Šikanovanie
a jeho formy

MÁRIA SARKOVÁ

Správa o stave medzi školákmi slovenských
základných škôl

Mgr. Mária Sarková, PhD
Šikanovanie a jeho formy - správa o stave medzi školákmi slovenských
základných škôl

Vydala Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2013
Odborní konzultanti:
Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.,
			
Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.,
			Mgr. Petra Juhásová
Diseminácia: 		

PaedDr. Marek Kmeť – EDUCON info@educon.sk

Grafické spracovanie:

René Říha

Tlač: 			

EQUILIBRIA, s.r.o., Košice

ISBN:			

978-80-971475-3-2

Táto práca bola podporená Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie
na Slovensku a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV-0032-11.
V práci sú použité kresby žiakov košických základných škôl, ktorým touto cestou
ďakujeme za pomoc.

2

Šikanovanie a jeho formy - správa o stave medzi školákmi slovenských základných škôl

Obsah
Predslov ............................................................................................................. 4
Úvod .................................................................................................................. 5
Šikanovanie a jeho formy .................................................................................. 6
Zdroje šikanovania ............................................................................................

7

Dôsledky šikanovania ........................................................................................ 8
Výskum v rámci štúdie HBSC ............................................................................. 9
HBSC štúdia v roku 2010 na Slovensku .............................................................

11

Výsledky výskumu ............................................................................................. 14
Obeť šikanovania ..............................................................................................

15

Agresor šikanovania .........................................................................................

17

Národné otázky ...............................................................................................

19

Špecifické formy šikanovania ............................................................................

20

Miesto, kde sa žiaci stretli s takým správaním ..................................................

25

Komu žiaci povedali, že videli takéto správanie ................................................

26

Kde hľadať pomoc? ..........................................................................................

28

Záver ................................................................................................................

29

Slovo expertov na záver ....................................................................................

30

Mária Sarková

3

Predslov
Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných školákov, ktorá bola vypracovaná na základe medzinárodného prieskumu „Health Behaviour in School Aged Children“ v rokoch 2009/2010, poskytla množstvo cenných
informácií o zdraví a o faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú u týchto vekových skupín.
Mnohé z nich boli len potvrdením už známeho alebo tušeného, ale niektoré zistenia
prekonali očakávania, a bohužiaľ v negatívnom zmysle slova. Je to aj prípad šikanovania medzi školákmi na základných školách.
Šikanovanie má na školách rôzne podoby. Aj keď najčastejšie hovoríme o jeho existencii medzi rovesníkmi, prípadne staršími a mladšími spolužiakmi, jeho zrod treba
hľadať v správaní a postojoch rodiny, vo vedení školy a príkladoch učiteľov, ale aj
v celkovej spoločenskej klíme, ktorá ho môže verejne tolerovať alebo dokonca podnecovať. S rozvojom informačných a komunikačných technológií prišla takzvaná
kyberšikana, teda šikanovanie prostredníctvom elektronických médií, sociálnych
sietí, emailu, alebo telefónu. Aj tu sú najčastejšími obeťami deti a mládež.
Európska správa o prevencii zlého zaobchádzania s deťmi, ktorú vydal Regionálny
úrad WHO pre Európu (WHO/Europe) v roku 2013, hovorí, že šikanovanie vyvíjané
deťmi (často skupinami detí) voči iným deťom je v súčasnosti jedným z najčastejších typov násilia medzi deťmi. Obsahuje fyzické, psychické a pri starších školákoch
aj sexuálne násilie, ktoré nezraňuje len momentálnu integritu obetí, ale má často
dlhotrvajúce dopady na ich celkový vývoj, vzdelávanie a sociálnu integráciu.
Údaje o stave šikanovania medzi slovenskými deťmi sú dnes určite neúplné a mali
by byť pravidelne dopĺňané o miestne prieskumy, ktoré zachytia špecifiká vyplývajúce z daného prostredia a pridružených socio-ekonomických determinantov.
Potrebný je aj systematický výskum o cielených intervenciách, ktorých cieľom je
odstránenie príčiny šikanovania a navrátenie obetí do plného zdravia a pohody.
Rozpoznanie a dôkladné zmapovanie šikanovania je dôležité pre prípravu účinných
prevenčným a intervenčným programom zameraných na vytváranie bezpečného
prostredia v školách.
Preto sa Kancelária WHO rozhodla podporiť vydanie publikácie, ktorá zosumarizuje
dostupné informácie na túto tému a stane sa východiskovým materiálom pre prácu
odborníkov – psychológov, učiteľov, sociálnych poradcov, ale aj rodičov pri potláčaní tohto negatívneho fenoménu, ktorý sa udomácnil na školách už od najmladších
žiakov. Aj keď sú agresormi samotné deti, zodpovednosť dospelých za prevenciu
takéhoto správania je neodňateľná.
Darina Sedláková
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
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Úvod
Škola je významným prostredím, v ktorom deti a mladí strávia väčšinu času svojho bežného dňa. Je to dôležitý čas života, pretože práve počas tohto obdobia sa u nich formujú,
okrem iného, aj základy vzorcov ich fyzického i psychického zdravia v dospelom veku.
Zdravie v období adolescencie je výsledkom rôznych vplyvov - od prenatálneho vývinu cez
obdobie raného detstva až po biologické a sociálne zmeny, ktoré sú charakteristické práve
pre toto obdobie dospievania. Tie sú ovplyvňované veľkým spektrom ďalších sociálnych
determinantov, ako aj pozitívne či negatívne pôsobiacimi faktormi, ktoré môžu mať okamžitý dôsledok na ich fungovanie a z dlhodobého hľadiska majú taktiež svoj neodmysliteľný
význam. Jedným z negatívnych faktorov s možným okamžitým, ale aj dlhodobým dopadom je skúsenosť s násilím a šikanovaním v školskom prostredí. Ako uvádza Kolář (2011)
šikanovanie je všadeprítomné a môže človeka sprevádzať celým životom, počnúc rodinou,
pokračujúc v škole, či v rovesníckych a záujmových skupinách, v neskoršom veku na pracoviskách (mobbing, bossing, stuffing) alebo v partnerských vzťahoch a rodinách (domáce
násilie). Skúmať šikanovanie u dospievajúcej generácie, jeho formy a prostredia, v ktorých
k nim dochádza, pomáha získavať informácie o potenciálne problémových miestach, ktoré
môžu slúžiť ako dôležitý „odrazový mostík“ pre tvorbu programov na podporu pozitívnych
a elimináciu negatívnych determinantov.
Cieľom tejto štúdie je prezentovať výsledky medzinárodného výskumu v oblasti
šikanovania na slovenských školách a stať sa tak východiskovým materiálom pre
kompetentné organizácie na tvorbu prevenčných programov.

Mária Sarková
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Šikanovanie a jeho formy
Šikanovanie je sebapresadzovanie sa v rámci medziľudských vzťahov prostredníctvom agresie (Pepler a Graig, 2000). Je definované ako negatívny fyzický alebo slovný
útok s nepriateľským úmyslom a s opakujúcou tendenciou (Olweus, 1991; Pepler a Graig,
1995). Pre vzťah, ktorý označujeme týmto pojmom, je príznačná úplná asymetria síl
dvoch jedincov (alebo skupiny), kde „silnejší“ (agresor) zneužíva „slabšieho“ (obeť)
a dlhodobo a opakovane mu upiera jeho práva (Olweus, 1994; Harel-Fisch a kol., 2011). Táto
asymetria sa môže prejavovať na úrovni fyzickej, psychickej a pod., pričom môže
mať veľké množstvo podôb a foriem (Due a kol., 2005; Harel-Fisch a kol., 2011). Ako je ilustrované na Obrázku č. 1, jedna z možností členenia foriem šikanovanie je určovanie
jeho typu na základe vonkajšej podoby.
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Obrázok 1: Formy šikanovania na základe jej vonkajšej podoby
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Zdroje šikanovania
Podnetom, aby sa stal niekto terčom šikanovania spolužiaka, alebo skupiny spolužiakov, môže byť akákoľvek odlišnosť. Niektoré podnety pretrvávajú roky, niektoré
sa k nim pridávajú na základe toho, čo je v danej dobe moderné. Základnú kategorizáciu zdrojov ukazuje Tabuľka č.1.
Tabuľka 1: Kategorizácia zdrojov šikanovania

Socio-ekonomický status rodiny

Nemožnosť zapojiť sa do aktivít skupiny,
ktoré si vyžadujú mať finančnú hotovosť
(školský výlet, spoločné trávenie času
v obchodných domoch po škole, ...)

Farba pleti

Príslušnosť k rase, etnickej skupine,
alebo k akejkoľvek minorite v kontraste
s majoritnou populáciou spoločnosti.

Náboženstvo

Hlásenie sa a verejné a otvorené vyznávanie konkrétneho náboženstva, vierovyznania alebo životnej filozofie.

Rodinná situácia

Rodinný problém, ktorý je verejne
známy (alkoholizmus v rodine, domáce
násilie, neúplnosť rodiny, dieťa v pestúnskej starostlivosti).

Školský výkon

Slabý, ale na druhej strane aj príliš dobrý prospech, vysoký záujem
o niektorý predmet, dobré vzťahy s učiteľmi.

vzhľad

Výška (príliš vysoká, príliš nízka), váha
(nadváha, podváha), výzor (okuliare,
odstávajúce uši, väčší nos), nemoderné
oblečenie.

zdravotné znevýhodnenie

Mentálne, zrakové, sluchové alebo
telesné postihnutie.

Mária Sarková
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Dôsledky šikanovania
Šikanovanie v živote adolescenta častokrát súvisí s inými druhmi rizikového správania. Z toho vyplýva, že obete a agresori môžu pociťovať krátkodobé, ale aj dlhodobé
ťažkosti vo viacerých oblastiach (Ma, 2002; Black a Jackson, 2007).
Obete šikanovania môžu častejšie trpieť celou škálou psychosomatických problémov (Nansel a kol, 2001a), ako sú bolesti hlavy, bolesti brucha, bolesti chrbta, problémy
so spánkom, nechuť do jedla či nočné pomočovanie. Byť šikanovaný súvisí s vyššou
mierou stresu, úzkosti, podráždenosťou, prežívaním hnevu či smútku (Slee, 1994; Bond
a kol., 2001), psychickou nevyrovnanosťou (Nansel a kol., 2001; Due a kol., 2005), môže viesť
k nižšej sebaúcte (Boulton a Underwood, 1992; Olweus 1994; Hawker a Boulton 2000; O’Moore a Kirkham, 2001), alebo dokonca k voľbe siahnuť si na život (Klomek a kol., 2007).
Na druhej strane úzkosť, frustrácia či podráždenosť môžu stimulovať agresívne správanie a viesť k šikanovaniu iných. Agresori mávajú vyššie sebavedomie, nižšiu mieru
empatie, bývajú dominantní, impulzívni a všeobecne agresívnejší (Olweus, 1993, Book,
Volk &Hosker, 2012, Cook, Williams, Guerra, Kim& Sadek, 2010). Mnoho agresorov si nemusí uvedomovať, aké dôsledky ich správanie má.
Obete i agresori všeobecne mávajú problémy v medziľudských vzťahoch. Školáci,
ktorí majú ťažkosti nadviazať priateľské vzťahy a sú menej populárni medzi spolužiakmi, bývajú častejšie obeťami šikanovania a táto situácia zhoršuje ich status
v triede a znižuje ich šance na začlenenie do školského kolektívu (Thornberg, 2010).
Skúsenosť so šikanovaním ale môže viesť k strate záujmu o vzdelávanie, zhoršeniu
prospechu, záškoláctvu a zhoršeniu vzťahu s učiteľmi i u obetí.
Agresori mávajú narušené vzťahy s rodičmi, horší vzťah k škole (Harel, 1999) a vyššiu
mieru rizikového správania ako je fajčenie, konzumácia alkoholu, či užívanie drog
(Nansel2001b), čo ešte viac zhoršuje ich vzťahy s dospelými.
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Výskum v rámci štúdie HBSC
Štúdia Health Behaviour in School-aged Children (ďalej len HBSC) je jednou z prvých
medzinárodných štúdií, ktorá sa systematicky a dlhodobo venuje monitorovaniu zdravia
a so zdravím súvisiaceho správania sa v období rannej a strednej adolescencie a ktorá
v súčasnosti zastrešuje 43 krajín (štáty Európy, USA, Kanadu, Izrael) (Currie a kol., 2012).

Ciele a dizajn HBSC štúdie
Cieľom štúdie je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie sa školákov
v ich sociálnom kontexte a prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a so zdravím súvisiacom správaní sa školákov.

Uplatnenie výsledkov
Získané poznatky sa následne stávajú dôležitým podkladom pre tvorbu efektívnych
programov podpory zdravia, vzdelávacích programov v tejto oblasti, sledovania ich
účinnosti nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni (Madarasová Gecková a kol.,
2011, Currie a kol., 2012).

Mária Sarková
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Dizajn štúdie
Štúdia je prierezová, opakuje sa v štvorročných cykloch a tým umožňuje vytvárať
harmonizované dátové súbory, ktoré ponúkajú porovnávanie nielen medzi jednotlivými krajinami, ale i v priebehu rokov prostredníctvom sledovania trendov.
Údaje sú zbierané prostredníctvom dotazníka, ktorý je anonymnou formou administrovaný v školských triedach tímom školených administrátorov.
Účasť respondentov na zbere dát je zaistená súhlasom vedenia školy, informovaného súhlasu rodičov a aj v samotnej fáze zberu dát v školskej triede je dodržiavaná
dobrovoľnosť (Madarasová Gecková a kol., 2011).

Cieľová vzorka je skupina 11-, 13- a 15-ročných školákov a je vyberaná v súlade so
štruktúrou vzdelávacieho systému danej krajiny a býva stratifikovaná podľa regiónu
a typu školy.
Každá krajina sa zaväzuje zozbierať približne 1500 respondentov v každej z troch
sledovaných vekových skupín (Madarasová Gecková a kol., 2011).

Dotazník štúdie
Všetky účastnícke krajiny sa zaväzujú zaradiť do svojho dotazníka povinný modul
nevyhnutný pre medzinárodné porovnania, avšak okrem toho sú k dispozícii tematicky orientované rozširujúce moduly, ktoré sú používané niektorými krajinami
s cieľom skúmať zvolenú problematiku detailnejšie.
Jednotlivé krajiny môžu do dotazníka zaradiť aj dodatočné položky, ktoré majú z ich
pohľadu špeciálny význam v rámci národného a regionálneho kontextu (Madarasová
Gecková a kol., 2011).
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HBSC štúdia v roku 2010
na Slovensku
Výskumná vzorka v poslednej vlne zberu v rámci HBSC štúdie realizovanej na Slovensku v školskom roku 2009/2010 bola vytvorená plne v súlade s požiadavkami
štúdie HBSC.
Vzorka bola stratifikovaná podľa regiónu a typu školy (základná škola, osemročné
gymnázium).
Zo zoznamu všetkých základných škôl a osemročných gymnázií, ktorý poskytol Ústav
informácií a prognóz školstva, bolo náhodným výberom vybraných 134 škôl. Tento
počet bol vopred navýšený z dôvodu potreby nadhodnotenia veľkosti vzorky. Z tohto
zoznamu bolo ďalej náhodne vybraných 108 škôl, ktoré boli kontaktované telefonicky a boli požiadané o súhlas zúčastniť sa na štúdii. V reprezentatívnom zozname
vybraných škôl mali svoje zastúpenie školy s veľkým aj malým počtom študentov,
v mestách aj v dedinách a zachytené boli aj školy s vyučovacím jazykom maďarským,
či s vysokým zastúpením rómskych školákov. Počas telefonického rozhovoru so školami, ktoré súhlasili s účasťou na štúdii, boli náhodným výberom vybrané konkrétne
triedy (vždy jedna v 5. až 9. ročníku), v ktorých prebehol zber údajov.

Mária Sarková
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Popis vzorky
Štúdia bola schválená etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach. Rodičia boli o štúdii informovaní prostredníctvom školy a mohli sa rozhodnúť, či súhlasia s účasťou svojich detí v nej. Účasť v štúdii bola úplne dobrovoľná
a anonymná bez explicitných stimulov pre účasť.
Vypĺňanie dotazníkov trvalo približne 25 - 45 minút. Z konečného počtu 8 491
respondentov (miera spätnej odozvy 79,5%) boli vybraní žiaci vo veku 11, 13 a 15
rokov. Neúplná spätná väzba bola predovšetkým z dôvodu choroby (10,3%) a rodičovského nesúhlasu s účasťou ich detí na štúdii (7,4%). Vekové zloženie a pomer
chlapcov a dievčat je uvedený v Tabuľke 3.
Tabuľka 3: Popis slovenskej vzorky na HBSC štúdii z hľadiska veku a rodu

Veková skupina
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Priemerný vek

Chlapci

Dievčatá

Spolu

N

%

N

%

N

11 roční

11,53

528

46,3

612

53,7

1140

13 roční

13,50

774

48,4

826

51,6

1600

15 roční

15,46

771

49,2

797

50,8

1568
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Výsledky výskumu
Povinná časť pre všetky krajiny
Časť dotazníka, ktorá sa používa na meranie násilného správania sa detí v školách
v rámci projektu HBSC, je pre všetky zúčastnené krajiny povinná. Keďže všetky deti
rozumejú pod pojmom šikanovanie rôzne veci, táto časť je v dotazníku vysvetlená
ešte pred prvou otázkou nasledujúcim textom:
Toto sú niektoré otázky ohľadom šikanovania. Hovoríme, že spolužiak/čka je
ŠIKANOVANÝ/Á, keď jemu alebo jej iný spolužiak/čka alebo skupina spolužiakov
povedia alebo urobia protivné a nepríjemné veci. Šikanovanie je tiež, keď sa spolužiakovi/čke opakovane posmievajú spôsobom, ktorý mu nie je príjemný alebo
keď je spolužiak/čka schválne vylúčený/á z kolektívu. Šikanovanie ale nie je, keď
sa dvaja spolužiaci/čky zhruba rovnako silní/é hádajú alebo bijú. Šikanovanie taktiež nie je, keď je spolužiak/čka podpichovaný kamarátskym a hravým spôsobom.
Povinné otázky na šikanovanie pre všetky krajiny v každom zbere sú dve:
1) „Ako často Ti niekto takýmto spôsobom ubližoval v škole za posledných pár
mesiacov?“ - „obeť šikanovania“
2) „Ako často si sa zúčastnil/a takéhoto správania voči inému/iným spolužiakovi/spolužiakom v škole za posledných pár mesiacov?“ - „agresor“
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Obeť šikanovania

Zistenia

Na otázku „Ako často Ti niekto takýmto spôsobom ubližoval v škole za posledných
pár mesiacov?“ mohli žiaci odpovedať výberom jednej z nasledujúcich možností,
pričom odpovede sú rozdelené a prezentované v dvoch kategóriách:

Obeťami šikanovania bolo
6 až 16% školákov.

»» Nestalo sa mi to v škole za posledných pár mesiacov
»» Stalo sa mi to len raz alebo dvakrát

»» 2 alebo 3-krát mesačne
»» Asi raz za týždeň
»» Niekoľkokrát za týždeň

>
>

nie

áno

Mladší školáci, najmä
chlapci, boli obeťami šikanovania častejšie v porovnaní so staršími školákmi.
Chlapci vo veku 11 a 13
rokov boli obeťami šikanovanie častejšie ako dievčatá
v týchto vekových skupinách.
Existujúce rozdiely v mladších vekových kategóriách
medzi chlapcami a dievčatami vo výskyte obetí
šikanovania v 15 roku života
neboli evidované.

Graf 1, 2: Percentuálny výskyt obetí šikanovania aspoň 2 až 3-krát mesačne
za posledných pár mesiacov u chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových
kategóriách

Mária Sarková
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Zistenia

Porovnanie otázky s HBSC priemerom
a s krajinami V4

Slovensko sa v porovnaní s HBSC priemerom
vo výskyte obetí šikanovania výrazne nelíši.
Výraznejšie nižší je iba
výskyt obetí šikanovania
v skupine 15-ročných
chlapcov.
V porovnaní s krajinami
V4 sa Slovensko líši najmä
v porovnaní s Českou
republikou, kde je výskyt
obetí šikanovania výrazne
nižší. Nízky výskyt obetí
šikanovania v Českej republike môže byť prejavom
niekoľkoročnej celoštátnej
kampane zameranej na elimináciu násilia a šikanovania v školách.

Graf 3: Porovnanie percentuálneho výskytu obetí šikanovania aspoň 2 až 3krát
mesačne za posledných pár mesiacov u chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách medzi krajinami V4 a HBSC priemerom
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Agresor šikanovania

Zistenia

Na otázku „Ako často si sa zúčastnil/a takéhoto správania voči inému/iným spolužiakovi/spolužiakom v škole za posledných pár mesiacov?“ mohli žiaci odpovedať
výberom jednej z nasledujúcich možností, pričom odpovede sú rozdelené a prezentované v dvoch kategóriách:

S rastúcim vekom sa percentuálny výskyt agresorov
len mierne zvýšil.

»» Nezúčastnil/a som sa takéhoto správania
voči inému spolužiakovi/spolužiakom
v škole za posledných pár mesiacov
»» Stalo sa to len raz alebo dvakrát

»» 2 alebo 3krát mesačne
»» Asi raz za týždeň
»» Niekoľkokrát za týždeň

>
>

nie

Chlapci boli agresormi
častejšie ako dievčatá.
V skupine 11-ročných sa
k šikanovaniu spolužiakov
priznalo skoro dvakrát viac
chlapcov ako dievčat.
K šikanovaniu spolužiaka sa
priznalo 8 až 17% školákov.

áno

Graf 4, 5: Percentuálny výskyt tých, ktorí šikanovali iných spolužiakov aspoň 2
až 3krát mesačne za posledných pár mesiacov u chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách
Mária Sarková
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Zistenia

Porovnanie otázky s HBSC priemerom
a s krajinami V4

Výskyt agresorov bol na
Slovensku vyšší v porovnaní
s HBSC priemerom a to
najmä v mladších vekových
skupinách.
V rámci porovnania krajín
V4 sa výrazne líši od HBSC
priemeru Česká republika
a čiastočne Maďarsko s nižším percentom agresorov.

Graf 6: Porovnanie percentuálneho výskytu tých, ktorí šikanovali iných spolužiakov aspoň 2 až 3krát mesačne za posledných pár mesiacov u chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách medzi krajinami V4 a HBSC priemerom
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Národné otázky

Zistenia

Dlhodobá prax výskumu šikanovania na školách ukazuje, že z hľadiska poznania
tohto nežiaduceho správania, ako aj v snahe vytvoriť účinnú prevenciu, poprípade
intervenciu v konkrétnych prípadoch šikanovania, nie je postačujúce vedieť odpovede len na otázku, či sa žiak/ci stali obeťami, alebo či boli v pozícii agresorov.

Viac než dve tretiny školákov bolo svedkom nátlaku
na spolužiakov.

Tvorba preventívnych programov, ako aj intervencia v konkrétnych prípadoch šikanovania si vyžadujú čo najpresnejšiu klasifikáciu a výskum jednotlivých foriem.
Na základe toho bolo do posledného prieskumu na Slovensku pridaných niekoľko
otázok, ktorými sme sa pýtali na konkrétne formy šikanovania.
Ako prvá bola použitá otázka, v ktorej nebolo priamo použité slovo šikanovanie, ale
slovo všeobecnejšie, konkrétne slovo „nátlak“.
Na otázku „Stretol si sa s tým, že niekto vyvíjal nátlak na slabších spolužiakov v priebehu tohto školského roka?“ mohli žiaci odpovedať označením jednej
z ponúknutých odpovedí: Áno alebo Nie.

Graf 7: Percentuálny výskyt školákov, ktorí boli svedkami nátlaku na spolužiakov

Mária Sarková
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Špecifické formy šikanovania
Ďalšia časť národných otázok bola smerovaná ku konkrétnym formám šikanovania
medzi žiakmi. Ich úloha bola označiť pri každej forme to, či sa im stala a či túto
formu uplatnili oni sami pri šikanovaní iných.
Označ krížikom, ktoré z nasledujúcich situácií v škole....
…sa ti stali

…si robil
sám iným

Vyhrážanie, slovné urážky
Ohováranie, rozširovanie nepravdivých informácií
Výsmech z rasy, farby pleti
Výsmech z postavy, z nadváhy, podvýživy
Výsmech z vierovyznania, náboženstva
Vtipkovanie so sexuálnym podtextom, slovami
alebo gestami
Ubližovanie cez počítač, e-mail
Ubližovanie cez mobilný telefón
Zastrašovanie
Telesné napadnutie, bitka
Svojvoľné požičiavanie si vecí
Vymáhanie „nezmyselných“ príkazov

Kyberšikanovanie ako
„nová“ forma šikanovania
S rozvojom informačných a komunikačných technológií sa o kyberšikanovaní, teda
šikanovaní prostredníctvom elektronických médií hovorí stále viac. Využívanie
sociálnych sietí, emailu, alebo telefónu u všetkých vekových kategórií sa stalo
v posledných rokoch veľmi populárne a rodičia ani školy doteraz nevenovali
veľkú pozornosť vzdelávaniu (ako seba, tak aj detí), ako využívať tieto prostriedky
rozumne. Využívať ich na šikanovanie – ubližovanie je veľmi dostupné a dáva možnosti nečakaných rozmerov.
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Zistenia
Vo všetkých vekových
kategóriách sa ukazuje
ako najbežnejšia forma
šikanovania jeho verbálna
podoba – výsmech, dávanie si krutých prezývok,
ohováranie a rozširovanie
nepravdivých informácií,
vyhrážanie a slovné urážky.
Častou formou šikanovania
je aj svojvoľné požičiavanie
si vecí. Obeťou takýchto
foriem šikanovania sa stala
viac než tretina opýtaných
školákov.
V skupine chlapcov sa na
rozdiel od dievčat vyskytuje
často i telesné napadnutie,
bitka, teda fyzická podoba
šikanovania.
Novou objavujúcou sa
formou šikanovania je
ubližovanie si cez počítač
a mobilný telefón.
S takouto formou šikanovania sa stretlo 12 až 18%
školákov.
Graf 8: Percentuálny výskyt školákov, ktorí boli obeťami jednotlivých foriem
šikanovania (celá vzorka)

Mária Sarková
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Zistenia
Obeťami jednotlivých
foriem šikanovania sa
stávajú častejšie mladší
školáci a s rastúcim vekom
klesá výskyt obetí. Jedinou
výnimkou je skupina
dievčat, ktoré sa s rastúcim
vekom častejšie stávajú
obeťami vtipkovania so
sexuálnym podtextom,
slovami alebo gestami.

chlapci

dievčatá

chlapci

dievčatá

Graf 9, 10: Percentuálny výskyt školákov, ktorí boli obeťami jednotlivých foriem
šikanovania v súvislosti s rastúcim vekom
22
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Zistenia
Verbálne formy šikanovania, ako sú výsmech
a dávanie si krutých prezývok, vyhrážanie a slovné
urážky, výsmech z postavy,
dominujú aj u agresorov.
V skupine dievčat sa často
vyskytovalo aj ohováranie
a rozširovanie nepravdivých
informácií, kým v skupine
chlapcov vtipkovanie
so sexuálnym podtextom.
Viac než 17% dievčat
a viac než 23% chlapcov
sa priznalo k uvedeným
formám šikanovania svojich
spolužiakov.

Graf 11: Percentuálny výskyt školákov, ktorí voči svojim spolužiakom použili
jednotlivé formy šikanovania

Mária Sarková
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Zistenia
Kým v skupine chlapcov
zastúpenie agresorov
v temer všetkých skúmaných formách s rastúcim
vekom rastie, v skupine
dievčat sa výskyt s rastúcim
vekom mení len veľmi
málo.

chlapci

dievčatá

chlapci

dievčatá

Graf 12, 13: Percentuálny výskyt školákov, ktorí voči svojim spolužiakom použili
jednotlivé formy šikanovania v súvislosti s rastúcim vekom
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Miesto, kde sa žiaci stretli
s takým správaním
Miesto, kde sa môžu žiaci stretávať so šikanovaním nie je obmedzené na jednu
triedu. Veľmi často k šikanovaniu dochádza na chodbách školy, pred školskými budovami pred alebo po vyučovaní alebo v školských priestoroch, kde sa žiaci stretávajú.
Výskum a odhalenie miest, na ktorých dochádza k šikanovaniu môže pomôcť školám
dané miesta/prostredia omnoho viac zabezpečovať pedagogickým dozorom.

V snahe zistiť, kde sa naši respondenti s týmto správaním stretli, bolo použité vyjadrenie:
Označ, kde si sa najčastejšie stretol s takýmto správaním s možnosťami odpovedí:
• V škole počas hodiny
• V škole počas prestávky
• V škole pred vyučovaním
• Na ulici v prítomnosti spolužiakov
• Na internáte
• Inde...

Zistenia
Vo všetkých vekových
kategóriách sa najčastejšie
chlapci aj dievčatá stretávajú so šikanovaním v škole
počas prestávky.
Ako druhé najčastejšie
miesto, kde sa žiaci stretávajú so šikanovaním, bola
označovaná možnosť Inde.
Ako tretie najčastejšie
miesto, kde sa žiaci stretávajú so šikanovaním, bola
označovaná možnosť Na
ulici v prítomnosti spolužiakov.
Ako zaujímavý výsledok sa
ukazuje, že žiaci vo všetkých vekových kategóriách
uviedli, že aj trieda počas
vyučovania je miesto, kde
sa stretávajú so šikanovaním.
Zaujímavé odpovede by
sme mohli získať otázkou:
ako konkrétne sa toto správanie deje?...
»» výsmechom spolužiakov pred tabuľou?
»» fyzickými útokmi (ťahaním za vlasy, kopaním
pod lavicou, znemožňovaním pracovať)?

Graf 14: Najčastejšie uvádzané miesto, kde sa odohralo šikanovanie

»» Ako reaguje na takéto
správanie učiteľ? Vie
o ňom?
Internát nie je súčasťou
grafu z dôvodu nízkej frekvencie.

Mária Sarková
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Komu žiaci povedali,
že videli takéto správanie
Ako ukazujú výsledky nižšie, ani naši respondenti nehovoria o šikanovaní otvorene
so svojimi učiteľmi alebo školskými psychológmi. Úlohou žiakov v poslednej otázke
zameranej na šikanovanie bolo označiť, koho o tomto správaní informovali.
Vyjadrenie O tejto udalosti som informoval/a… mali žiaci za úlohu dokončiť označením výberom z nasledujúcich možností:
»» Spolužiakov
»» Učiteľov
»» Školského psychológa alebo výchovného poradcu
»» Rodičov, príbuzných
»» Nepovedal/a som to nikomu
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Zistenia
Školáci o tom, že boli svedkami šikanovania najčastejšie informovali spolužiakov.
Vo všetkých vekových
skupinách, sa približne
každý piaty chlapec či
dievča s takouto skúsenosťou zveril polužiakom.
Rodičom či príbuzným sa
častejšie zverili dievčatá
ako chlapci a kým vo veku
11 rokov tak urobilo 18 až
25% školákov, vo veku 15
rokov to bolo už len 4 až
12% školákov.
Dôveru učiteľom preukázali
chlapci i dievčatá v približne rovnakej miere.
Vo veku 11 rokov sa
učiteľom zverilo 15 až17%
školákov, vo veku 15 rokov
to bolo už len 4 až 9%
školákov.
Graf 15, 16: Osoby, ktoré školáci informovali o tom, že boli svedkami šikanovania

O šikanovaní sa školáci
skoro vôbec sa nezdôverujú
výchovným poradcom či
školským psychológom.
Najčastejšie ale školáci
o šikane neinformujú
nikoho: 22 až 28% 11-ročných školákov, no až 36 až
47% 15-ročných školákov
o svojej skúsenosti so šikanovaním nikoho neinformovalo.

Graf 17: Percentuálny výskyt školákov, ktorí nikoho o šikanovaní neinformovali

Mária Sarková
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Kde hľadať pomoc?
Ste rodič/ učiteľ a máte podozrenie, že Vaše dieťa/ žiak/ žiaci sú šikanovaní? Ako
hovoriť o šikanovaní? Kde vôbec začať?
Často sa rodičom, ale aj učiteľom stáva, že majú pocit, že sú svedkami šikanovania,
ale nevedia, či to naozaj šikanovanie je, či to nie je iba detská hra, súperenie.
Existuje veľké množstvo stránok, ktoré môžu pomôcť ako rodičom, tak aj učiteľom,
ale i žiakom získať základné informácie o šikanovaní

»» http://linkadeti.sk/deti/sikanovanie
»» http://zodpovedne.sk/kapitola2.php? kat=sikanovanie
»» http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/
EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/
EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf
»» https://docs.google.com/a/hbsc.org/viewer?a=v&pid=
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb3N0aXMwODAxf
Gd4OjNkYThlYTVmZmI0Nzg3NDE
»» http://www.bezpre.sk
kam sa obrátiť v prípade, že potrebujú pomoc,

»» http://www.prevenciasikanovania.sk/? mod=rodicia-kontakty-sk--kde-hladat-pomoc&PHPSESSID=
05fcc227c10cd19ace61777a5a673db8
»» http://linkadeti.sk/deti/sikanovanie
ale aj stránky, ktoré zaujímavým a netradičným spôsobom vzdelávajú a pomáhajú

»» http://sk.sheeplive.eu
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Záver
Šikanovanie ako nežiaduce rizikové správanie školákov je závažným spoločenským
problémom. Formy a intenzita tohto správania sú veľmi rozmanité a dejú sa najčastejšie mimo dosahu dospelých. Jeho rozpoznanie a dôkladné zmapovanie je dôležité pre prípravu účinných preventívnych a intervenčných programov zameraných
na vytváranie bezpečného prostredia v školách. Prepojenie výskumných zistení so
skúsenosťami učiteľov, rodičov a odborníkov z praxe a najmä zapojenie samotných
účastníkov, teda žiakov, je náročnou, ale zároveň nutnou podmienkou úspešnosti
programov vedúcich k redukcii výskytu šikanovania a k zvyšovaniu tolerancie na
školách.

Mária Sarková
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Slovo expertov na záver
JohnFreeman (hlavný riešiteľ kanadského národného HBSC
tímu a člen pracovnej skupiny School v rámci HBSC siete)
Školské prostredie môže výrazne ovplyvniť mieru šikanovania. Študenti, ktorí vnímajú
svoju školu ako miesto s pozitívnou školskou klímou a miernou úrovňou školského tlaku,
sú menej náchylní stať sa obeťou šikanovania či šikanovať iných, ako sú študenti, ktorí
hodnotia svoju školu menej pozitívne a s vyššou úrovňou tlaku (Freeman a kol., 2009).

Michal Molcho (vedúca Policy Development Group a vedúca
pracovnej skupiny Violence and Injuries v rámci HBSC siete)
Šikanovanie je bežná forma násilného správania u dospievajúcich. Následky šikanovania, ako je viktimizácia, sú v súčasnej dobe veľmi dobre zdokumentované. Od roku
2000 sa v oblasti šikanovania nahromadilo množstvo existujúcich výskumov. HBSC je
však jednou z mála štúdií, ktoré umožnili sledovanie šikanovania v rámci vekových
skupín, v rôznych krajinách a kultúrach a v priebehu času. Rozsah štúdie HBSC dovoľuje študovať nielen výskyt šikanovania, ale aj jeho prediktory (predovšetkým vzťahy
s rodičmi, rovesníkmi a učiteľmi) a jeho dôsledky (zdravie, pohodu, psychosomatické
symptómy). V niektorých krajinách sú dáta z HBSC cenným zdrojom pri utváraní
politiky v oblasti prevencie. So zavedením nových položiek na meranie kyberšikany
do dotazníka očakávame, že HBSC bude slúžiť ako hlavný zdroj informácií o výskyte
a následkoch kybernetickej šikany, umožní identifikovať determinanty kyberšikanovania a ponúkne informácie o tom ako sa líši od tradičných foriem šikanovania.
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„Pevne verím, že predložená správa o šikanovaní medzi žiakmi základných škôl pomôže k zefektívneniu preventívnych opatrení škôl a zlepší aj formy intervencie v akútnych prípadoch ohrozenia fyzického a psychického zdravia detí.
V slovenských školách je potrebné priebežne realizovať opatrenia na vytváranie zdravého a bezpečného prostredia, vhodného pre učenie, ako aj na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami
fyzického alebo psychického násilia, vrátane šikanovania.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám vypracovať si vlastné školské
a triedne programy bezpečnosti a prevencie v súlade s platným Metodickým usmernením MŠ SR
č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
K prevencii rizikového správania sa žiakov sa odporúča vypracovať holistickú školskú stratégiu
prevencie, do ktorej budú zainteresovaní všetci žiaci a zamestnanci školy.“
PhDr. Eva Tomková

štátny radca sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR,
národná koordinátorka pre európsku sieť škôl podporujúcich
zdravie - Schools for Health in Europe
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