. U každého cíle se poradce
může třídy zeptat, kam by se na číselné škále od 1 do 10 aktuálně umístili, když by 10
byla ideální stav. Poradce by mělo také u každého cíle zajímat, jak by vypadala změna,
popis chování, při posunu z aktuálního čísla na číslo o jeden bod vyšší. Třída se
do příště může pokusit tuto změnu provést. Podobně je třeba „naškálovat“ všechny cíle,
na kterých by třída chtěla pracovat (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 65). Kromě číselné
škály je také možné využít škálu „deseti obličejů“, tedy od nejvíce zamračeného
obličeje po nejvíce rozesmátý. Vhodné je to např. při práci s mladšími dětmi, které se
zatím dostatečně neorientují v číslech. Velmi vhodné při práci s dětmi je reálné
znázornění škály. Je možné například natáhnout na zem barevnou stuhu s čísly,
namalovat cestu na tabuli nebo papír anebo zavěsit na zeď třídy deset balónků.
Zajímavým nápadem také je stavění věže úspěchu (vertikální škála) z dřevěných kostek
nebo jiného materiálu (Berg, Shilts, 2004, s. 26). WOWW program upřednostňuje co
nejvyšší zapojení žáků do stanovování cíle, tedy s co nejmenším zásahem vyučujícího.
Celkově totiž jednou z myšlenek programu je, že by celá výuka měla být řízena žáky,
nikoli vyučujícím. Důvodem je, že cíl, který si na základě vlastní volby děti zvolí,
budou plnit s větším nadšením a budou více motivované. Měli by tak mít možnost zvolit
si také jak cíle dosáhnou, jak dlouho bude proces plnění trvat, kde chtějí cíle dosáhnout,
jakou chtějí využít metodu a jaký druh oslavy si v závěru vytvoří (Berg, Shilts, 2004,
s. 18).
Závěrečnou třetí fází je škálování úspěchu třídy a jeho posilování. Ve chvíli, kdy
třída pochopí a přijme význam škály, může její znázornění vyučující vystavit ve třídě,
jako upomínku, aby se třída více zaměřovala na dosažení cíle. Pokrok třídy je třeba
ocenit a posílit a vše dle potřeby opakovat (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 66). V rámci
WOWW programu se zaměřuje na to, jaké drobné pokroky vyučující a žáci udělali a
důležitá je snaha motivovat je k „dělání více toho, co funguje“, aby se tyto drobné
úspěchy změnily ve větší. Velmi důležitá pro upevnění a maximalizaci výsledků je také
práce poradce s vyučujícím, který by také měl dostat prostor pro reflexi celého průběhu
programu ve vztahu ke třídě i k němu samotnému (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 68).
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3.4.4 Využití programu ve třídách
V této části bych ráda zmínila některé tipy pro vyučující, které v rámci programu
uvádějí Berg a Shilts (2004, s. 21). Na začátek autoři doporučují zahrnout
do každodenního setkávání s dětmi krátký rozhovor, který pomůže zbořit určité bariéry,
pomůže žákům cítit se více pohodlně a navazovat spolupracující vztahy. Vyučující se
může ptát žáků na jejich rodinu, ostatní předměty, koníčky, talenty, výlety a dovolené
atd. Díky tomu může získat určité informace o zdrojích, dovednostech a obecně
o silných stránkách třídy, které jinak nejsou přímo zjevné. Dle autorů je také vhodnější
žákům více pokládat otázky, než jim říkat, co mají dělat, což může vyvolat negativní
reakce a navíc prosté následování ostatních (nebo instrukcí) není natolik obohacující.
Pokud chceme děti rozvíjet, učit je myslet a využívat své schopnosti a dovednosti,
musíme jim dát určitý prostor. Základem úspěchu je dobře stanovený cíl. Pro žáky je
velmi důležité vědět, kdy bude cíl naplněn a podle čeho to poznají. Je třeba, aby poznali
znaky naplněného cíle. Žáky pochopitelně na jejich cestě za splněním cíle nejvíce
povzbudí jednotlivé úspěchy. Je tedy třeba na tyto drobné úspěšné kroky poukázat, a
to jak nejdříve je to možné. I proto je dobré nastavovat spíše kroky malé a jednoduché.
Velký cíl by mohl žáky odradit, ale při nastavení a splnění menšího cíle, o kterém
vyučující předem ví, že ho třída dokáže splnit, lze třídu vhodně motivovat k dalším
krokům. Podstatnou složkou programu je oceňování úspěchů či pokusů o úspěch.
V souvislosti s tímto, je zajímavou myšlenkou psaní dopisů dětem a jejich
rodičům, ze strany vyučujícího. Tyto dopisy obvykle obsahují negativní poznámky,
týkající se zapomenutých úloh, špatného chování dítěte ve třídě apod. V rámci WOWW
programu by se ale jednalo o dopisy s pochvalami k dítěti, zmiňující jeho úspěchy a
silné stránky (Berg, Shilts, 2004, s. 30). Další z užitečných technik je přerámování. Jde
o techniku, kterou mnoho vyučujících intuitivně využívá, aniž by o tom věděli. Základní
myšlenka techniky je známé tvrzení, že sklenici vody je možno vidět buďto napůl
prázdnou, anebo napůl plnou. Program pochopitelně upřednostňuje pozitivní pohled,
který pomáhá udržet zájem o dítě a celkově usnadňuje nalezení cesty k danému
člověku. Jako konkrétní příklad lze uvést žáka, kterého učitel může vnímat jako
vlezlého, v rámci WOWW programu na něj ale bude nahlížet jako na zvědavého,
vědomého si mnoha různých věcí ve svém okolí. Na líného žáka v rámci programu lze
nahlížet jako na bezstarostného, co ví, jak zpomalit, uvědomuje si, že některé věci
vyžadují svůj čas a bere věci „s klidem“ (Berg, Shilts, 2004, s. 31).
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Důležitá je také formulace otázek směrem k dětem. Autoři nedoporučují
využívat příliš slovíčko „proč“, které většinou vyvolává obrannou odpověď. Otázky
typu „proč si uhodil Toma?“ nebo „proč jdeš pozdě?“ je možné přeformulovat
do rozhovoru, směřujícího k pochopení dobrého důvodu vzniku situace, vyzdvihujícího
myšlenku a silnou stránku dítěte. Učitel se může ptát: „Postřehl jsem, že mezi tebou a
Tomem vznikl konflikt, předpokládám, že tu byl nějaký dobrý důvod pro vznik takové
situace?“ Dítě odpoví, že je to pravda, a že Tom ho uhodil dříve. Na to učitel může
zareagovat „To mi zní, jako že máš veliký smysl pro spravedlnost, to je velmi dobrá
vlastnost.“ V tomto duchu by mohl rozhovor pokračovat dále (Berg, Shilts, 2004, s. 31).
Zajímavou technikou, kterou lze v rámci třídy využít, je tzv. tajný přítel. Každý
člen třídy vylosuje jméno jiného, pro kterého bude pro další týden plnit roli tajného
přítele. Na konci týdne pak děti hádají, kdo byl jejich tajný přítel a uvádějí také důvody,
co je k danému závěru vedlo. Celkově je přímé zapojení dětí do programu naprosto
zásadní. Proto další z možných nápadů je dát dětem za úkol všímat si po následujících
několik dní, co kdo ve třídě dělá proto, aby ve třídě bylo příjemnější prostředí. Na konci
daného období pak na toto téma třída vede diskusi. Může se např. stát, že někdo z žáků
neočekávaně ocení jindy problémového spolužáka. Tato pochvala pak může mít veliký
vliv (v pozitivním smyslu) na další chování nominovaného dítěte a na celkový pokrok
třídy (Young, 2009, s. 50).
Pro mnoho vyučujících v problémových třídách jsou přestávky ve vyučování
náročnou částí pracovního dne. Sami si potřebují odpočinout, něco sníst nebo si
odskočit na toaletu a je tak těžké uhlídat, co se ve třídě (obzvlášť takové, kde se
vyskytuje určité rizikové chování) stane. Nástrojem ke zlepšení situace o přestávkách
může být diskuse. Tato konverzace může být využita také preventivně k tomu, aby si
žáci uvědomili svoji zodpovědnost a přestávku si tak mohli všichni užít. V rámci
diskuze je možné s žáky probrat, jak si představují ideální průběh přestávky, a co
pro takový průběh mohou udělat. Pokud se již třída setkala s nějakým problémovým
chováním během přestávky, lze využít škálu (od 1 do 10) ve spojení s otázkou, jak
s přestávkou byla třída spokojená. Podle výsledku škály se pak hovor ubírá dále,
směrem ke zjištění možných kroků, vedoucích ke zlepšení výsledku (posunutí se
na škále vzhůru) a tedy zpříjemnění přestávky (Young, 2009, s. 58).

47

4

Metodologie výzkumu
Praktická část této práce je tvořena případovou studií, v níž jsem na konkrétním

případu šikany ve třídě základní školy zkoumala průběh a efektivitu využití SFBT jako
možnosti řešení dané situace ve třídě. Na realizaci výzkumu jsem spolupracovala
s Mgr. Gabrielou Šustkovou, která působí v organizaci Madio z. s.. Organizace
provozuje informační, vzdělávací, teambuildingové, poradenské služby a jejím
základním cílem je prevence rizikového chování dětí a mládeže (www.madio.cz).
Následně jsem získala kontakt na paní učitelku Mgr. Kateřinu Janků, která byla velice
ochotna poskytnout mi potřebné informace k realizaci výzkumné části této práce.
Ve spojení jsem byla také s paní učitelkou Mgr. Danielou Strečkovou, v jejíž třídě se
také řešila šikana využitím SFBT.
V rámci této kapitoly bych ráda představila metodologii výzkumu, která
zahrnuje definování cíle výzkumu a výzkumných otázek, popis výzkumného souboru a
celého designu výzkumu, etické aspekty výzkumu a metody sběru dat, způsob
zpracování získaných dat a možné zdroje zkreslení.

4.1 Výzkumný cíl, otázky a výzkumný soubor
V rámci výzkumu jsem se snažila zmapovat průběh aplikace SFBT při práci se
třídou za účelem řešení šikany a také efektivitu aplikace tohoto přístupu. Cílem
výzkumu tedy bylo jednak zjistit jak vypadá průběh řešení šikany ve třídě za využití
SFBT, a také jaké jsou výsledky této možnosti řešení.
Ve vztahu k výzkumnému cíly jsem si stanovila následující výzkumné otázky:
1. Jak probíhá práce se třídou ZŠ při využití SFBT za účelem řešení šikany
ve třídě?
2. Jaké jsou výsledky aplikace SFBT jako možnosti řešení šikany ve třídě
ZŠ?
Metoda výběru výzkumného souboru byla v tomto případě metoda záměrného
(účelového) výběru, kdy šlo o záměrné vyhledání účastníků s určitými vlastnostmi. Šlo
tedy o splnění konkrétních kritérii, ze strany účastníků (Miovský, 2006, s. 135). Kritéria
stanovená pro volbu výzkumného souboru pro tuto práci byla zkušenost s řešením
šikany ve třídě ZŠ využitím SFBT a také ochota zúčastnit se výzkumu. Výzkumným
souborem v rámci této práce jsou tedy především třídní učitelky tříd základních škol,
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které se ve svých třídách setkaly s šikanou mezi žáky. Tyto učitelky se také pokusily
o řešení situace ve třídě aplikací SFBT, k čemuž využily spolupráci s odborníkem.
Do výzkumného souboru tedy dále patří také pracovnice organizace, která z pozice
odborníka pomáhala na školách s aplikací SFBT za účelem vyřešení šikany ve třídách.

4.2 Design výzkumu
Téma, které v rámci této práce řeším, je poměrně obsáhlé a vyžaduje získání
mnoha podrobných informací. Proto jsem se rozhodla pro kvalitativní formu
výzkumu. Ten definuje Creswell následovně:
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění, založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.
Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje
o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (1998,
podle Hendl, 2005, s. 50).
Cílem kvalitativního výzkumu je podle Olecké a Ivanové „porozumět sociální
situaci a na základě sebraných dat o ní vytvořit teorii“ (Olecká, Ivanová, 2010, s. 62).
Hendl dále uvádí, že se jedná o pružný typ výzkumu, v jeho průběhu totiž mohou
vznikat nové výzkumné otázky, hypotézy i rozhodnutí ohledně modifikace zvoleného
výzkumného plánu a pokračování ve sběru dat i jejich analýze. Analýza dat a jejich sběr
probíhá současně, výzkumník může navrhnout teorii o fenoménu, který pozoroval. Je
také časté, že své závěry probírá s účastníky výzkumu a jejich názory zohledňuje nebo
přímo zahrnuje do výsledné zprávy (Hendl, 2005, s. 50).
Pro účely práce jsem z přístupů kvalitativního výzkumu dále zvolila případovou
studii. Ta se zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho (nebo více) případů.
Výzkumná otázka se pak vztahuje k charakteristikám daného případu. Základním
předpokladem je tvrzení, že důkladné prozkoumání jednoho případu, vede k lepšímu
porozumění případům jiným, podobným. Na konci studie se případ zasadí do širších
souvislostí a je možné srovnat ho s jinými případy (Hendl, 2005, s. 103).
Ve výzkumu se zaměřuji na aplikaci SFBT při řešení problému ve třídě, tedy
v určité sociální skupině. V rámci tohoto se dotýkám jak vztahů mezi jednotlivými
žáky, tak i jejich vztahy s vyučujícím. Proto jako typ případové studie jsem zvolila
studium sociálních skupin (studie popisují a analyzují vztahy a aktivity ve skupině)
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v kombinaci se zkoumáním událostí, rolí a vztahů (studie se zaměřují na určitou
událost) (Hendl, 2005, s. 105).

4.3 Etické aspekty výzkumu a metody získávání dat
Hendl uvádí určité zásady etického jednání při realizaci výzkumu. Jednou
z těchto zásad je získání poučeného (informovaného) souhlasu. Jde o standardní
dokument v každém typu výzkumu s lidmi, jehož cílem je dosáhnout toho, že se
výzkumu zúčastní pouze osoba plně informovaná o průběhu a okolnostech výzkumu.
Souhlas může být buďto aktivní - podepsání určitého dokumentu, nebo pasivní - podpis
dokumentu se nevyžaduje (2005, s. 155). V případě tohoto výzkumu jsme využila
pasivní souhlas. V případě pracovnice organizace jsem zjistila souhlas s účastí
ve výzkumu v začátku rozhovoru. Tato pracovnice pak kontaktovala dvě učitelky
základních škol, se kterými na konkrétních případech spolupracovala. Jejich souhlas
jsem si pak potvrdila taktéž při zahájení spolupráce.
Podle Hendla (2005, s. 155) je další důležitou zásadou zachování anonymity
(anonymizace dat). Jde také o ochranu osobních údajů dle platné legislativy13. V rámci
výzkumu byli účastníci informováni o zachování anonymity výzkumu, především co se
týče jmen žáků zmiňovaných tříd, stejně tak údajů, které by upřesňovaly lokalitu
(např. název školy). Účastníci souhlasili s uvedením jejich jmen, v případě spolupráce
s odbornou pracovnicí byl získán souhlas s uvedením názvu organizace.
Pro proces získávání dat je dle Miovského (2006, s. 141) vhodný termín tvorba
dat. Důvodem je fakt, že při uplatnění metod pro získávání dat v rámci kvalitativního
výzkumu se výzkumník přímo podílí na tom, jak kvalitní data získá a také ovlivňuje
jejich vznik (kromě metody analýza dokumentů). Nejčastěji používané metody v rámci
kvalitativního výzkumu jsou pozorování, interview a ohniskové skupiny, zahrnout lze
také analýzu dokumentů.
Pro získání potřebných dat jsem použila metodu interview, konkrétně pak
polostrukturované interview. Výzkumník si v tomto případě předem specifikuje
okruhy otázek, které bude pokládat účastníkům výzkumu. Jde o tzv. definování jádra
interview – tj. minimální rozsah (a obsah) rozhovoru. Pořadí těchto otázek je možné
v průběhu rozhovoru měnit, za účelem maximalizace výtěžnosti rozhovoru. Odpovědi

13

Zákon č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.
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účastníků jsou dle potřeby rozváděny dále doplňujícími otázkami, téma je
rozpracováváno do hloubky (Miovský, 2006, 159). Otázky jsem si připravila rozdílně
pro rozhovor s pracovnicí organizace a pro rozhovor s vyučující ve třídě. Mapovala
jsem tak pohled obou stran na aplikaci SFBT ve třídě v rámci řešení šikany.
Dále jsem použila metodu analýzy dokumentů. Za dokument lze v tomto
případě považovat jakýkoliv hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl za účelem
daného výzkumu (Disman, 2011, s. 166). U tohoto výzkumu se jednalo o materiály,
získané od účastníků výzkumu. Šlo o fotografie z programu realizovaného ve třídách,
pracovní listy, poznámky třídních učitelek apod.
Osobní polostrukturovaný rozhovor jsem využila při spolupráci s pracovnicí
organizace a jednou z učitelek. Bohužel nastala situace, kdy bylo obtížné zrealizovat
takovéto setkání také s druhou z učitelek, proto v tomto případě probíhala komunikace
pomocí online prostředků a jednalo se více o analýzu dokumentů, které mi byly zaslány.

4.4 Průběh (polostrukturovaných) rozhovorů
Nejdříve jsem zkontaktovala pracovnici organizace, která působila ve třídách
s výskytem

šikany

jako

odborník

na

aplikaci

SFBT

pro

řešení

situace.

Polostrukturovaný rozhovor s pracovnicí organizace proběhl přímo v kanceláři
pracovnice. Následně jsem dostala kontakty na třídní učitelky, se kterými pracovnice
spolupracovala na daných případech. Sama pracovnice je předem kontaktovala
s informací o navázání spolupráce na tomto výzkumu a s oznámením, že je budu také
kontaktovat.
Třídní učitelky tedy byly již předem informovány o možnosti zapojení se
do výzkumu. Obě byly velice ochotné, co se týče poskytnutí veškerých informací.
V prvním případě proběhlo osobní setkání v kavárně blízko školy, při kterém jsem
na diktafon nahrála celý rozhovor. Byly mi poskytnuty také poznámky třídní učitelky,
fotografie a nějaké další materiály z programu ve třídě. Ve druhém případě byla bohužel
organizace osobního setkání komplikovaná. Proto probíhala komunikace především
prostřednictvím emailu a opět mi byly zaslány různé materiály, vztahující se k realizaci
programu ve třídě. Z tohoto důvodu se v této práci zaměřuji primárně na případ třídy,
s jejíž třídní učitelkou proběhlo osobní setkání. Druhý případ využívám pouze jako
doplňující a pro stručné srovnání.
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V úvodu každého rozhovoru jsem poděkovala účastníkům za jejich ochotu
ke spolupráci. Ujistila jsem se ohledně jejich souhlasu s účastí na výzkumu,
informovala je o tématu práce a jejím cíli. Dále jsem účastníky ujistila o anonymitě
výzkumu a informovala se na možnost uvést jejich jména v rámci práce. Před zahájením
rozhovoru jsem také získala svolení nahrávat vše na diktafon.
V rozhovoru s pracovnicí jsem se nejdříve zaměřila na otázky k organizaci a
působení pracovnice ve třídách v rámci organizace. Dále jsem se zajímala o SFBT
z úhlu pohledu pracovnice, aplikaci při práci ve třídách, využití speciálních technik,
efektivitu přístupu a samotný názor pracovnice na práci s tímto přístupem obecně.
V rozhovoru s třídní vyučující jsem nejdříve pokládala otázky, týkající se jejího
působení v pedagogické oblasti (stručně), dále jsem se zaměřila na třídu, ve které se
objevila šikana, na odhalení prvků šikany, první snahu o řešení situace a výsledky. Poté
jsem se dostala k otázkám týkajících se navázání spolupráce s pracovnicí, průběhu
spolupráce, realizace programu ve třídě, využití speciálních technik v rámci programu,
reakce dětí i vyučující na program a výsledky. Zajímalo mě také další využití získaných
zkušeností vyučující po ukončení spolupráce s pracovnicí a situace ve třídě s odstupem
času.
V závěru rozhovorů jsem účastníkům znovu poděkovala za spolupráci, požádala
o možnost udržení kontaktu, pro případ potřeby doplnění některých informací.

4.5 Zpracování a analýza dat
Získané nahrávky z rozhovorů jsem v první řadě přepsala do psané podoby
s využitím techniky doslovné transkripce. Dle Hendla jde o proces převodu
mluveného projevu z interview do písemné formy. Výhodou je možnost po přepsání
dále pracovat s textem (vyznačovat důležitá místa apod.), což je přínosné pro další
vyhodnocování (2005, s. 208). Dále jsem využila tzv. redukci prvního řádu,
ke zpřehlednění přepsaných dat. Tato technika je využívána v práci s obsahem
rozhovoru, za účelem jeho redukce. Jednalo se o vynechání slov popřípadě vět, které
nejsou informačně přínosem a narušují plynulost rozhovoru (Miovský, 2006, s. 209).
Zredukované rozhovory jsem vytiskla a zaměřila se na kódování dat. Jde
o proces převedení původních dat do datových segmentů, s nimiž se pak dále pracuje.
V rámci procesu jsou těmto segmentům přiřazovány názvy (Miovský, 2006, s. 210).
Hendl ke kódování říká, že pomáhá popsat získaná data. Kód je symbolem, přiřazeným
52

k danému úseku tak, že ho kategorizuje. Kódy tedy musí mít relevanci k výzkumným
otázkám a tématům (2005, s. 228). Opakovaně jsem pročítala vytisknuté dialogy a
pomocí barev rozlišovala jednotlivá témata ve vztahu k výzkumnému cíly a otázkám.
Zaměřovala jsem se tedy především na popis počáteční situace ve třídě (šikana),
jednotlivé fáze průběhu řešení šikany s využitím SFBT, využití speciálních technik
v rámci přístupu a na výsledky této práce se třídou, tedy popisy změn ve třídě.
Vzhledem k tomu, že rozhovor s pracovnicí organizace a s třídní vyučující se v mnoha
bodech shodoval, protože se jednalo o rozhovor ke stejnému případu, provedla jsem
v této fázi určité propojení a vzájemné doplnění informací. S pomocí vytvořených kódů
a vzniklých kategorií jsem vytvořila podkapitoly k další části této diplomové práce.

4.6 Možné zdroje zkreslení a validita výzkumu
V rámci kvalitativního výzkumu se většinou pracuje s menším počtem účastníků
a výsledky proto nelze zcela generalizovat na širší populaci. Současně ale tyto
výzkumné strategie prokazují vysokou validitu. Dochází ke zkoumání problematiky
více do hloubky, díky čemuž lze získat velké množství informací. Objevují se ale zdroje
zkreslení, které mohou mít vliv na validitu celého výzkumu. Mezi tyto zdroje patří
osoba výzkumníka (sebe-prezentace, způsob vedení rozhovorů, výklad získaných dat),
výzkumná metoda, výběr účastníků, prostředí a podmínky (soukromí, časové možnosti,
apod.) a nakonec samotný účastník výzkumu, který sám vybírá, co tazateli sdělí.
Za pomoci různých nástrojů je možné riziko zkreslení snižovat. Jde např. o připravenost
výzkumníka (přichystané otázky) nebo spolupráce s účastníky na volbě vhodného
prostředí (Miovský, 2006).
Při realizaci výzkumu jsem data získávala z rozhovorů s pracovnicí organizace a
s třídní vyučující dané třídy. K dispozici jsem měla také materiály od obou učitelek,
zahrnující fotografie, materiály k programu ve třídě nebo vlastní textové poznámky
vyučující. Určitou nevýhodou v rámci zkreslení v tomto případě byl časový odstup.
V době, kdy se případ odehrál, byli žáci v začátku 5. Třídy (v případě druhé školy šlo
o žáky 4. třídy), v době dokončování výzkumu už končili 7. třídu. Jde tedy o časový
odstup v délce přibližně tři roky. Vzhledem k tomu si bohužel účastníci rozhovorů už
nebyli jisti některými sdělovanými detaily případu. Naštěstí ale pro všechny zúčastněné
se jednalo o velké životní zkušenosti, takže důležité informace měli stále v paměti.
Přínosem zde byly i další poskytnuté materiály. Velký časový rozestup má ale i svou
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výhodu. Při rozhovoru s třídní učitelkou jsem se totiž mohla zaměřit také na její
vnímání efektivity aplikace SFBT při řešení šikany ve třídě z dlouhodobějšího hlediska.
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5 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
V této kapitole představím výsledky realizovaného výzkumu. Kapitola je
zaměřena především na případ základní školy, v rámci kterého mám k dispozici
rozhovor s třídní učitelkou dané třídy a pracovnicí organizace, která pomáhala situaci
řešit. Případ jsem v závěru kapitoly doplnila o informace získané studiem materiálů a
online komunikací s učitelkou druhé třídy, ve které se taktéž řešila šikana využitím
SFBT, přičemž třída spolupracovala se stejnou odbornou pracovnicí, jako třída první.
V rámci interpretace výsledků výzkumu jsem se rozhodla využít v této kapitole
také citace z rozhovorů s účastníky výzkumu. Citace jsou odlišeny kurzívou a označeny
písmenem – pracovnice organizace (P), třídní učitelka (U). Využila jsem také informace
z materiálů a online korespondence s druhou učitelkou, které jsem v textu odlišila také
kurzívou a označením (U2).

5.1 Případ šikany v páté třídě základní školy
Třídní kolektiv, kterého se tato případová studie primárně dotýká, spolu trávil
školní čas již od začátku povinné školní docházky. Ve třídě bylo celkem 27 dětí, z toho
15 chlapců a tedy 12 dívek. Třídní učitelce, která během podzimu toho roku také přijala
funkci školního metodika prevence, byla tato třída svěřena zahájením jejich čtvrtého
školního roku. „Ta třída byla početná, od začátku hodně živá. Vlastně si tu svoji
divokou pověst nesla už od první třídy“ (U).

5.1.1 „Jsem generálem této armády, aneb poslouchejte můj zadek“
Paní učitelka se s problémy ve třídě potýkala v podstatě od prvního školního
dne, kdy zjistila, že pouze sdělení základních informací k průběhu školního roku je
kvůli hluku ve třídě téměř nemožné. V průběhu roku třída často zkoušela, kam až je
nová třídní učitelka nechá zajít. Ta se naopak snažila vznikající situace s dětmi řešit
po dobrém, bohužel bezvýsledně.

Po mnohém zklamání zkoušela různé „poučné

tresty“, jako pracovní listy z matematiky nebo češtiny. Bohužel ani toto řešení
nepomohlo, a tak se uchýlila ke kázeňským opatřením. Pro žáky to znamenalo mnoho
poznámek, napomenutí, důtek třídního učitele a dokonce i důtku ředitele. Výsledek se
ale konečně dostavil a třída se uklidnila natolik, že spolu s učitelkou zvládla návštěvy
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knihovny, bruslení, muzea nebo i organizaci divadelního vystoupení. Ke konci školního
roku se paní učitelka cítila vcelku spokojeně.
Také začátek páté třídy už byl snazší. Třídu bylo třeba po dlouhých prázdninách
„dát trochu do latě“, ale v podstatě fungovala. Třídní učitelka si oddechla a na týden
odjela na adaptační pobyty šestých tříd. Zkoušku v podobě absence třídní učitelky, i
když pouze týdenní, však třída neustála.
„Po návratu do třídy jsem nejdřív nechápala, co se děje. Ani jsem si
nepřipustila, že by to mohlo být ono, nechtěla jsem tu věc nazvat pravým jménem ani
v duchu sama pro sebe. Byla to šikana“ (U). Třídní učitelka naštěstí rozpoznala varovné
signály výskytu šikany poměrně brzy (šlo např. o posměšky, braní věcí, namáčení mikin
ale i fyzické napadání). Domnívá se, že signály odhalila částečně i díky právě
probíhajícímu studiu na funkci školního metodika prevence, kde zrovna šikanu
probírali. Podařilo se jí odhalit, že ve třídě je jedna oběť (chlapec) a dva agresoři, také
chlapci. Byla jim udělena kázeňská opatření, ale bohužel po pár dnech se vše začalo
opakovat. Paní učitelka záhy zjistila, že situace je daleko komplikovanější, totiž že
skupina hodných a chytrých chlapců je vlastně ta, co stojí v pozadí za agresory a tahá
za nitky. Zbytek třídy bohužel jen všemu přihlížel.
Šikana se ve třídě přímo týkala pouze chlapců. Obětí byl chlapec, který „byl
jiný, byl inteligentní, stále patří k nejlepším v ročníku, měl zvláštní chování. Byl trochu
uzavřený a z toho se uměl velmi rozčílit. Ty kluky hodně provokoval, snažil se dostat
k nim do party, což se mu nedařilo a tak je provokoval“ (U). Přímí agresoři byli dva
chlapci, kteří se také z kolektivu určitým způsobem vymykali. Jeden pocházel
z problémové rodiny, míval afektivní agresivní záchvaty, měl problémy jak v učení, tak
i v chování a byl snadno manipulovatelný. O druhém agresorovi se učitelé domnívali
(zřejmě proběhlo i nějaké odborné vyšetření), že má Aspergerův syndrom. Byl odlišný,
co se týče chování. „Ten chlapec si třeba uprostřed kolečka stoupl a zahlásil, že je
generálem této armády, začal tak jako pochodovat po třídě, salutovat a tak. Jednou
jsme třeba hráli jednu hru a on začal mluvit prostřednictvím svého zadku. Prostě si
držel zadek a mluvil, jako ten zadek“ (P). Paní učitelka zjistila, že zřejmě vůbec
nedomýšlí důsledky svého jednání, nechal se prostě ovlivnit chlapci v pozadí, a asi si
myslel, že vlastně dělá jen srandu.
Paní učitelka si nejdříve promluvila s děvčaty, která jí potvrdila, co už vlastně
věděla, tedy i to, že agresoři nejednají čistě na základě vlastních nápadů. Kázeňská
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opatření nezabrala a tak ji napadlo oslovit lektorku z kurzu metodika prevence.
Domluvily si schůzku přímo ve škole a situace se začala řešit z jiného úhlu.

5.1.2 Řešení situace ve třídě
Pracovnice přijela do školy ve chvíli, kdy šikana stále nebyla v nijak pokročilém
stádiu, přestože třída byla obtížně zvládnutelná. Bohužel z určitých důvodů nemohlo
proběhnout více než dvě setkání, takže s odborníkem třída spolupracovala pouze po dvě
dopoledne a dále už byla veškerá práce na třídní učitelce. Ta ale stále udržovala
s pracovnicí kontakt a průběžně spolu případ konzultovaly. Řešení celé situace lze
rozdělit do několika částí, kterým se budu v následujících podkapitolách věnovat. Šlo
v první řadě o přípravnou konzultaci, náslech a dále konkrétní aktivity. O přestávce a
po programu proběhla další konzultace pracovnice a třídní učitelky. Velmi důležitou
součástí programu bylo využití škálových otázek (přenesení škály do cesty) a
oceňování.

5.1.2.1 Příprava a náslech
Nejdříve se pracovnice sešla s třídní učitelkou a zmapovala její představy. Šlo
tedy o fázi určité přípravy. Nějaké informace o tom, co se ve třídě vlastně děje, měla
pracovnice již ze společných setkání v rámci kurzu a také z e-mailové korespondence.
Během asi půl hodinového setkání pracovnice krátce představila služby, které může
v rámci organizace nabídnout (diagnostika, primární prevence, program k řešení šikany)
a vyslechla si přání učitelky, která zahrnovala kromě vyřešení šikany také bezpečnost
při přestávkách. V závěru se domluvily na průběhu společného dopoledne a odešly
do třídy.
Třídní učitelka oznámila třídě, že s nimi pracovnice bude chvíli na hodině a poté
budou mít nějaký program. Pracovnice si sedla vzadu ve třídě a sledovala běžný průběh
hodiny. Šlo o tzv. náslech. Podle třídní učitelky děti nijak nereagovaly na přítomnost
cizí osoby ve třídě a během hodiny se chovaly tak, jak u nich bylo běžné. Pracovnice si
během náslechu všímala kromě jmen dětí (paní učitelka je oslovovala, když se přihlásily
apod.) především toho, co se ve třídě daří. Hledala tyto pozitiva jednak v rámci toho,
co se daří přímo dětem, ale také v rámci celé práce (výuky) s dětmi. Po celou dobu si
dělala poznámky. Pracovnice se domnívá, že „je užitečnější zaměřit se na to,
co funguje, aby děti mohly pracovat na těch zdrojích, které mají, než se rýpat v tom,
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co nefunguje a zaměřovat na to pozornost. Kromě toho také děti už čekají, že zase přijde
někdo, kdo jim bude říkat, co je špatně a jací jsou… tohle je změna“ (P). Náslech trval
asi 20 minut, pracovnici se podařilo vytvořit přiměřeně dlouhý seznam pozitiv, který
v dalších fázích ještě doplňovala a později také využila.

5.1.2.2 Aktivity
V rámci programu pak následovaly aktivity. „Aktivity jsem směřovala k tomu,
aby si děti uvědomily, v čem jsou dobří, co se jim daří a na čem se dá pracovat. Cílem
taky bylo to zmapovat, co všechno oni mají“. (P)
První z aktivit měla za cíl získat své jméno výměnou za pozitivum. Každý žák
dostal prázdný štítek, který si nalepil na tričko. Děti chodily po třídě a na štítky si
vzájemně psaly písmena, která vytvořila celé jejich jméno. Jedno dítě ale mohlo napsat
každému spolužákovi pouze jedno písmeno, a to výměnou za to, že mu daný žák řekl
něco, co se mu podařilo (např. dostal jsem dobrou známku, hezky jsem uklidil, splnil
jsem domácí úkol apod.). Pozitiva se nesměla opakovat a také si žáci nesměli napsat
žádné písmeno sami. Pracovnice následně zjistila, zda se všem podařilo získat celé
jejich jméno a ptala se, co si o ostatních zapamatovali. Nejen že se všem podařilo své
jméno získat, ale zapamatovali si také hodně pozitiv, které se od svých spolužáků
dozvěděli. Zdálo se, že aktivita děti velmi bavila, všichni spolupracovali a v průběhu
nikdo nebyl nijak vyčleněn z kolektivu.
Dále pracovnice mapovala názor žáků na jejich třídu. Ptala se, jaká třída jsou,
co by jí o sobě mohli říci. Bohužel žáci říkali ve většině případů samá negativa. Jedno
z mála pozitiv, které zaznělo, bylo, že třída je aktivní a na tomto základu byla postavena
i další aktivita.
Prdelkovaná je akční, pohybová hra, kdy se děti pohybují v kruhu přesedáváním
z jedné židle na druhou. Jedna židle zůstává prázdná a dítě stojící uprostřed, se snaží
prázdné místo obsadit. Třídní učitelka měla z této aktivity dosud obavy, bála se, že by
se u ní děti pohádaly a pobily. Děti na sebe sice trochu pokřikovaly, ale hra je zaujala
natolik, že se snažily dodržovat pravidla, aby ji mohli hrát dále. Tuto hru si natolik
oblíbily, že ji pracovnice musela zařadit také na začátek programu v rámci jejich
druhého setkání. Zařazením aktivity pracovnice v očích dětí velice stoupla. Reagovaly
na ni pozitivně po celou dobu, ale ve chvíli, kdy je v rámci programu seznámila s touto
hrou „zamilovaly se nejen do hry ale i do pracovnice“ (U).
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Po přestávce se žáci rozdělili do skupin a měli za úkol napsat během 5 minut
co nejvíce věcí, které jejich třídě jdou, v čem jsou dobří a za co by se mohli pochválit.
Třídě se podařilo najít dost pozitiv, které si pak společně přečetli.
V závěru pracovnice využila svůj seznam pozitiv z náslechu, který průběžně
doplňovala a řekla dětem, čeho všeho si u nich všimla, co se jim daří a co funguje.
Vyzvala také třídu ke zpětné vazbě, chtěla vědět, čeho si samotné děti všimly, že se jim
podařilo. Byla příjemně překvapená, kolik odpovědí (a jakých) dostala. Také paní
učitelka pak přispěla svým seznamem, podařilo se jí najít také pozitiva, která dosud
nezazněla. „Byl to asi jediný okamžik, kdy ta třída dokázala celá mlčet, v tu chvíli tam
nebyl nikdo, kdo by nějak vyrušoval. V průběhu programu jinak byli vcelku hluční“ (P).
V tomto případě jde o využití techniky oceňování, kterou pracovnice (a později také
učitelka) využívají průběžně při práci se třídou nebo cíleně v rámci konkrétních
oceňovacích aktivit. Dále se jí ještě budu věnovat.
Po skončení programu s pracovnicí třídní učitelka nepřestala s využíváním
aktivit, protože sama zaznamenala, jaký úspěch ve třídě mají a že se potom s dětmi dále
lépe pracuje. Stále s dětmi hrála např. prdelkovanou, ale zapojila i další hry, jako jak se
tady známe. Při této aktivitě každé dítě dostalo lísteček s úkolem sehnat podpis člověka,
který např. umí lyžovat, má doma tři psy, nejí špenát apod. Je třeba ke každému bodu
sehnat podpis jiného spolužáka, který opravdu splňuje danou podmínku. Cílem bylo
třídu promíchat a vést ji ke společné komunikaci a poznávání se.
Další aktivitu, kterou paní učitelka zařadila do programu, byl u dětí oblíbený
Upír. Děti stojí v kruhu, jeden z nich je upír, chystající se někoho ulovit. Když oběť
zjistí, že ji upír chce kousnout, začne na někoho jiného mrkat. Ten někdo ji může
zachránit tím, že řekne její jméno. Učitelka měla z této aktivity obavu, že se děti budou
schválně škrtit místo zachraňování, ale třída bez problému dodržovala pravidla hry, což
pro ni bylo překvapením.

5.1.2.3 Bezpečné přestávky
Mezi aktivitami v rámci programu měla proběhnout velká přestávka, kterou
pracovnice chtěla využít ke konzultaci s třídní učitelkou. Ta ale dosud měla kvůli
dřívějším zkušenostem obavy ponechat třídu samotnou. Kluci se o přestávkách rádi
prali, říkali, že dělají kung fu souboje a paní učitelka se bála o jejich bezpečnost.
Pracovnice v tuto chvíli dala učitelce radu, kterou se snaží řídit do dnes. „Řekla mi
jednu nejdůležitější věc, od které jsem se pak i odrazila, že mám dát těm dětem důvěru,
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že oni to zvládnou“ (U). Pracovnice věděla, že pokud klukům tyto souboje zakážou,
pravděpodobně zákaz poruší. Rozhodla se proto tuto hru chlapcům povolit. Zeptala se,
co přesně hrají a jestli (jaká) to má pravidla. „Řekla jsem jim, že mi ta jejich hra nevadí,
ale že bych chtěla s paní učitelkou na chvilku odejít a že bych potřebovala, aby do těch
pravidel zahrnuli to, že se nikdo nezraní. Chlapci odpověděli, že to do pravidel patří a
že by mohli zařídit, aby na konci přestávky nikdo nebyl zraněný“ (P). Ve škole tehdy
nezvonilo na konec přestávky a tak se dále s dětmi domluvila, že v 10 hodin, budou
všichni na svých místech a ve třídě bude klid.
Po návratu do třídy děti opravdu byly na svých místech, třída byla klidná a nikdo
nebyl zraněný. Paní učitelka byla překvapená, ale samozřejmě velmi ráda. Pracovnice
třídu pochválila, poděkovala jim, že přestávku tak hezky zvládli a že je moc ráda, že se
nikdo nezranil.

5.1.2.4 Dělení do skupin
Rada ohledně ponechání důvěry dětem se ukázala jako užitečná také při
skupinových pracích a aktivitách. Paní učitelka nenechala třídu dělit se do skupin
samostatně, protože se domnívala, že by skupiny byly nevyrovnané, především co se
týče počtu členů na skupinku, nebo že by se děti ještě i popraly. Bohužel ale ani její
dělení nedosáhlo požadovaného výsledku. Děti se cestou ke své skupince totiž obvykle
zatoulaly ke skupince, ve které byl kamarád, a zůstaly tam. Paní učitelka si
uvědomovala, že řešením tohoto chování by strávila mnoho času a tak skupinky
ponechala. Pouze na konci spolupráce se dětí zeptala, že je zajímavé, že jich mělo být
v jedné skupině pět, ale zůstali jen dva, jak se to tak stalo. Odpověď žádnou nedostala.
Pracovnice se rozhodla nechat dělení do skupin na třídě samotné. „Řekla jsem
jim, že se můžou rozdělit sami, ale že mám podmínku, že se nikdo nepohádá a nikdo
nezůstane sám. Rozdělili se během 30 vteřin, dokonce jeden kluk měl být sám mezi
holkama, a tak si ještě se dvěma střihli, sami to pořešili. Za to jsem je pochválila, a
protože jsem viděla dřív, že holky s klukama dohromady, že to není úplně ono, dovolila
jsem jim za to, jak se hezky domluvili, zůstat pohromadě, že u holek bude o jednoho
méně“ (P).
Paní učitelku úspěch potěšil, takže se rozhodla využít radu, týkající se důvěry a
změnila proces dělení dětí do skupin. První krok, který již děti zvládly, bylo samostatné
dělení do skupin. Později se podařilo i dělení za ztížených podmínek, kdy např. třídní
učitelka dala podmínku, že v každé skupině bude alespoň jedna dívka.
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5.1.2.5 Konzultace pracovnice s třídní vyučující
Kromě setkání pracovnice a učitelky před zahájením samotného programu
probíhaly i další společné konzultace. První byla o velké přestávce, kdy proběhl
rozhovor k dosavadnímu průběhu programu. Součástí konzultace je pro pracovnici také
práce s vyučujícím, ve smyslu podpory, nalezení a poukázání na to, co se daří. „Řekla
mi, co jak v té třídě funguje, co je dobře a jak jsou ty děti na mě naladěné, že by se jí
líbilo být žákem v té třídě. Mluvili jsme ale i o tom, na čem je potřeba zapracovat“ (U).
Na konzultaci po skončení programu se pracovnice kromě dalšího hodnocení zaměří
také na domluvení dalších postupů. V této třídě se např. domluvila s vyučující, že
do příštího týdne, kdy se znovu setkají, zkusí sledovat, co se jim daří a každou hodinu
zkusí děti ocenit. „Poradila jsem jí, aby si nechala na konci hodiny třeba pět minut a
zkusila si všimnout kohokoliv, komu se co podaří. Hlavně těch výrazných dětí, které by
potřebovaly zklidnit, takže tím oceněním v rámci těch situací, kdy se zklidní posilovat
to jejich zklidnění. A samozřejmě taky nezapomnět na ty hodné, některé ty holky ani
nemají moc šanci se projevit, tak je důležité na ně nezapomenout“ (P).
Pracovník bohužel v mnoha případech (jako je i tento) nemůže se třídou osobně
pracovat dlouhodoběji. Proto je důležité, aby pracoval také s vyučujícím a v rámci
konzultací mu předal co nejvíce ze svých znalostí a postřehů o třídě. Třídní učitelka tak
od pracovnice dostala také různá doporučení a tipy ohledně aktivit, které by se třídou
mohla zkoušet, samozřejmě jí bylo vysvětleno, co by mělo být cílem, jaký by měl být
průběh a co se od ní očekává. Cílem této spolupráce je tedy připravit co nejvíce učitele
k samostatné práci se třídou v rámci využití daného programu. „Pracovnice mě vždy
informovala o tom, co udělala, jak v tom mám já pracovat dál a přímo mi konkrétně
řekla, co máme třeba v horizontu týdne všechno udělat. Vždy byla konkrétní a to se mi
na tom líbilo nejvíc“ (U).
Výhodou v tomto případě bylo studium metodika prevence, v rámci kterého se
třídní učitelka s pracovnicí několikrát setkala ještě po skončení přímé spolupráce
ve třídě. Na těchto setkáních a také prostřednictvím mailové korespondence spolu
konzultovaly další průběh práce se třídou, co se daří, jaké jsou výsledky a co by se
mohlo vyzkoušet.
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5.1.2.6 Cesta do Hobitína
Na druhém setkání se třídou, které trvalo zhruba 3 hodiny, se pracovnice
zajímala, co děti baví, jak tráví svůj volný čas. Dozvěděla se spoustu věcí, mimo jiné
také to, že hrají počítačové hry. Navrhla tedy dětem, že si zahrají hru, kterou by mohly
potom hrát s paní učitelkou během celého školního roku. Vysvětlila dětem, že každá
hra, má svůj start a svůj cíl a na tabuli namalovala cestu. „Zeptala jsem se dětí, co
za cestu by to mohlo být. Ten kluk, co mluvil svým zadkem, hodně čte a navrhl, že by
to mohl být Hobitín. Ptala jsem se dětí a většina Hobita znala, říkali, že by je
to zajímalo. Tak jsme měli Hobitín“ (P). Cesta, tak jak ji děti pojaly, měla svůj start
v Hobitíně a cílem byla Osamělá hora, ke které se musely přes různé překážky dostat.
Na hoře žil drak, kterého bylo třeba zneškodnit a tím zachránit celý Hobitín.
Pracovnice požádala děti, aby si představily dvě situace. Na startu byla situace,
kdy se ve třídě nemají dobře, nelíbí se jim tam a nechtějí tam chodit. Děti bod nula
popisovaly tak, že se nemají rádi, hádají se, závidí si, nikdo nikomu nepomáhá atd.
Zmínily také ubližování, bití a nadávky. Ve druhé situaci na Osamělé hoře,
po přemožení draka, je všechno super a jsou všichni naprosto spokojení. Tuto situaci
děti popsaly jako pravý opak bodu 0, mluvily o tom, že by na bodě 10 (tedy na Osamělé
hoře) nebyly žádné nadávky ani ubližování, ve třídě by byl klid. Poté pracovnice žáky
vyzvala, aby jednotlivě chodili k tabuli a na nakreslené cestě vyznačili, kde se podle
sebe momentálně nacházejí (mezi startem a cílem). K vyznačení pak společně přiřadili
čísla, ze kterých pracovnice udělala za třídu průměr. Třída kolektivně (průměrem) se
na cestě označila v bodě cca 4,5, na čemž se shodla.
Dále se třída rozdělila do skupin a každá skupinka dostala svůj úkol, jako
nakreslit mapu dané cesty (včetně překážek, což byly temné lesy, obři apod.), zpracovat
cílovou oblast (bod 10 neboli Osamělou horu), zpracovat aktuální situaci (bod 4,5) a
zpracovat rozdíl, mezi bodem 0 a bodem 4,5 (co třídě pomohlo, že se dostala na tento
bod?). Děti také dostaly možnost nakreslit si postavičku Hobita nebo z lega postavit
něco, souvisejícího s tématem. Po dobu práce byla třída o poznání klidnější, než bývalo
běžné. V závěru se všechny projekty seskládaly dohromady a třída se podívala na to, co
kdo vymyslel. Děti se domluvily, že výsledek projektu pověsí vedle tabule a budou
na něm průběžně pracovat. Paní učitelka s pracovnicí ocenily děti za vše, co postřehly
během celého programu. Pracovnice pak předala informace k práci s cestou třídní
učitelce, která se dále programu se třídou věnovala už samostatně.
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Paní učitelka doplnila toto „cestování“ pravidelným předčítáním z knížky Hobit
v hodinách češtiny, což mělo u dětí veliký úspěch. „Děti milovaly předčítání, vždy se
zklidnily a poslouchaly“ (U). Podle instrukcí od pracovnice třídní učitelka spolu s žáky
stanovila drobné krůčky, které by je na jejich cestě posouvali blíže k Osamělé hoře.
Snažila se, aby si drobné cíle stanovovali co nejvíce samostatně, ale dohlížela na to, aby
byly cíle menší a splnitelné. Mezi kroky, které si děti nastavily, lze zmínit
např. „přestaneme si brát věci“, „nebudeme si nadávat“, „přestaneme s posměšky“. Šlo
v podstatě o jednotlivé oblasti, popsané v bodě 0. Třídní učitelka hodnotí třídu jako
velmi motivovanou k plnění kroků. Bohužel chlapec, který občas měl agresivní
záchvaty, třídě posun kazil a děti, odhodlané plnit cíle na 100% a co nejrychlejším
tempem, pociťovaly určité zklamání. Třída se probojovala až na 7. stupeň celé cesty,
což byl úžasný úspěch. Když se jim ale nepodařilo daný cíl splnit na 100%, neměla už
takovou chuť stanovovat si cíl další a tak postupně cesta upadala v zapomnění a třída se
jí přestala věnovat. Paní učitelka věděla, že je třeba v práci se třídou pokračovat.
Po celou dobu ve třídě využívala oceňování (také při práci s cestou), které hodnotila
jako efektivní. Rozhodla se ho proto využít jako samostatnou aktivitu.

5.1.2.7 Oceňování v komunitním kruhu
Přes vánoční prázdniny dostaly děti za úkol nasbírat co nejvíce vršku od PET
láhví, aniž by jim byl sdělen důvod. Začátkem ledna pak učitelka se třídou vyzkoušela
tzv. komunitní kruh, jehož cílem bylo vyslovení pozitiv za poslední týden. Pozitiva se
měla týkat toho, co se dítěti podařilo, co se mu líbilo nebo co se podařilo některému
ze spolužáků popřípadě celé třídě. Za každé vyslovené pozitivum si žák vzal jeden
vršek a po ukončení celého kruhu všichni naházeli získané vršky do většího
průhledného barelu. Kruh probíhal pravidelně jedenkrát za týden, a každý měsíc tak
vznikl jeden barel obsahující vršky, znázorňující pozitiva třídy. Barely zůstávali
označené cedulkou s názvem příslušného měsíce v místnosti, kde se třída v rámci této
aktivity scházela a děti tak mohli pozorovat, jak se který měsíc oceňovali, zda dělají
pokroky.
„Moje obavy byly zbytečné, děti přijaly tento komunitní kruh s velikým ohlasem
a dokonce s nadšením. Za největší úspěch jsem považovala, že v tomto kruhu téměř vždy
promluví i ti, kteří mají jinak s komunikací problémy“ (U).
V rámci aktivity proběhla vždy dvě kola. Při prvním každý žák ocenil sám sebe,
s čímž měli někteří občas problémy. Ve druhém kole pak měl každý žák pochválit
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někoho ze spolužáků. Nejčastěji se děti oceňovaly za své školní úspěchy nebo za různé
legrácky. Mnohdy se pokusily z legrace ocenit např. za to, že dostaly z testu 4 a ne 5,
takže se dívaly na věci pozitivně. Paní učitelka měla vždy také připravené nějaké
ocenění a málokdy se stalo, že by někdo z dětí zůstal bez ocenění.
Třída je stále početná, živá a aktivní a tak má občas problém v kruhu vydržet.
Třídní učitelka se proto rozhodla zařadit kromě oceňování také různé aktivity (mimo
jiné popsány také výše), což třída uvítala s velikým nadšením. Pro komunitní kruh také
využívá jinou místnost, než je klasická třída. Přesouvá se s žáky do příjemné místnosti
s kobercem. „Ta změna prostředí také něco udělá, je to taková příjemná místnost a oni
tam chodili rádi, měli to spojené s tím příjemným“ (U).

5.1.3 Výsledky programu
Cílem spolupráce s odbornou pracovnicí pro třídní učitelku bylo jednak vyřešení
šikany a dále také zajistit pro děti bezpečnost o přestávkách.
Už během programu s pracovnicí se ve třídě navázaly nějaké nové vztahy. Stalo
se tak, že se upevnil kolektiv a celá přední trojice účastníků šikany do kolektivu
zapadla. Kamarády ve třídě tak měl nejen chlapec, který se stal obětí, ale také chlapec,
který měl agresivní sklony. Nikdy se tak nestalo, že by při nějaké aktivitě byl někdo
z kolektivu vyčleněn, že by se k někomu přistupovalo jinak, nebo že by někdo nebyl
vůbec oceněn. „Ten kluk, co mu ubližovali, při tom programu vůbec nebyl sám. Při tom
druhém setkání mu dokonce jeden spolužák držel místo. Ani o přestávkách už prý
nebývá sám, baví se s klukama a oni ho berou“ (P).
Co se týče přestávek, paní učitelka využila radu ohledně důvěry, kterou dostala
od pracovnice a vyzkoušela také její postup. Když se jí nějaká hra žáku nezdála zcela
bezpečná, ujistila se před odchodem o pravidlech a že se nikomu nic nestane. Zpětně je
možné říci, že to naprosto zafungovalo. S důvěrou k žákům učitelka pracovala i dále.
„Hrozně moc věcí jsem zkoušela s tím, že jsem jim dala tu důvěru, že to zvládnou.
Kolikrát se stalo, že to úplně nedopadlo, ale pak překvapili a zvládli neuvěřitelné věci“
(U). V prosinci například měla třída předvést divadelní představení. Třídní učitelka jim
ponechala samostatnost s tím, že jim nabídla svoji pomoc, pokud ji budou potřebovat.
Třída ji tehdy požádala o zakoupení barev na obličej. Scénář si napsali sami, stejně tak
si rozdělili role a kostýmy. „Vzájemná důvěra byla při vytvoření pozitivního klimatu
ve třídě velmi důležitá. Já jsem začala věřit dětem a děti začaly věřit mně. Pochopily, že
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stojím při nich, že jsem spravedlivá a měřím všem stejným metrem, že je mám ráda
takové, jaké jsou“ (U).
„Myslím si, že díky programu, díky přístupu pracovnice a snad i tomu mému,
takové to jádro těch kluků všechno přehodnotilo a začalo s tou třídou hýbat v tom
pozitivním smyslu. Oni už pak krásně fungovali a všichni (i ti tři) tam krásně zapadli.
Oni pochopili, že té třídě musí pomoct a že tu atmosféru ve třídě si vytvářejí sami“ (U).
Když se pak ve třídě stalo, že chlapec s agresivními záchvaty zaútočil na někoho z žáků,
nikdo ho v jeho ataku nepodpořil, ale naopak ho chlapci chytili a drželi, aby nikomu
neublížil, dokud se neuklidnil, nebo dokud jiný žák nepřivolal učitelku. Naučili se řešit
takové situace samostatně a zajišťovat ve třídě bezpečnost pro všechny.
„Pro mě primárním cílem bylo, aby to tam fungovalo, aby to bylo zdravé a aby
tam nebyla ta šikana, což se podařilo hrozně rychle. Ale ta třída sama mě pak tlačila
k tomu, že by chtěli víc, chtěli postoupit, já jsem samozřejmě také chtěla a to asi pak i
přispělo k tomu, že to negativní chování se v té třídě už neopakovalo“ (U). Ke konci
školního roku už se třídní učitelka odvážila třídu vzít na výlet vlakem, byla potěšena, že
se výlet podařil a vše se obešlo bez komplikací působených chováním dětí, což by dříve
pravděpodobně nebylo vůbec možné.
Po zhruba roční práci se třídou v rámci využití SFBT při komunitním kruhu
položila třídní učitelka dětem otázku, jak se mají ve své třídě. Před programem na tuto
otázku bohužel dvě třetiny z dětí odpovědělo, že špatně. Nyní v kruhu ale zjistila, že
z 27 dětí jich 26 odpovědělo dobře a jedno dítě tak napůl. „Taková odpověď pro mě byl
jeden z nejsilnějších impulzů pro další práci“ (U).

„Celá ta změna tehdy v té třídě proběhla hrozně rychle. To chválení a oceňování
ohromně zabralo, dělám to tak dodnes a myslím, že ta třída na to slyší“ (U).
Paní učitelka při své práci využívá získané zkušenosti i dále. Neustále i v rámci
prevence posiluje ve třídách jejich silné stránky. Přestože už netráví s jednou třídou
tolik času, v rámci pravidelné výuky na 2. stupni se snaží vše sledovat a jakmile se
vyskytne cokoliv trochu negativního, ihned se snaží situaci podchytit. Třída, které se
tento případ týká, se přestupem na vyšší stupeň základní školy bohužel musela rozdělit.
Ke konci páté třídy ale fungovali už téměř bez problémů a podle učitelky se jim
na druhém stupni podařilo utvořit úžasné kolektivy. Nyní končí sedmou třídu a zdá se,
že je v rámci kolektivu vše v pořádku. „Občas něco vyvedou, ale ubližování si úplně
zmizelo a objevují se už jen takové běžné lapálie“ (U).
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5.2 Případ šikany ve čtvrté třídě základní školy
Jak jsem se zmínila již dříve, v průběhu psaní této práce jsem byla v kontaktu
také s druhou učitelkou, v jejíž třídě se také objevila šikana a pro řešení situace byla
také využita spolupráce s odborníkem, tedy s pracovnicí organizace Madio z. s. Situace
v obou třídách byly vcelku podobné, podobný byl také průběh řešení. Protože se mi
nepodařilo zrealizovat rozhovor s paní učitelkou a vycházím tak pouze z online
komunikace a zaslaných materiálů, rozhodla jsem se do práce stručně zařadit případ této
třídy pouze jako doplňující.

5.2.1 Šikana ve třídě
V tomto případě se jedná o čtvrtou třídu základní školy, kterou metodička
prevence a učitelka v jedné osobě popsala s využitím slov „šikana, nenávist k sociálně
slabším nebo jakkoliv „odlišným“ spolužákům, vyčleňování, ponižování, strach se
projevit, říct svůj názor, neschopnost se radovat z úspěchu druhých, překračování a
neustálé posouvání hranic“ (U2). Jako příčinu zvažuje učitelka energii převážně
chlapecké třídy, která bohužel nebyla využita ve svůj prospěch. Zvažuje také
nevědomost a strach třídní učitelky, že něco pokazí a tak raději za tři uběhlé roky nic
neudělala.
Také v této třídě se učitelka snažila k žákům přistupovat partnersky a
s respektem. Jako metodik prevence provedla ve třídě diagnostiku, vyhodnocení,
vytvořila mapu třídy, pracovala s agresory, oběťmi, s rodiči i s celou třídou. Stejně jako
v prvním případě se i zde objevilo využití kázeňských opatření. Také zde měla
za následek rychlé zklidnění třídy. Paní učitelka ale zvažovala, zda jsou tato opatření
dostačující a vyhovující. „Je docela jednoduché (pro potrestané žáky) otřepat se, najít
novou taktiku, která nebude tak nápadná, protože paní učitelka už o nás ví… Nemůžu
ve třídě trávit veškerý čas, nechci se stát „hlídacím psem“ a stále kontrolovat, řešit a
trestat. Dá se s tím něco dělat? Jak zkusit pracovat s problémovými žáky jinak, dostat je
na „správnou“ stranu, zapojit je do dění ve třídě a jen netrestat? Jak narovnat vztahy
ve třídě, aby byly pevnější a vydržely úskalí, která na ně mohou v budoucnu čekat?“
(U2).
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5.2.2 Řešení situace ve třídě aneb výstup na Mount Four
Odpověď na tyto otázky učitelka získala díky spolupráci s odbornou pracovnicí,
která působila jako lektorka preventivního programu. „Věta, kterou pronesla
v posledních 5 minutách programu, nám změnila náš „třídní život“ a nastartovala můj
zcela nový pohled na věc. Věta zněla: Děcka, tohle je škála od 0 do 10. Poraďte se a
řekněte mi, kde teď asi jako třída jste“ (U2). Děti se tehdy umístily na číslo 3. Co bylo
před trojkou, třída s učitelkou neřeší, snaží se dívat se a jít dopředu a především se už
nevracet k tomu, co před číslem tři bylo. Tento svůj postup pojmenovala třída jako
výstup na Mount Four. Výstup si (stejně jako první třída) žáci graficky znázornili a
výtvor pověsili ve třídě. Výtvarné práce mají žáci velmi rádi, takže je aktivita bavila a
v celém jejím průběhu byly děti velmi samostatné. Ke znázornění aktuální pozice
při výstupu použily smajlíka14.
Po sedmi měsících práce se třída nacházela na bodě číslo 7. Tento veliký posun
se podařil díky tomu, že si žáci už nedávají přezdívky, více přemýšlí, než něco řeknou,
tolik se nebijí, nenadávají si, mají více možností zábavy a více aktivit, ve třídě se cítí
lépe. Cílový stav, tedy vrchol Mount Four, který značí bod 10, popsali žáci jako žádné
nadávky, stop šikaně, více kamarádství, úspěch, žádné provokování, méně vykřikování,
upřímnost, zábava a zážitky.
Zbývající cesta podle učitelky není dlouhá, ale příkrá a tak šplhají po půlkrocích,
dávají si menší, pokud možno splnitelné cíle. Žáci si pomáhají, oslovují se jmény,
hlídají si dodržování pokynů, oceňují sebemenší pokroky. Motivací k dosažení cíle je
mimo jiné také zábavné odpoledne se spaním ve škole. Třída má chvilky, kdy
zapomíná, že se na cestu vydala, pak ji ale vždy něco „nakopne“ a znovu zamíří vzhůru
k cíli. Na dosažení cíle se podílí téměř všichni, záleží jim na společném výsledku. Třída
se obklopuje pozitivními výroky, které si píše na plakát na zdi15. Mají je tak stále
na očích a připomínají jim, že je jim ve škole společně vlastně docela fajn.
Stejně jako první třída i zde se v rámci oceňování používají víčka z PET láhví16.
Oceňování funguje na stejném principu – žák, který ocení sebe, spolužáka nebo celou
třídu za něco pěkného, vhodí víčko do společné nádoby, kde pak společně mohou děti
14

Fotografie znázorňující škálu i grafické znázornění výstupu na Mount Four jsou přílohou této

práce.
15

Fotografie plakátu je přílohou této práce.

16

Fotografie zachycující sběr víček z PET láhví je přílohou této práce.
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sledovat, jak množství vršků vzrůstá. Děti se samy k této aktivitě hlásí a připomínají se,
když se domnívají, že mají „nárok na víčko“.
Také v této třídě se objevila potřeba dát dětem důvěru, věřit, že něco zvládnou
samy. Učitelka to poznala v konkrétní situaci, kdy se do sebe žáci pustili a velmi se
začali hádat. Při hádce, do které učitelka nijak nezasahovala, za ní jeden z žáků přišel a
řekl „Paní učitelko, tak já nevím, jestli vůbec jsme na té sedmičce…“. Když to zbytek
třídy zaslechl, nastalo hrobové ticho, přestalo se útočit a naopak si žáci sami začali
situaci urovnávat. Spolu s učitelkou pak žáci hledali na proběhnuté situaci pozitiva a
zkoušeli se oceňovat, přičemž pozitiv našli opravdu hodně. „Nejvíce mě potěšila věta
„Dobré bylo, že jste do toho nezasáhla a my jsme si to vyřešili sami.“ což opravdu
považuju za maximum, které se z této situace dalo vytěžit“ (U2).

5.2.3 Výsledky programu
Sama učitelka spatřuje přínos programu v tom, že žáky a učitele společná práce
baví, jsou obklopeni pozitivními informacemi. „Vždy se najde někdo, kdo připomene, že
někam stoupáme. Máme jasný cíl“ (U2). Už jen pokrok z čísla tři na číslo sedm
na škále neboli na cestě k vrcholu Mount Four mluví za vše. Pokrok, který v rámci této
cesty třída zaznamenala ve formě menšího výskytu nehezkých přezdívek, nadávek a
fyzického násilí je velkým přínosem. Paní učitelka zpozorovala, že se občas některé
neduhy do třídy vracejí. Nevzdává se ale, protože už ví, jak s nimi pracovat. „Třída už
ví, jak na to, umí se bránit. Zvládne to. Umíme to i díky našemu společnému stoupání
na vrchol. Díky za to“ (U2).
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Diskuse
Cílem realizovaného výzkumu bylo na konkrétním případu výskytu šikany
ve třídě ZŠ zmapovat využití SFBT jako možnosti řešení a zjistit, jaké jsou výsledky
tohoto postupu. Pro naplnění cíle jsem si stanovila dvě výzkumné otázky.
První výzkumná otázka zněla: Jak probíhá práce se třídou ZŠ při využití SFBT
za účelem řešení šikany ve třídě? V obou třídách základních škol využily učitelky
pro řešení situace ve třídě spolupráci s odborníkem. Obě byly současně školními
metodiky prevence a na řešení spolupracovaly se stejnou pracovnicí, která v obou
případech využila stejný program řešení šikany, zahrnující využití SFBT, s primárním
zaměřením na WOWW program. Spolupráce byla zahájena oslovením pracovnice
učitelkou za účelem domluvení zakázky. Pracovnice stručně zmapovala situaci ve třídě
pomocí rozhovoru s učitelkou a domluvila termín setkání ve škole. Počet setkání se
v obou třídách lišil, ve třídě, na kterou se tato práce primárně zaměřuje, proběhla pouze
dvě společná setkání, ve třídě druhé proběhlo setkání více. Vždy ale byl kladen důraz
na další samostatnou práci učitelky se třídou po ukončení spolupráce s pracovnicí.
První setkání s pracovnicí ve škole lze zařadit do první fáze WOWW programu.
Autoři Kelly, Kim a Franklin zahrnují do této první fáze kromě coachingu také
pozorování ve třídě (samotnou fázi nazvali pozorovací fází), zjištění silných stránek a
zdrojů ve třídě pomocí vhodných otázek a sdílení zjištěných pozitiv (2008, s. 64).
Na úplném začátku setkání proběhla konzultace pracovnice s učitelkou, v rámci které si
pracovnice utvořila představu o třídě a typu programu, který by bylo vhodné využít,
zmapovala potřeby a přání učitelky a krátce ji seznámila s průběhem dne. Následovala
návštěva třídy, přičemž žákům byla pouze představena pracovnice s tím, že tam s nimi
chvíli bude a poté proběhne nějaký program. Pracovnice se usadila vzadu ve třídě, kde
sledovala běžnou hodinu a zapisovala si silné stránky žáků/třídy a všechna pozitiva,
která zaznamenala. Jednalo se o tzv. náslech. Další důležitou částí první fáze dle teorie
je zmapovaní silných stránek jednotlivců i celé třídy pomocí vhodných otázek,
směřovaných k dětem, mimo jiné také za účelem přivést děti k uvědomění si jejich
vlastních zdrojů (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 64). V tomto případě pracovnice kromě
vhodných otázek využila také aktivity. Na začátek zvolila aktivitu „získej své jméno“,
kdy mezi sebou žáci museli komunikovat a pracovali s vlastními pozitivy. Dále se dětí
ptala na jejich vlastní názor na třídu, přičemž v odpovědích dostala mnoho negativ.
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Objevilo se ale tvrzení, že třída je akční. Pracovnice toto vyhodnotila jako silnou
stránku třídy a na tomto zdroji také postavila další aktivitu, kterou byla „prdelkovaná“.
Třída se opravdu projevila velmi aktivně, ale také schopná spolupráce, obzvláště
ve chvíli, kdy má společný cíl (dodržování pravidel hry, aby ji mohli hrát).
Následovala přestávka ve výuce, kterou pracovnice s vyučující využily
ke konzultaci. Bylo třeba ale v rozdivočené třídě zajistit bezpečnost dětí. Pracovnice
využila tuto příležitost pro práci s důvěrou ke třídě. Jak uvádí Berg a Shilts (2004,
s. 13), děti chtějí mít možnost utvářet vlastní rozhodnutí a vyjádřit svůj názor, chtějí být
aktivní a podílet se na činnostech s ostatními. Aby to bylo možné, je třeba, aby získaly
důvěru od dospělého v tom smyslu, že děti jsou schopné danou věc zvládnout.
Konkrétně bezpečnost a vhodný program pro přestávky řeší také Sue Young (2009,
s. 58), která jako vhodný nástroj pro celkové zlepšení vnímá diskusi s dětmi. Pracovnice
probrala s dětmi jimi plánovaný průběh přestávky a dohodla se s nimi na pravidlech.
Dala jim najevo, že věří, že pravidla dodrží, což se také stalo. V rámci konzultace
pracovnice s učitelkou zhodnotila dosavadní průběh programu a informovala ji také
o jejích silných stránkách, co pozitivního objevila na jejím působení ve třídě.
Po přestávce znovu navázala na práci s důvěrou k dětem a nechala je, aby se samy
rozdělily do skupin pro další aktivitu, kterou bylo napsat co nejvíce věcí, které třídě
jdou. Utvořené seznamy si pak třída přečetla a pracovnice využila příležitost
pro prezentaci vlastního seznamu, který za celý program sepsala. Také paní učitelka
přispěla seznamem pozitiv, která sama během dopoledne vypozorovala. V tomto
případě kladla pracovnice důraz na využití techniky oceňování, kterou ale průběžně
využívala po celou dobu programu. Protože děti pěkně spolupracovaly, bylo jim
v závěru programu dovoleno zahrát si ještě prdelkovanou, kterou si velmi oblíbily.
Třídní učitelka dostala za úkol zaměřit se do příštího setkání na sledování zdrojů třídy a
děti i za drobné úspěchy a pozitiva oceňovat.
Druhé setkání proběhlo přesně po týdnu (trvalo zhruba 3 hodiny) a jeho průběh
lze po teoretické stránce zařadit do druhé fáze WOWW programu. Ta dle autorů (Kelly,
Kim a Franklin) zahrnuje primárně stanovení cílů s využitím škálových otázek (2008,
s. 65). Pracovnice se při této fázi ptala dětí na jejich zájmy a celkové trávení volného
času. Protože děti rády hrají hry, navrhla jim hru, kterou byla cesta (neboli škála).
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Společně cestu pojmenovali jako Hobitín17 (šlo o trasu z bodu 0 – Hobitín, přes různé
překážky až k bodu 10 – Osamělá hora, kde sídlí drak, po jehož přemožení bude už vše
naprosto v pořádku). Pracovnice vysvětlila třídě čísla na škále, společně body popsali
ve vztahu ke třídě a zmapovali aktuální situaci, přičemž se třída označila na bodě 4,5.
Třída pak pracovala na grafickém znázornění cesty, přemýšlela nad možnými kroky,
díky kterým by se dostali dále a mapovali také příčiny posunu z nižšího čísla na vyšší,
které by mohli znovu použít (jde tedy o práci s výjimkami). V závěru setkání opět
proběhla konzultace pracovnice s vyučující, kde jí předala rady a typy k další práci se
třídou.
Třetí setkání v tomto případě už bohužel neproběhlo. Třídní učitelka ale
s pracovnicí pravidelně udržovala jak osobní, tak i e-mailový kontakt a snažily se
konzultovat průběh práce ve třídě. Další postup v rámci WOWW programu tedy již
absolvovala se třídou učitelka samostatně, na základě doporučení pracovnice. I tak ale
teoreticky odpovídal třetí fázi programu, která dle autorů zahrnuje škálování úspěchu,
jeho oceňování a posilování. Je doporučeno vystavit znázorněnou cestu ve třídě a
motivovat žáky k dělání více toho, co se daří (Kelly, Kim, Franklin, 2008, s. 66). Třída
si s paní učitelkou vystavila grafické znázornění jejich cesty ve třídě, za účelem
motivace (viděli, jaký pokrok už udělali a na čem pracují). Ve druhé škole dokonce
doplnili toto znázornění o plakát, na který si v průběhu roku děti píší pozitiva a hezké
věci, které ve škole zazněly, jako jsou pochvaly, ocenění, legrácky nebo poděkování.
Paní učitelka upevňovala pokrok a motivovala třídu pomocí techniky oceňování.
Berg a Shilts (2004, s. 21) uvádějí, že děti jsou na své cestě za cílem nejvíce
motivováni drobnými úspěchy. Bohužel v tomto případě třída časem zjistila, že
v určitém bodě pro ně již škála (cesta) nebyla vyhovující. Důvodem byla právě
upadající motivace kvůli drobným neúspěchům, působených jedním ze spolužáků.
To příliš narušovalo vizi třídy plnit kroky na 100% a dojít do cíle co nejrychlejším
tempem. Základním principem WOWW programu je práce na tom, co funguje. Berg a
Shilts (2004, s. 21) považují za podstatnou část programu také oceňování úspěchů
(či jen pokusů o úspěch). Paní učitelka v rámci oceňování zaznamenala ve třídě velký
úspěch a tak se rozhodla využít komunitní kruh. V rámci této aktivity se třída scházela
jednou týdně v příjemné místnosti, kde se usadili v kruhu a každý nejdříve ocenil

17

Pro srovnání – druhá třída si v rámci této fáze programu zvolila výstup na Mount Four (0 – úpatí

a pak postupný výstup k bodu 10 – vrchol hory). Na škále se označila na bodě č. 3.
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za jakýkoliv drobný úspěch sebe a poté někoho ze spolužáků, popřípadě celou třídu.
Pro zvýšení motivace k aktivitě učitelka znovu využila škálu, ovšem v přijatelnější
formě pro děti18, což doporučují také Berg a Shilts. Podle nich je při práci s dětmi
vhodné využít spíše reálné znázornění škály, jako např. zavěšení nafukovacích balónků
nebo stavění věže úspěchu (2004, s. 26). V tomto případě děti za každé vyslovené
ocenění získaly vršek z PET lahve. Po skončení aktivity tyto vršky společně umístily
do průhledného barelu na vodu. Barel měly vždy na jeden měsíc, uchovávaly je v dané
místnosti v řadě a mohly tak sledovat, jak se jim daří oceňovat se čím dál více. Lze
předpokládat, že pokud se děti více oceňovaly, pravděpodobně se také ve třídě cítily
lépe, což by značilo úspěšnost programu. Vhodné je dodat, že kromě této varianty
znázornění škály splňovala i první varianta (graficky znázorněná cesta „Hobitín“ nebo i
výstup na Mount Four) podmínku vhodnosti pro práci s dětmi podle autorů Berg a
Shiltse. Snad největším zdrojem třídy stále zůstávala její aktivita. I z toho důvodu paní
učitelka propojila „kruhová setkání“ s aktivitami, jako je oblíbená prdelkovaná, ale i jak
se tady známe nebo upír. Pro realizaci aktivity jak se tady známe potřebovala důkladně
poznat třídu. Proto, jak doporučují také Berg a Shilts (2004, s. 21), zahrnula do výuky
také rozhovory s dětmi, v rámci kterých je více poznávala.
Důležitou součástí (nejen) třetí fáze programu je možnost reflexe pro
vyučujícího. Třídní učitelka v tomto případě velmi ocenila celou spolupráci s odbornou
pracovnicí, ale také možnost konzultace po ukončení spolupráce, ať už při osobních
setkání, nebo pomocí online korespondence.
Berg a Shilts zmiňují, že celou práci na plnění cíle by měli zajišťovat primárně
děti a také by si měli zvolit způsob oslavy za splnění cíle (2004, s. 18). Je tedy třeba
zmínit, že děti dle názorů pracovnice i vyučujících na stanovení jak cílů, tak i
jednotlivých kroků velmi spolupracovaly, třídě se často dařilo dohodnout se. V případě
druhé třídy (čtvrtá třída) proběhlo také zvolení si způsobu závěrečné oslavy, kterým má
být zážitkové odpoledne se spaním ve škole. Třída první pak využívá oslavy již
v průběhu, kdy děti za plnění drobných kroků chodí např. na výlety do parku. Také Sue
Young zmiňuje, že při řešení šikany za pomocí SFBT pracovník vychází primárně
z preferované budoucnosti, jak si ji popíší samy děti (viz práce na cestě Hobitín a popis
bodu č. 10 na škále) a pracuje s již existujícími zdroji na straně třídy (2009, s. 25).
V tomto případě šlo jednoznačně o využití akčnosti třídy jakožto její nejsilnější stránky.
18

Formu škály využitím vršků z PET láhví využila pro oceňování úspěšně také druhá třída.
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Druhá výzkumná otázka zněla: Jaké jsou výsledky aplikace SFBT jako možnosti
řešení šikany ve třídě ZŠ? Kelly, Kim a Franklin definovali cíl programu, jako posílení
schopnosti vyučujícího rozpoznat vlastní silné stránky i silné stránky žáků, pomoci
žákům spolupracovat více efektivně, zvýšit míru zodpovědnosti a vzájemného respektu
(2008, s. 64). Vzhledem k výsledkům aplikace programu v případech popisovaných
v této práci, lze považovat cíl za splněný. Pomocí koučování (coaching) ze strany
pracovnice k třídní učitelce, samotnému programu, který zahrnoval vhodně zvolené
aktivity a využití např. komunitního kruhu třídní učitelkou došlo ke zlepšení v oblasti
rozpoznávání silných stránek a zdrojů jak u učitelky, tak i na straně žáků. Důkazem pro
toto tvrzení jsou především stále více se plnící barely vršky z PET láhví v komunitním
kruhu. Důkazem pro zlepšení spolupráce ve třídě může být např. schopnost třídy
samostatně zorganizovat divadelní představení, zvýšená míra zodpovědnosti se
projevila na schopnosti třídy zůstat o přestávce ve třídě bez dozoru nebo samostatně se
rozdělit do skupin. Vzájemný respekt lze zpozorovat při hraní her a aktivit, kdy děti
dodržují pravidla, nikoho neznevýhodňují, nevyčleňují, nenapadají se a nehádají.
Autoři Kelly, Kim a Franklin dále uvádějí, že pomocí SFBT se pracovník může
setkávat s více žáky současně a řešit jejich problémy rychleji (2008, s. 26). V obou
případech řešených v této práci probíhala spolupráce vždy s celou třídou současně,
zapojováni byli pokud možno všichni žáci, což vedlo k posilování spolupráce ve třídě a
zlepšování vztahů v kolektivu. Co se týče rychlosti, obě učitelky byly spokojeny
s celým průběhem programu včetně rychlosti řešení. Učitelka páté třídy v rozhovoru
uvedla, že samotný problém se šikanou (důvod, proč program probíhal) se podařilo
vyřešit již během asi měsíce spolupráce. Dále pak třída pracovala na dalším zlepšování
vztahů v kolektivu. Šikana jako taková ale ze třídy vymizela velmi rychle.
Ukazatelem dobrého výsledku je samozřejmě také posun na Cestě k cíli (škála)
v obou třídách. Páťáci se posunuli z bodu 4,5 na číslo 7, čtvrťáci z čísla 3 na bod 7.
Přestože cesta dosud nebyla dokončena, jde o úžasný pokrok a zlepšení. Důkazem
o efektivitě je samotný popis aktuální situace ve třídě třídními učitelkami, které
jednoznačně vnímají zlepšení. Samotné vyřešení šikany je zjevné na zapadnutí
účastníků šikany do kolektivu, ze kterého nyní není vyčleňována ani oběť, ani agresoři.
Celkově se vztahy v kolektivu posílily a upevnily. Obrovský posun je vidět v oblasti
zodpovědnosti dětí, kdy se učitelka již nemusí bát o přestávce opustit třídu. Paní
učitelka je přesvědčena, že díky programu děti pochopily, že ony samy si vytvářejí
atmosféru ve třídě a je tedy na nich, jak se ve třídě budou cítit. To zřejmě mělo
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za následek celkové zlepšení. V rozhovoru třídní učitelka uvedla, že také rodiče ocenili
průběh a výsledky programu, zaznamenaly tedy nějaké zlepšení i doma, ať už
z rozhovoru s dítětem, v jeho chování nebo díky zlepšenému prospěchu a větší radosti
z docházky do školy.
Pravděpodobně nejvíce potěšujícím výsledkem aplikace programu ve třídě je
hodnocení třídy samotnými žáky, kteří se před programem většinově cítili ve třídě
špatně. Nyní však téměř všichni odpovídají na otázku „jak se mám v naší třídě“
hodnocením dobře.
Výsledek tohoto výzkumu by mohly podpořit také některé studie, které proběhly
v zahraničí. Kelly, Kim a Franklin se ve své publikaci k některým vyjadřují. Mluví
mimo jiné o tom, že závěr těchto studií prokázal menší, ale pozitivní výsledek využití
SFBT (2008, s. 41). Berg a Shilts hovoří o studiích, v rámci kterých se prokázalo, že
efektivnější je využití podporujících přístupů, než trestajících. Budování pokroku
na základě úspěchu je jednodušší, než poukazování na deficit dítěte (2004, s. 18). Už
jen rychlost vyřešení výskytu šikany v první třídě by měla potvrdit toto tvrzení,
vzhledem k tomu, že před zahájením programu se učitelkám s využitím několika
„běžných postupů“ nepodařilo situaci ve třídě zcela řešit.

Užitečnost tohoto výzkumu spatřuji v potvrzení dobrých výsledků aplikace
SFBT při řešení šikany ve třídách. Zlepšení situace ve třídě zaznamenali kromě
vyučujících především samotní žáci, ale také jejich rodiče. Přestože se jedná o práci
s celým třídním kolektivem, díky oceňování z programu čerpají i jednotlivci.
Cílem výzkumu bylo zmapovat využití SFBT jako možnosti řešení šikany
ve třídě a zjistit, jaké jsou výsledky tohoto postupu. V obou případech tříd se potvrdilo,
že je vhodná spolupráce vyučujícího s odborným pracovníkem. Při správném vedení je
ale učitel schopen po krátké spolupráci vést třídu v programu dál již samostatně.
Pro sociální pracovníky, působících na pozici odborníka v těchto případech je tedy
nutné uvědomovat si důležitost spolupráce s učitelem a ohromný přínos koučování
(couching) do budoucna. Jako efektivní se dále prokázalo zapojení různých (tematicky
vhodných) aktivit, využití škálových otázek a především technika oceňování. Velice
užitečnou se ukázala práce s důvěrou vyučujícího vůči dětem.
Výzkumný záměr považuji za naplněný. Přesto si ale uvědomuji určité omezení
tohoto výzkumu. V první řadě je třeba zmínit časový odstup (zhruba 3 roky), se kterým
jsou případy obou tříd zpracovávány. Dále je také určitým nedostatkem chybějící
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osobní rozhovor s učitelkou čtvrté třídy základní školy. Do určité míry jsou však jiné
poskytnuté materiály ze strany učitelky pro doplnění výzkumu dostačující. V rámci
výzkumu jsem si uvědomila také menší míru zkreslení ve vlastní roli výzkumníka, kdy
jsem po prostudování teorie k tématu při rozhovoru očekávala určité odpovědi ze strany
třídní učitelky. V průběhu rozhovoru jsem pak k těmto odpovědím měla tendence
směřovat. K zachování odstupu při zpracovávání dat výzkumu mi kromě upřímných
odpovědí respondentů pomohly také jimi dodané další materiály, které vznikly krátce
po skončení programu v jejich třídách, tudíž u nich lze předpokládat nižší míru
zkreslení.
Pro případné rozvinutí výzkumu bych doporučila zaměření na udržitelnost
dosažené změny (zmizení rizikového chování) ve třídě, popřípadě také možnost využití
SFBT při práci ve třídách jakožto prevence rizikového chování.
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Závěr
Cílem práce bylo popsat možnosti využití přístupu zaměřeného na řešení a jeho
technik při práci s žáky základních škol, ohroženými šikanou. V teoretické části práce
jsem popsala nejdříve šikanu, jakožto jev ohrožující třídu. Dále jsem se v rámci řešení
šikany zaměřila na popsání přístupu zaměřeného na řešení a v kapitole týkající se
poradenství v sociální práci (zahrnující také poradenskou práci s dětmi) na program
Working On What Works, který ze SFBT vychází.
V empirické části práce jsem popsala metodologii výzkumu, jehož cílem bylo
zjistit průběh řešení šikany ve třídě za využití SFBT včetně zaměření se na výsledky této
možnosti řešení. Ve vztahu k tomuto cíli jsem si pak stanovila dvě výzkumné otázky:
1. Jak probíhá práce se třídou ZŠ při využití SFBT za účelem řešení šikany ve třídě?
2. Jaké jsou výsledky aplikace SFBT jako možnosti řešení šikany ve třídě ZŠ? Jako
metodu pro získání potřebných dat jsem zvolila kvalitativní výzkum, v rámci toho pak
případovou studii. Ta představuje podrobný popis a rozbor jednoho (nebo více) případů.
Důkladné prozkoumání jednoho případu v rámci případové studie, vede k lepšímu
porozumění případům jiným, podobným. Sběr dat proběhl prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s odbornou pracovnicí a třídní učitelkou, dále také analýzou
dalších materiálů, které jsem od účastníků výzkumu získala. S rozhovory jsem
pracovala prostřednictvím doslovné transkripce, poté jsem je zpřehlednila pomocí
redukce prvního řádu. Zásadní na práci s daty pak bylo kódování.
Z výsledků výzkumu vyplývá v první řadě možný postup aplikace SFBT (nebo
přímo programu WOWW) v rámci řešení šikany ve třídě. Na popsaných případech je
zjevné, že bylo přínosné (zřejmě ale ne nutné) dodržení tří fází programu, kterými jsou
přípravná fáze (konzultace pracovnice s učitelkou, náslech ve třídě, mapování silných
stránek a zdrojů třídy samostatně i spolu s žáky a sdílení poznatků), nastavení cílů
(využití škálových otázek, popis jednotlivých bodů škály a proběhlých změn) a
škálování a posilování úspěchu (oceňování, práce na dalších krocích/cílech, reflexe
vyučujícího). Jako velmi užitečné se při práci s žáky ukázalo zařazení aktivit
do programu. Dále z výzkumu vyplynulo, že aplikaci SFBT při řešení šikany lze
považovat za úspěšnou. Nejvíce pozitivně je ze strany účastníků výzkumu hodnocen
výsledek techniky oceňování a práce s důvěrou vyučujícího k žákům.
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Popsaný program jakožto možnost řešení šikany ve třídě může být přínosem
v rámci inspirace pro práci s dětmi ať už sociálním pracovníkům (působícím přímo
ve školách nebo v rámci preventivních programů apod.) nebo samotným učitelům.
Využitelnost programu se nemusí vztahovat přímo na rizikové chování ve třídách
základní školy, ale teoreticky by bylo možné jej aplikovat také při práci s dětmi
v zařízeních, kde se děti pravidelně setkávají. Mohlo by jít např. o nízkoprahová denní
centra pro děti a mládež, dětské domovy nebo azylové domy pro rodiče s dětmi atd.
Stejně tak je možné využití přístupu rozšířit kromě řešení šikany také na další problémy,
které se v kolektivu mohou vyskytovat, pravděpodobně také včetně prevence vzniku
daných problémů.
Popis programu v rámci této práce by mohl sloužit pracovníkům nebo učitelům
jako určitá inspirace či metodika pro realizaci vlastního programu. Ráda bych touto
prací kromě obecného přiblížení SFBT (a WOWW) také podpořila zájem o tyto
přístupy a jejich možnosti využití u sociálních pracovníků, pedagogů, vychovatelů ale
popřípadě také rodičů a dalších osob, které mají zájem o vyzkoušení něčeho nového při
práci s dětmi.
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Příloha č. 1
Grafické znázornění výstupu na Mount Four – 4. třída základní školy.

Fotografie „Výstup na Mount Four“, autor třídní učitelka 4. třídy.
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Příloha č. 2
Grafické znázornění cesty (škály) – plakát „Co nám pomohlo?“ – 4. třída základní
školy.

Fotografie „Co nám pomohlo?“, autor třídní učitelka 4. třídy.

Fotografie „Co nám pomohlo?“, autor třídní učitelka 4. třídy.
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Příloha č. 3
Plakát „Obklopeni pozitivy“ – 4. třída základní školy.
- na tento plakát si třída v průběhu školního roku zapisovala všechno hezké, co
ve třídě zaznělo. Na plakátku se tak objevily pochvaly, ocenění, legrácky nebo
poděkování.

Fotografie „Obklopeni pozitivy“, autor třídní učitelka 4. třídy.
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Příloha č. 4
Sběr víček od PET lahví v rámci oceňování – 4. třída základní školy.

Fotografie „Sběr víček od PET láhví“, autor třídní učitelka 4. třídy.
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