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Zhrnutie 
 

Náš výskum bol realizovaný v rámci cezhraničného projektu s názvom STOP BULLYING-NO 
BULLYING (číslo projektu: SKHU/1902/4.1/105) Našim cieľom bolo získať čo najpresnejší obraz 
o šikanovaní medzi rovesníkmi a identifikovať tak možnosti efektívnej intervencie. Za týmto 
účelom sme sa opýtali spolu štrnástich učiteľov (sedem maďarských a sedem slovenských) 
učiacich na druhom stupni základných škôl na ich skúsenosti so šikanovaním v škole. Zaoberali 
sme sa prieskumom školskej klímy, vnímaním a prejavovaním ubližovania, signalizovaním 
šikany a reakciami na ubližovanie. Podľa opýtaných pedagógov sú na ich školách prítomné 
miernejšie formy šikanovania (akými sú napríklad sácanie, výsmech), zatiaľ čo sa vyskytujú aj 
závažnejšie prípady (napr. vyhrážanie sa), ale oveľa zriedkavejšie. Hlásili aj prípady 
kyberšikanovania, táto forma šikanovania však zostáva pred pedagógmi často skrytá. 
Identifikovali sme niekoľko možných intervenčných bodov, vytvorenie pozitívnejšej školskej 
atmosféry, budovanie dôverných vzťahov medzi rovesníkmi a budovanie signalizačnej siete by 
mohli pomôcť pri zisťovaní a riadení takýchto situácií. Našou skúsenosťou je aj to, že aj keď majú 
pedagógovia zvyčajne ochotu pomôcť, nemajú pocit, že by mali v rukách účinné nástroje na 
riešenie situácií: preto je našim cieľom aby sme pre nich takéto nástroje vypracovali.   
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Úvod 
Táto výskumná správa informuje o výsledkoch výskumu uskutočneného v rámci cezhraničného 
projektu s názvom STOP BULLYING-NO BULLYING. Cieľom projektu je poskytnúť podporu 
vzdelávacím inštitúciám v súvislosti so šikanovaním medzi rovesníkmi: s dôrazom na 
senzibilizáciu, prevenciu a čo najefektívnejšie riešenie vznikajúcich situácií šikanovania. 

Hlavným koordinátorom projektu je Inštitút pre inovatívne vzdelávanie (Slovensko) a partnermi 
sú TANDEM, n.o. zo Slovenska a nadácia Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 
z Maďarska. Celkové trvanie projektu: 1. októbra 2020  -  31. januára 2022.  

 

Cieľové skupiny projektu 
 

1. Učitelia učiaci na druhom stupni základných škôl 
2. Žiaci druhého stupňa základných škôl ( vo veku 10-14 rokov v Maďarsku a vo veku 10-

15 rokov na Slovensku.  
3. Rodičia žiakov druhého stupňa základných škôl 

Každá zo zúčastnených organizácií  sa zaoberá konkrétnou cieľovou skupinou, a nadácia Rogers 
Személyközpontú Oktatásért Alapítvány dohliada na výskum a vývoj učiteľov.  

 

Štruktúra projektu 
 

1. Dotazníkový prieskum v zúčastnených školách, ktorý uskutočňujú jednotlivé pracovné 
skupiny v rámci jednotlivých cieľových skupín. Okrem výsledkov štúdie jednotlivých 
cieľových skupín dostane každá škola aj výsledky výskumu svojej vlastnej inštitúcie.  
Relevantné informácie poskytujú aj rozhovory zaznamenané v školách v rámci 
zameraných skupín.  

2. Na základe výsledkov výskumu vypracujeme metodiku pre jednotlivé cieľové skupiny 
proti šikanovaniu medzi rovesníkmi. Pre pedagógov sa pripraví vzdelávací materiál a pre 
deti sa pripraví divadelná výchovná aktivita. Pre rodičov pripravíme pomocné materiály, 
ktoré poskytnú odpovede na možné otázky v súvislosti so šikanovaním v rámci výchovy 
detí.    

3. V druhej časti projektu usporiadame workshopy na základe vypracovaných nástrojov: 
ďalšie vzdelávanie učiteľov, divadelné výchovné aktivity pre triedy a rodičovské 
workshopy. Pedagógom a rodičom počas obdobia implementácie projektu pomáha 
mentoring.  
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Ciele výskumu 
 

Projekt sme začali dotazníkovým prieskumom, za účelom získania čo najpresnejšieho obrazu 
o šikanovaní medzi rovesníkmi. U všetkých troch cieľových skupín sme zisťovali aké skúsenosti 
získavajú dennodenne v danej oblasti. Táto štúdia podáva výsledky prieskumu medzi 
pedagógmi, pričom štúdie ďalších dvoch cieľových skupín sa uskutočňujú v partnerských 
organizáciách. 

 

Cieľom nášho dotazníkového prieskumu pre pedagógov je 
 

1. Zistiť, čo pedagógovia považujú za šikanovanie a kde sa v súvislosti s danou témou 
určujú u nich hranice. Naším cieľom bolo tiež získať obraz o ponímaní šikanovania 
u učiteľov. 

2. Zistiť aká je školská klíma najmä so zreteľom na spôsoby, frekvenciu a riešenie 
šikanovania. Náš dotazník sa osobitne venuje aj kyberšikanovaniu. 

3. Získať všeobecný prehľad o skúsenostiach a ponímaní šikanovania pohraničného 
regiónu dvoch krajín. 

4. Porovnať výsledky na základe dvoch krajín: aké tendencie možno pozorovať na jednej 
i druhej strane hraníc v súvislosti so šikanovaním medzi rovesníkmi.  

5. Príprava inštitucionálnej diagnózy prispôsobenej danej škole na základe výsledkov 
získaných z výskumu. Na doplnenie dotazníkového prieskumu sme uskutočnili aj výskum 
zameraných skupín, čím sme dopomohli pri diagnostike, na základe ktorej môžu 
inštitúcie vypracovať alebo upraviť svoju stratégiu v súvislosti so šikanovaním.  

6. Na základe dotazníkového prieskumu a zameraných skupín zistiť v čom a ako vieme 
poskytnúť najefektívnejšiu pomoc pedagógom v rámci projektu.  
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O výskume všeobecne 
 

Metóda 
 

Primárnou metódou výskumu je online dotazníkový prieskum pomocou dotazníkov Google 
Forms. Pre dodatočný zber dát v maďarských školách sme uskutočnili rozhovory v zameraných 
skupinách s jednotlivými učiteľmi a ich asistentmi, a hĺbkové rozhovory s riaditeľmi škôl. Na 
niektorých školách sme vykonali žiacke aj rodičovské zamerané skupiny.  Výsledky zameraných 
skupín nie sú zahrnuté v tejto analýze, ale mohli mať vplyv na zameranie spracovania údajov.  

 

Predstavenie zúčastnených škôl 
 

Školy boli zapojené na oboch stranách hranice prostredníctvom otvorenej výzvy na 
predkladanie návrhov. Hľadali sme také školy, ktorých vedenie sa zaviazalo predchádzať 
a efektívne riešiť problematiku šikanovania a zaviazali sa i k dlhodobej spolupráci.  

 

Do nášho výberového konania vyhláseného v Maďarsku sa prihlásilo päť škôl. Všetky boli 
veľkomestskými inštitúciami: tri budapeštianske, jedna stolično-belehradská a jedna 
miškovecká. U dvoch z nich je zriaďovateľom niektorá cirkev, u dvoch z nich Centrum 
Klebelsberg, a piata inštitúcia funguje v rámci nadácie. Medzi našimi školami sú zastúpené školy 
z centra mesta, predmestia i sídliska. Je medzi nimi aj jedna škola s malým počtom žiakov, bežná 
základná škola a tiež dvanásťročná škola. 

Zaujímavé porovnanie v prípade dvoch vidieckych škôl poskytuje aj fakt, že jedna zo škôl je 
relatívne blízko hlavného mesta, kým druhá sa nachádza ďaleko od neho, resp. jedna sa 
nachádza na západe krajiny a druhá na východe.  

Do nášho programu sa ako kontrolné skupiny zapojili dve ďalšie maďarské školy, ktoré sa však 
chceli zúčastniť iba dotazníkového prieskumu, ktorý skúmal skúsenosti učiteľov. Tieto dve 
inštitúcie vyvodia skúsenosti v rámci vlastných kompetencií na základe odpovedí z dotazníkov.   

Potreba konať proti školskému šikanovaniu je silná vo všetkých našich partnerských 
inštitúciách, a preto sa prihlásili do vyhláseného projektu. Každá z nich považuje prevenciu na 
dôležitú, aby deti, pedagógovia aj rodičia mali v budúcnosti čo najmenej zlých skúseností.   
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Maďarské školy a kontrolné skupiny 
 

Názov školy Sídlo Počet 
pedagógov 
učiacich na 

druhom stupni 
Budapešť XVI. Obvod Základná škola Móra 
Ferenca  

Budapešť 19 

Základná škola, gymnázium a hudobné odborné 
gymnázium Ward Mária v Budapešti  

Budapešť 35 

Základná škola Bethlena Gábora a členská škola 
Gymnázium Újreál Kincskereső  

Budapešť 9 

Baptistická základná škola a škôlka v Miškovci Miškovec 13 

Základná škola Munkácsy Mihálya v Stoličnom 
Belehrade 

Stoličný-
Belehrad 

20 

Kontrolné skupiny:   

Základná a umelecká škola Würtza Ádáma   Tamási 25 

Základná škola Deák Ferenc v Iregszemcse Iregszemcse 12 

Spolu  133 

 

Na Slovensku došlo k nadmernému prihlasovaciemu záujmu na výzvu, takže bolo potrebné 
uskutočniť výber medzi prihlásenými inštitúciami. Pri výbere sme zohľadnili mieru motivácie 
jednotlivých škôl. Takto sme sa dopracovali ku šiestim partnerským školám a jednej kontrolnej 
škole. Miestne inštitúcie vybrané z troch krajov sú tiež heterogénne. Medzi nimi sú zastúpené 
veľkomestské školy, dedinské školy a taktiež veľkosť škôl je odlišná.  
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Slovenské školy a kontrolná skupina 
 

Názov školy Sídlo Počet 
pedagógov 
učiacich na 

druhom stupni  
Základná škola a škôlka Jahodná Jahodná 12 

Základná škola a škôlka Kóczán Mór, Zlatná na 
Ostrove 

Zlatná na 
Ostrove 

11 

Základná škola Stampay János, Gbelce Gbelce 17 

Gymnázium a Základná škola Márai Sándor, 
Košice 

Košice 18 

Základná škola Borsos Mihály, Veľké Úľany  Veľké Úľany 13 

Základná škola a škôlka Trstice  Trstice 17 

Kontrolná skupina:    

Základná škola a škôlka Kossányi József, Svätý 
Peter 

Svätý Peter 17 

Spolu  105 

  

Počty vyplnených dotazníkov u pedagógov 
 

Respondenti mali možnosť vyplniť dotazníky o šikanovaní v elektronickej aj papierovej forme. 
Na Slovensku všetci učitelia odpovedali elektronicky. V Maďarsku sa jedna škola rozhodla 
odpovedať v papierovej forme,  učitelia ostatných škôl sa rozhodli pre vyplnenie Google Forms.  

Na maďarských partnerských školách učí na druhom stupni spolu 133 pedagógov. Dotazník 
vyplnilo 103 učiteľov. Toto číslo predstavuje priemerne 77%-tnú mieru účasti.  Miera účasti 
jednotlivých škôl vykazuje veľké rozdiely. Na dvoch školách bola miera účasti pedagógov 100%.  
Najnižšia miera účasti, 48% bola na škole kde väčšina učiteľov vyučuje iba v jednej triede a iba 
jeden predmet. Druhú najnižšiu mieru vyplnenia, 76% vykázala naša kontrolná škola. V 
ostatných inštitúciách vyplnilo dotazník 89, 91 a 95% učiteľov.  

Zo slovenských škôl prišlo tiež 105 elektronických vyplnení. Tu však test vyplnili všetci učitelia 
druhého stupňa, čiže môžeme hovoriť o 100% miere účasti.  

Na základe súhrnných údajov z týchto dvoch krajín dotazníky pre učiteľov vypĺňalo celkovo 208 
učiteľov na druhom stupni základných škôl, t.j. 87% všetkých učiteľov.  
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Spracovanie údajov 
 

Atmosféra, nálada, komunikácia 
 

V prvej časti dotazníka sme všeobecne zhromaždili informácie o tom, ako pedagóg vníma svoju 
triedu, ako vidí svoj vzťah so žiakmi a rodičmi a ako všeobecne sa cíti pri zvládaní školských 
konfliktov.  

Učitelia odpovedali na otázky pomocou päťbodovej stupnice. (1 - úplne nesúhlasím 2 - skôr 
nesúhlasím 3 - neviem sa rozhodnúť, či súhlasím 4 - skôr súhlasím 5 - úplne súhlasím)  

Čo sa týkalo triednej komunity, zistili sme, že učitelia odpovedali väčšinou skôr súhlasím, 
priemerná odpoveď na otázku či sú triedne komunity súdržné bola 3,55, a na otázku či sú deti 
otvorené a či sa navzájom akceptujú  vyšla priemerná odpoveď 3,29. Dôležité je spomenúť, že   
štandardná odchýlka medzi priemermi škôl je v tomto aspekte veľmi vysoká: 0,42 je odchýlka 
odpovedí na otázky týkajúce sa kvality triednej komunity (odpovede jednotlivých škôl sa 
pohybujú medzi 2,56 a 4,11), a 0,33 je odchýlka odpovedí týkajúcich sa vzájomnej akceptácie 
medzi deťmi.  

Nenašli sme žiadny významný rozdiel medzi výsledkami oboch krajín, aj keď - rovnako ako v 
prípade ostatných odpovedí všeobecne - boli maďarskí kolegovia v tomto ohľade o niečo 
optimistickejší.  Táto odpoveď nie je negatívna ani pozitívna, t. j. pedagógovia neprejavili 
spokojnosť v tomto aspekte. Súdržná triedna komunita a dobrá atmosféra je podľa 
všeobecných výskumov a tiež podľa cieľových skupín veľmi dôležitá z hľadiska prevencie, čiže 
táto oblasť je jednoznačne dôležitým intervenčným bodom.  

Pedagógovia vnímajú vzťah s rodičmi ako lepší než vzťah medzi deťmi. Skôr súhlasia (3,94) 
s tým, že rodičia sa na nich radi obrátia so svojimi problémami súvisiacimi s deťmi, a tiež, že 
majú s rodičmi dobré vzťahy (4,02). Je zaujímavé, že slovenskí kolegovia hodnotili vzťah s 
rodičmi výrazne pozitívnejšie ako maďarskí kolegovia (priemer 3,96 a 4,18).  Rozdiely medzi 
školami sú tiež mierne; odchýlka je pri oboch otázkach 0,28, školský priemer sa pohybuje medzi 
3,42-4,29.  
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Za najlepší považovali učitelia vzťah s deťmi, (Deti vyhľadávajú pomoc učiteľov ak majú nejaké 
problémy, obracajú sa na nich s dôverou ak majú ťažkosti), celkový priemer bol 4,21 (skôr 
v rozmedzí medzi úplne súhlasím a súhlasím), a medzi odpoveďami dvoch krajín nebol rozdiel 
(maďarský priemer 4,21 a slovenský priemer 4,22). Odchýlka medzi priemermi škôl bola 0,18 
(priemery medzi 3,89-4,62).  

Dôvodom môže byť aj aktívny prístup učiteľov, ktorý je badateľný aj na odpovediach na 
nasledujúce otázky: 
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Vyššie uvedené priemery odpovedí  sa pohybujú zvyčajne v rozmedzí skôr súhlasím – úplne 
súhlasím, ale je badateľné, že učitelia cítia záujem o vzťahy medzi deťmi, dokážu dobre vnímať 
situácie, riešia konflikty, avšak cítia sa o niečo menej schopní pomôcť.  

Vyššie uvedené odpovede ukazujú pomerne vysoký rozdiel v postoji maďarských a slovenských 
kolegov:   za všetky otázky uvádzali slovenskí pedagógovia v priemere vyššie hodnoty. 

 

Ubližovanie v školskom prostredí, jeho detekcia a prejavovanie sa v škole, 
zohľadnenie možných príčin  
 

Čo sa týka vnímania a prejavovania sa šikany, vo výskume sme sa zamerali na tri oblasti:  

 

1. Podnetový prah šikanovania, teda nakoľko považuje pedagóg jednotlivé formy 
správania za závažné ubližovanie. Ak dospelý nevníma daný druh správania ako 
šikanovanie, je menej pravdepodobné, že proti nemu zakročí.  

2. Prejavovanie sa šikany: ako často a kde sa prejavuje ubližovanie (vrátane 
kyberšikanovania) Pokiaľ si dospelý nevšimne šikanovanie (čo sa často stáva v prípade 
kyberšikanovania), môže sa stať, že bude proti nemu konať s menšou účinnosťou. 
S prejavmi kyberšikanovania sme sa zaoberali osobitne.  

3. Zisťovanie možných príčin šikanovania, ich odhalenie a skúmanie, t. j. ktoré príčiny 
pripisujú učitelia šikanovaniu.  
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Na meranie podnetového prahu šikanovania mohli pedagógovia vyznačiť na stupnici od 1 do 5  
mieru závažnosti daného správania (1 – nie je ubližovanie, 5 – spochybniteľné). Zistili sme, že 
pedagógovia považujú sácanie, doberanie si, provokovanie (3,75) najmenej za šikanovanie. Na 
druhej strane, vyhrážanie, vydieranie, (priemer 4,61), resp. hmatanie  a obchytkávanie (4,55) 
sú v očiach pedagógov vnímané ako najzávažnejšie druhy šikanovania.  

 

 

 

Priemery na Slovensku a v Maďarsku vykazujú podobný trend, v tomto smere nevidíme rozdiel 
medzi názormi učiteľov v týchto dvoch krajinách. V prípade každého prvku majú maďarskí 
učitelia pocit, že daná forma je trocha závažnejšia, než ako ju považujú ich slovenskí kolegovia.   

Respondenti dokonca spomenuli kyberšikanu ako možnú formu šikanovania, vrátane 
uverejňovania nežiadaných fotografií.  Popri tom sa objavili tiež pohŕdanie a odmietnutie 
poskytnutia pomoci. Ďalšie spomenuté formy šikanovania boli telefonické šikanovanie, 
zámerné spôsobenie nehody, resp. nespravodlivé obviňovanie druhého.  

 

Pýtali sme sa tiež na frekvenciu prejavovania šikany, tiež na stupnici v rozmedzí 1 – 5 (a vyššie 
uvedeným správaním sa stretávajú 1 – Nikdy, 5 – Pravidelne (každodenne)).  Analýza údajov 
ukazuje, že v škole sa najčastejšie vyskytujú vysmievanie sa (priemer: 3,39), doberanie si 
(priemer: 3,38), resp. sácanie (priemer: 3,19), kým najmenej často sa vyskytujú prípady 
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zamknutia rovesníka do nejakej miestnosti (priemer: 1,44), resp. obchytkávanie (priemer: 1,66) 
alebo vyhrážania sa (1,82).  

Podobný trend ako v predchádzajúcej otázke možno pozorovať  aj pri tejto otázke v prípade 
pedagógov oboch krajín, kým maďarskí učitelia hlásia o niečo vyššiu frekvenciu pri každej forme 
správania.  

 

 

Pri porovnaní údajov o závažnosti a frekvencii vidíme, že do seba zapadajú komplementárnym 
spôsobom: závažnejšia forma zneužívania sa v škole objavuje zvyčajne menej často.  
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Na určenie miesta šikanovania sme sa pýtali tiež stupnicou od 1-5 (1 – Nikdy; 5 – Pravidelne 
(každodenne)), pričom sme pedagógom umožnili naznačiť ako často sa stretávajú s vyššie 
uvedenými formami správania na daných miestach.  
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Podobne ako aj v predchádzajúcich prípadoch, pedagógovia oboch krajín mali podobné 
skúsenosti v súvislosti s miestom šikanovania, kým maďarskí učitelia vnímali šikanovanie na 
viacerých rôznych miestach. Výnimku tvorí ubližovanie v triedach počas prestávok, v tomto 
prípade hlásili slovenskí učitelia častejšie prejavy.   

Vidíme, že pedagógovia sa najčastejšie stretávali so šikanovaním na chodbách (priemer: 2,87), 
na školskom dvore (priemer: 2,8) v triedach (cez prestávky) (priemer: 2,75), kým  menej časté 
prípady šikanovania sa diali telefonicky (priemer: 1,67), počas hodiny  (priemer: 1,75) 
a prostredníctvom kyberšikany (priemer: 1,98). To však neznamená, že tieto formy sú 
v objektívnom zmysle zriedkavejšie – ale práve naopak, tieto formy šikany vnímajú učitelia 
s oveľa menšou pravdepodobnosťou, čiže tieto prípady môžu zostať oveľa skrytejšie.   

 

Práve z tohto dôvodu sme sa s kyberšikanou zaoberali osobitne. Z vopred stanovených foriem 
správania sa v online priestore sa učitelia mohli rozhodnúť, či sa týkala podľa ich vedomia 
jedného, prípadne viacerých žiakov daná forma správania.  
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Najbežnejšou formou kyberšinakovania vo vnímaní pedagógov je ohováranie – 59% 
respondentov uviedlo, že podľa jeho vedomia sa vyskytuje v ich škole žiak s takouto 
skúsenosťou. Toto je jediný prvok, na ktorý viac ako polovica respondentov odpovedala „áno“, 
ale i napriek tomu o takýchto prípadoch vedeli iba necelé dve tretiny respondentov. V prípade 
ostatných odpovedalo „áno“ menej ako 50% z nich.  

 

 

 

 

Čítaním odbornej literatúry ohľadom kiberšikany (alebo prostredníctvom diskusií so žiakmi), 
sme sa dozvedeli, že v skutočnosti je kyberšikanovanie  v ich životoch oveľa bežnejšie – a čo sa 
týka ohovárania, ide o každodennú záležitosť. A z toho dôvodu je tento výsledok obzvlášť 
desivý, keďže poukazuje na fakt, že kyberšikanovanie, zostáva v online priestore skryté a 
pedagóg si často ani len nevšimne existenciu problému, takže proti nemu nemôže konať 

Pri skúmaní odpovedí učiteľov v týchto dvoch krajinách vidíme podobný trend: maďarskí učitelia 
si o niečo viac uvedomujú prípady kyberšikany (na nasledujúcom obrázku je uvedená frekvencia 
odpovedí „áno“). V strede zoznamu je viditeľný jeden rozdiel: slovenskí učitelia vedia 
o viacerých prípadoch vlámania sa do účtu,  nevedia však o urážlivých správach, kým v prípade 
maďarských učiteľov je to práve naopak.  
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Na záver sme sa účastníkov spýtali na motiváciu ubližujúcich. Pri tejto otázke bolo tiež možné 
spomedzi preddefinovaných odpovedí sa rozhodnúť, či si myslia, že daný faktor je príčinou 
šikanovania alebo nie. 
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Respondenti najčastejšie uvádzali fyzickú silu, pričom 91% uviedlo, že ak je ubližujúci silnejší 
ako obeť, môže to byť motiváciou jeho správania. Potom nasledovala motivácia stať sa 
populárnejším v kolektíve (81%), ďalej nasledovalo rozčuľujúce správanie obete (76%) 
a osamelosť obete (75%). A čo sa nezdalo byť relevantným dôvodom pre pedagógov, je 
finančná situácia ubližujúceho: iba 20% respondentov si myslí, že ak je ubližujúci bohatší a 21% 
ak je ubližujúci chudobnejší, môže tento faktor stáť za jeho motiváciou. Taktiež 21% si myslí, 
že horšie výsledky obete, by mohli spôsobiť šikanu.   

Ak sa pozrieme na odpovede zvlášť s ohľadom na ubližujúceho a zvlášť na obeť, zistíme, že 
nenájdeme príliš veľké rozdiely medzi týmito dvoma kategóriami. Zatiaľ čo v priemere 56% 
respondentov si myslí, že príčinu ubližovania možno pripísať vlastnostiam násilníka, 51% si myslí 
to isté o vlastnostiach, ktoré možno pripísať obeti. Tento vyvážený výsledok odráža akési 
progresívne myslenie, pretože za vzniknutú situáciu je tradične obviňovaná buď obeť, alebo 
ubližujúci. Skutočnosť, že pedagógovia vidia možné príčiny v oboch smeroch, poskytuje 
príležitosť nazerať na tento jav ako na systém - a zasiahnuť.  

Podobné trendy vidíme aj na základe rozboru krajín. Medzi respondentmi v týchto dvoch 
krajinách vnímame jeden väčší rozdiel: maďarskí učitelia si v mnohých ohľadoch myslia, že 
jednou z možných príčin šikany je často „obeť, ako nový člen triedy“. Obrázok nižšie zobrazuje 
frekvenciu tých, ktorí odpovedali „Áno“.)     
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Signalizačná sieť 
 

V dotazníkoch sme sa zvlášť pýtali, odkiaľ sa učitelia dozvedajú o šikanovaní medzi deťmi. 
Stupnica odpovedí je 1-5 (1-nikdy, 2-zriedka, 3-často, 4-veľmi často, 5-pravidelne). Ak sa 
pozrieme na priemernú odpoveď spomedzi všetkých možných odpovedí (2,68 medzi 
maďarskými školami a 2,54 medzi slovenskými školami), ktorá je uprostred frekvenčnej škály, 
môžeme dospieť k záveru, že pedagógovia celkovo nemajú pocit, že existujú také zdroje 
informácií, z ktorých by sa dozvedeli o prípadoch šikanovania v rámci triedy: rôzne úrovne 
zdrojov informácií tvoria spoločne signalizačnú sieť,  z ktorej s veľkou pravdepodobnosťou veľa 
prípadov uniká.   
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Po jednotlivom skúmaní odpovedí môžeme vidieť, že pedagógovia sa o takýchto situáciách 
dozvedajú najčastejšie od detí – svedkov (celkový priemer 3,51, čiže niekde medzi odpoveďami 
často-veľmi často), po ktorej nasledujú prípady, keď si samotný pedagóg všimne takéto situácie. 
(spoločný priemer 3,26).   

V strede stupnice sa medzi informačnými zdrojmi nachádzajú ubližované deti, resp. 
pedagogický kolegovia, obe skupiny patria k bežným avšak nie príliš častým informačným 
zdrojom. Je viditeľné, že samotné šikanované dieťa sa ozve zriedkavejšie, než svedkovia, 
pravdepodobne z hanby, pocitu bezmocnosti alebo možného strachu (na túto otázku môžu 
poskytnúť odpovede výsledky výskumov s deťmi).   

Vedenie školy a rodičovská skupina  sa približujú skôr ku kategórii zriedka (2) čo sa týka  zdrojov 
informácií.  

Toto naznačuje, že rodičia sa s takýmito problémami relatívne zriedka obracajú na pedagógov. 
Prekážky pri organizovaní zameraných skupín - a rodičovských zameraných skupín  naznačujú, 
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že medzi rodičmi a triednymi učiteľmi by mohla existovať prekážka v komunikácii,  avšak 
vnímanie učiteľov uvedené v tomto dotazníku toto tvrdenie nepodporuje: pedagógovia majú 
pocit, že rodičia sa na nich so svojimi problémami radi obrátia (3,96, skôr súhlasím) a že majú s 
rodičmi dobré vzťahy (4,18, skôr súhlasím). Medzi odpoveďami oboch krajín v tejto oblasti 
nebol významný rozdiel. Ak je toto vnímanie pedagógov pravdivé, môžeme dospieť k záveru, že 
rodičia sa o šikanovaní nedopočujú, alebo nevedia / nemyslia si, že  by predstavovalo pre školu 
výzvu.  

Je zrejmé, že vedenie školy sa o takýchto prípadoch dozvedá primárne od samotných 
pedagógov, alebo vo výnimočných prípadoch od rodičov, preto nie je prekvapujúce, že nejde o 
relevantný zdroj pre triedneho učiteľa.  

Takéto informácie prichádzajú najmenej často od ubližovaného dieťaťa a od školského 
psychológa.  V prípade ubližujúceho dieťaťa (priemer 1,65 na celkovej vzorke) sa tak nestane 
z pochopiteľných dôvodov: buď aby sa vyhli trestu, alebo fakt, že nevníma svoje správanie ako 
šikanovanie.  Psychológ môže byť podcenený z viacerých dôvodov: často sa dostáva do obrazu 
ako dôsledok ubližovania, a tým pádom nie je potrebné to nahlásiť, alebo úroveň šikanovania 
nenarušuje povinnosť mlčanlivosti, resp. na niekoľkých školách nepracuje žiadny alebo len 
veľmi málo školských psychológov.  
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Dôležité je tiež preskúmať odpovede z pohľadu jednotlivých krajín. Vyššie uvedený obrázok, 
porovnávajúci dve krajiny ukazuje, že maďarskí pedagógovia majú lepší dojem, že dostávajú 
informácie ohľadom šikanovania a pre väčšinu zdrojov označujú vyššiu frekvenciu. Medzi 
maďarskými a slovenskými kolegami je podstatný rozdiel (p <0,017) v tom, že maďarskí 
pedagógovia si myslia, že si takéto prípady všimnú, resp. sa o nich dozvedia od detí - svedkov. 
Aj v prípade svedkov alebo pozorovania pedagógov je rozdiel medzi pozorovanými priemermi 
značný, t.j. slovenským učiteľom hlásia prípady šikanovania menej často, a taktiež si o niečo 
zriedkavejšie všímajú prípady šikanovania.   

V prípade nahlásení prijatých od  ubližovaných detí sa jedná o signifikanciu, 0,006, čiže rozdiel 
medzi priemerom pozorovaným v týchto dvoch krajinách je značný. Môžeme teda 
skonštatovať, že šikanované deti na Slovensku hlásia ubližovanie svojim učiteľom menej často 
ako ich rovesníci v Maďarsku. Podobne ako v prípade rozdielov vo frekvencii hlásení od svedkov 
a od ubližovaných žiakov, vnímame značný rozdiel medzi dvoma krajina aj v prípade hlásení 
prichádzajúcich od ubližujúcich detí: slovenské ubližujúce deti hlásia šikanovanie pedagógom 
menej často ako deti ubližujúce v Maďarsku.   

Celkovo  slovenskí kolegovia avizovali, že dostávajú častejšie informácie iba od dvoch skupín: 
od vedenia školy a od školského psychológa. Rozdiely medzi porovnanými priemermi avšak nie 
sú signifikantné. Aj keď rozdiel medzi priemermi oboch krajín nie je príliš výrazný,  vynorí sa 
otázka, či je úloha školských štruktúr v signalizačnej sieti na slovenských školách všeobecne 
väčšia.  

Vyššie uvedené údaje celkovo ukazujú, že signalizačné siete sú rozmanité a náhodné, pedagóg 
sa môže spoliehať hlavne na svedkov alebo vlastné pozorovanie. Intervenčným bodom v škole 
by mohol byť vývoj špecifických signalizačných štruktúr, ktoré by dokázali riešiť obavy detí, 
najmä v prípade svedkov, ktorí slúžia ako prvotným zdrojom informácií (napr. vypracovaním 
anonymných signalizačných spôsobov), a povzbudiť ich, aby sa nebáli obrátiť sa na pedagóga. 
Na druhej strane, intervenčným bodom môže byť vývoj takých nástrojov, ktoré utvrdzujú 
pedagóga v rámci jeho vlastného vnímania(napr. čo by mohlo naznačiť, že v triede dochádza 
k šikanovaniu). 

 

Čo spraví pedagóg? 
 

Tiež sme sa spýtali pedagógov, čo spravia v takom prípade, ak si všimnú šikanovanie, 
a samozrejme s akou efektívnosťou konajú. 
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Ak sa pozrieme na odpovede pedagógov, vidíme, že najčastejším spôsobom intervencie (s 
odchýlkou 0,3) je poskytnutie duševnej opory pre ublížené dieťa, po ktorom nasleduje rozhovor 
uskutočnený s ubližujúcim dieťaťom (deťmi) (priemer 3,81 a 3,79). Ďalej nasleduje triedna 
diskusia, diskusia s kolegami a s riaditeľom školy (všetky sa nachádzajú v rozsahu odpovedí 
často – veľmi často).  

Zapojenie rodičov je už oveľa zriedkavejšie (2,8 a 2,87 zapojenie rodičov ublížených 
a ubližujúcich detí). Odborná špecializovaná pomoc, zapojenie externej inštitúcie (psychológ, 
film, externá prednáška, inštitúcia) patria do kategórie v rozsahu zriedka až nikdy.   
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Pri rozdelení podľa krajín vidíme, že vo väčšine intervenčných aktivít nie je príliš veľký rozdiel 
medzi aktivitami pedagógov v týchto dvoch krajinách. Jeden z najväčších rozdielov s týka 
zapojenia externej inštitúcie, ktorá sa v prípade maďarských kolegov objavuje ale iba zriedka, 
kým u slovenských kolegov sa vôbec neobjavuje, takisto čo sa týka zapojenia externého 
prednášajúceho, ktorého v slovenských školách nikdy nezapájajú. Na slovenskej strane sa oveľa 
menej často zapája aj psychológ. Dôvodom môže byť rozdielna infraštruktúra a nedostatok 
dostupných inštitúcií a psychológov.  

Pedagógov sme sa pýtali tiež na efektívnosť rôznych intervenčných aktivít. Odpovede sa 
rozprestierali na stupnici 1-5  (1 – Vôbec nie sú efektívne (bez zmeny) 2 – Trocha efektívne 
(krátkodobá zmena) 3 – Efektívne (zmena na trocha dlhšiu dobu) 4 – Veľmi efektívne (dlhodobá 
zmena) 5 – Úplne vyrieši situáciu (situácia sa úplne vyrieši, nie sú ďalšie problémy)).   

Na základe nižšie uvedeného obrázku môžeme pozorovať, že aj najčastejšie spôsoby 
intervencie hodnotili pedagógovia nanajvýš ako priemerne efektívne, zatiaľ čo aj zriedkavé 
spôsoby intervencie je možné hodnotiť podobne.  Zhodli sa v tom, že zápis resp. inaktivita sú 
neúčinné.  
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Nižšie uvedené tvrdenie sa bije s tým, čo bolo uvedené v zameraných skupinách, že zapojenie 
externých prednášajúcich nie je veľmi efektívne (priemer 2,68, odchýlka 0,24), nakoľko 
zamerané skupiny vyhodnotili tento intervenčný spôsob vyslovene ako veľmi pozitívny.  

Za najefektívnejšie spôsoby intervencie sa považujú rozhovor s ublíženým (3,13), rozhovor 
s ubližujúcim (3,11) a zapojenie ostatných kolegov (3,13). Je zaujímavé, že učitelia vôbec 
nepovažujú zápis sa efektívny (2,24), a napriek tomu ho však mierne praktizujú (2,39).  

 

 

 

 

Pri porovnaní názorov pedagógov oboch krajín vidíme, že slovenskí pedagógovia sú vo 
všeobecnosti pesimistickejší ohľadom efektívnosti jednotlivých spôsobov riešení.  
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Slovenskí pedagógovia považujú v skutočnosti celkovo iba tri spôsoby intervencie za  
efektívnejšie ako ich maďarskí kolegovia: nekonanie (priemery 1,29 a 1,41), zápis (priemery 
2,02 a 2,45), resp. nahlásenie u riaditeľa (priemery 3,03 a 3,09), ktoré sa buď nesnažia riešiť 
problémy alebo sa ich snažia riešiť mocenskými nástrojmi.  

Medzi slovenskými pedagógmi sa nad hodnotu 3 dostali iba nasledujúce spôsoby intervencie: 
diskusia s rodičmi ubližujúceho dieťaťa, resp. diskusia s kolegami (triedny učiteľ, ostatný 
učitelia, riaditeľ).  

To je zaujímavé vzhľadom na skutočnosť, že čo sa týka analýzy atmosféry a postojov, mali 
slovenskí učitelia vo všeobecnosti pozitívnejšie postoje vzhľadom na poskytnutie pomoci deťom 
a boli k nim otvorenejší, napriek tomu sa však pociťovali tieto nástroje za menej pozitívne.   

Rovnako ako v prípade vnímania šikanovania, sme sa osobitne opýtali aj na reakcie ohľadom  
kyberšikanovania. V rámci otázky sme poskytli možnosť na označenie viacero vopred nami 
definovaných odpovedí.  
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Na základe odpovedí vidíme, že v prípade kyberšikanovania, je intervencia zo strany pedagógov 
oveľa nižšia než v prípade školského šikanovania. Najčastejším spôsobom intervencie v prípade 
kybešikanovania zo strany učiteľov, je že iniciovali všeobecnú diskusiu so svojou triedou (43%) 
alebo iniciovali rozhovor s ubližovaným dieťaťom (42%). Tieto spôsoby intervencie získali tri 
najbežnejšie miesta aj v rámci tradičného šikanovania.   

Ako sa ukázalo v predchádzajúcej otázke, takmer 50% alebo menej ako 50% pedagógov sa 
dozvedelo uvedených formách šikanovania. Toto nám potvrdzuje aj skutočnosť, že treťou 
najbežnejšou odpoveďou na otázku ohľadom intervencie kyberšikanovania bola odpoveď 
„Nedozvedel som sa o kyberšikanovaní“.  Taktiež to potvrdzuje skutočnosť, že rôzne formy 
kyberšikanovania medzi deťmi sa javia pred učiteľmi ako skryté.  

V prípade kyberšikanovania si kontakt s kolegami pracujúcimi v inštitúcii vybral takmer rovnaký 
podiel opýtaných učiteľov (30 - 35%). Podobne ako pri offline školskom ubližovaní sa považujú 
konzultácie s kolegami za jeden z najbežnejších spôsobov intervencie. 

 

V prípade kyberšikanovania je zapojenie rodičov menej časté. Respondenti v rovnakom 
rozsahu, 25-25% si vybrali možnosť v prípade šikanovania iniciovať rozhovor s rodičmi 
ublíženého a ubližujúceho dieťaťa.   
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Požiadanie o externú pomoc, zapojenie psychológa, pozvanie externého prednášajúceho, 
vyhľadanie mimoškolskej inštitúcie sa v prijatých odpovediach vyskytujú iba v malom rozsahu. 

  

 

Na základe porovnania krajín vidíme, že v prípade kyberšikanovania sa maďarskí kolegovia 
rozhodli zasiahnuť nejakým spôsobom častejšie ako ich slovenskí kolegovia.  

Výrazný rozdiel je medzi intervenciou keď pedagóg iniciuje diskusiu so svojou triedou alebo 
s deťmi ktorých sa šikanovanie týka. Maďarských učitelia iniciujú rozhovor s ublíženým 
dieťaťom v 54% prípadov, diskusiu s triedou v 50%, a s ubližujúcim dieťaťom v 43% prípadov.  
V prípade slovenských učiteľov je diskusia s triedou ako možnosť intervencie 37%,  rozhovor 
s ubližovaným 30% a rozhovor s ubližujúcim 28%.  

 

Významný je rozdiel v pomere slovenských a maďarských učiteľov, ktorí iniciovali diskusie so 
svojimi kolegami, ktorí poznajú dieťa ktorého sa šikanovanie týka. Slovenskí učitelia sa obracajú 
zriedkavejšie (29%) na kolegov, ktorí poznajú deti ktorých sa šikana týka, v porovnaní 
s maďarskými kolegami (42%).  

Poskytli sme tri možnosti odpovede v súvislosti so skutočnosťou, že pedagógovia z nejakého 
dôvodu nepodnikli žiadne opatrenia v prípade kyberšikany alebo sa o kyberšikanovaní ani 
nedozvedeli. 4% slovenských pedagogických respondentov sa rozhodlo pre možnosť 
„Kyberšikana je zodpovednosťou rodiča“, 10% odpovedalo, že „Nemali dostatok informácií 
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alebo nástrojov“ a 43% odpovedalo, že sa o prípade nedozvedeli.  Čo sa týka maďarských 
učiteľov, 1% si vybralo možnosť, že je to zodpovednosť rodičov, 10% označilo ako dôvod 
nedostatok informácií a nástrojov, a 31% označilo možnosť, že sa o kyberšikanovaní 
nedozvedeli. 

V súvislosti s kyberšikanovaním môžeme pozorovať ďalší rozdiel medzi dvoma krajinami. 
V prípade maďarských pedagógov sa jedná o pomer 34-35%, a v prípade slovenských kolegov 
je pomer 15-15%.  
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Zhrnutie – závery, návrhy 
 

Na základe výsledkov podľa respondentov dotazníkového výskumu je šikanovanie prítomné 
v školách medzi rovesníkmi v miernejšej forme. Zamerané skupiny poskytli presnejší obraz, 
keďže účastníci, hlavne rodičia a deti hlásili vážnejšie  prípady. Odhalili sme viacero 
intervenčných bodov, prostredníctvom ktorých by sa dala situácia zlepšiť. Prvým takýmto 
bodom je pozitívna zmena školskej atmosféry, budovanie vzťahov založených na dôvere. V tejto 
oblasti sú nedostatky najmä medzi rovesníkmi, ale je potrebné podporovať aj vzťahy medzi 
rodičmi a pedagógmi. Zo strany pedagógov je ochota pomôcť  v prípade šikanovania prítomná, 
avšak majú pocit, že ich nástroje nie sú dostatočné. Dôležitou úlohou sa javí, vybudovanie, resp. 
posilnenie signalizačnej siete, najmä pokiaľ ide o vypočutie svedkov v slovenských školách. 
Intervenčným bodom je riešenie ich obáv, a zmiernenie ich mlčania. Celkovo je cieľom 
vypracovať účinné nástroje na riešenie a prevenciu šikanovania v školách.  

 

V prípade kyberšikanovania je žiaľ, vysoký počet odpovedí, kde sa pedagóg nedozvie o 
skutočnosti kyneršikanovania, alebo kvôli nedostatku informácií či zrieknutiu sa zodpovednosti, 
si neželá žiadnym spôsobom zasiahnuť.  Výsledky ukazujú, že aj keď s rôznou intenzitou, ale 
kyberšikanovanie v škole je prítomné v každej z opýtaných podôb. Nedostatok informácií 
o kyberšikanovaní medzi deťmi v školskom veku a zriekanie sa zodpovednosti zdôrazňujú 
význam prevencie kyberšikanovania v školách, zdôrazňujú tiež potrebu poskytovania 
informačných materiálov a príručiek pedagógom, za účelom jednoduchšieho odhalenia 
a riešenia prípadov kyberšikanovania medzi deťmi.   
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Prílohy 
 

PRÍLOHA Č. 1. : DOTAZNÍK PRE PEDAGÓGOV  
 

1. 1. Uveďte, či sa na vás vzťahujú nasledujúce tvrdenia 
 

Som triedny učiteľ       áno  nie 

Som vedúcim predstaviteľom školského pracovného kolektívu  áno  nie 

Som členom nejakého školského pracovného kolektívu  áno  nie 

Som zástupcom riaditeľa       áno  nie 

Som organizátorom alebo vedúcim predstaviteľom takého školského  

programu, ktorého sa deti zúčastňujú vo 

svojom voľnom čase (napr. krúžky, športové krúžky)   áno  nie 

 

Koľkoročnou pedagogickou praxou disponujete?         ………………………………. 

 

2. Súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?  

1 – vôbec nesúhlasím 2 – skôr nesúhlasím  3 – neviem sa rozhodnúť, či súhlasím  4 – skôr 
súhlasím  5 – úplne súhlasím  

Deti sú otvorené a akceptujú sa navzájom  

 v rámci vlastnej triedy    1 2 3 4 5 

Vo všeobecnosti sú triedne komunity súdržné, deti sa neboja robiť  

chyby pred ostatnými                                          1 2 3 4 5 

Zaujímam sa o vzťahy medzi deťmi a o fungovanie  

vzťahov medzi rovesníkmi                                  1 2 3 4 5 

Dbám o to, aby v našej škole neboli osamelí,  

vylúčení žiaci                       1 2 3 4 5 

Deti sa na mňa obracajú s dôverou  

ak majú nejaké problémy, ťažkosti                   1 2 3 4 5 
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Všimnem si ak má niektoré dieťa problém,   

správa sa inak ako zvyčajne                                1 2 3 4 5 

ak si všimnem, že má dieťa ťažkosti,   

ponúknem mu svoju pomoc    1 2 3 4 5 

Som schopný/á poskytnúť pomoc,   

ak sa v kruhu žiakov vyskytne problém  1 2 3 4 5 

Cítim sa bezmocný/á pri riešení   

konfliktov medzi študentmi    1 2 3 4 5 

S rodičmi máme dobré vzťahy                             1 2 3 4 5 

Rodičia sa na mňa obracajú radi s otázkami v súvislosti   

s ich deťmi  a ich problémami                 1 2 3 4 5 

 

3. Nakoľko považujete nasledovné formy šikanovania za závažné?   

1 – nie je to šikanovanie  2 – hraničí so šikanovaním  3 – mierne šikanovanie  4 – hrubé 
šikanovanie   5 – beznádejné 

 

Niekoho udrú, zbijú                 1 2 3 4 5 

Niekto je do niečoho nútený    1 2 3 4 5 

Niekoho zamknú niekam     1 2 3 4 5 

Niekoho sáču              1 2 3 4 5 

Niekomu sa vysmievajú,   

šíria o ňom klebety    1 2 3 4 5 

Nikomu zoberú alebo poškodia niečo              1 2 3 4 5 

Niekoho vylúčia, nevšímajú si ho                       1 2 3 4 5 

Niekomu sa vyhrážajú, vydierajú ho    1 2 3 4 5 

Niekoho ohmatávajú, obchytkávajú                  1 2 3 4 5 

Niekoho štvú, doberajú si, provokujú               1 2 3 4 5 

Iné (pomenujte):     
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4. Ako často sa stretávate s nasledujúcimi v škole?   

1 – nikdy 2 – zriedka (asi raz do pol roka) 3 – často  (mesačne) 4 – veľmi často (týždenne)  5 –  
pravidelne (každodenne) 

Niekoho udrú, zbijú                          1 2 3 4 5 

Niekto je do niečoho nútený    1 2 3 4 5 

Niekoho zamknú niekam    1 2 3 4 5 

Niekoho sáču              1 2 3 4 5 

Niekomu sa vysmievajú,   

šíria o ňom klebety    1 2 3 4 5 

Nikomu zoberú alebo poškodia niečo                          1 2 3 4 5 

Niekoho vylúčia, nevšímajú si ho                       1 2 3 4 5 

Niekomu sa vyhrážajú, vydierajú ho   1 2 3 4 5 

Niekoho ohmatávajú, obchytkávajú   1 2 3 4 5 

Niekoho štvú, doberajú si, provokujú   1 2 3 4 5 

Iné (pomenujte):     

 

 

 

5. Kde a ako často ste sa stretli s nasledovnými javmi?  

1 – nikdy 2 – zriedka (asi raz do pol roka) 3 – často (mesačne) 4 – veľmi často  (každý týždeň) 
5 –pravidelne (každodenne) 

V triede počas prestávky   1 2 3 4 5 

V triede počas hodiny    1 2 3 4 5 

Na chodbe počas prestávky   1 2 3 4 5 

Na toaletách počas prestávky   1 2 3 4 5 

Na toaletách počas hodiny    1 2 3 4 5 

Na školskom dvore    1 2 3 4 5 
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Na internete      1 2 3 4 5 

Telefonicky     1 2 3 4 5 

Iné (pomenujte): 

 

 

 

6. Čo ste urobili keď ste sa stretli s niektorým tipom šikanovania z predchádzajúceho 
zoznamu?  

1 – nikdy 2 – zriedka 3 – často 4 – veľmi často 5 – pravidelne  

V triede som inicioval všeobecnú diskusiu   

o šikanovaní     1 2 3 4 5 

Pozval som externého prednášajúceho / zobral som ich  

                na externú prednášku   1 2 3 4 5 

Pozreli sme si súvisiaci film / prednášku  1 2 3 4 5 

 

Inicioval som rozhovor s ubližovaným dieťaťom,  

a poskytol/la som mu duševnú pomoc  1 2 3 4 5 

Zorganizovala som psychologickú pomoc 

pre ubližované dieťa                      1 2 3 4 5 

 

 Inicioval som rozhovor s ubližujúcim dieťaťom,  

  deťmi                                               1 2 3 4 5 

Zorganizoval som psychologickú pomoc pre ubližujúce  

dieťa/deti                             1 2 3 4 5 

Keďže sa to nestalo v mojej triede, inicioval som rozhovor    

s triednym učiteľom                                1 2 3 4 5 

Inicioval som rozhovor s kolegami, ktorí poznali   

dotyčné dieťa, za účelom skúmania situácie   1 2 3 4 5        
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Nahlásil som problém riaditeľovi                 1 2 3 4 5 

Inicioval som rozhovor s rodičmi   

ubližovaného dieťaťa      1 2 3 4
 5 

Inicioval som rozhovor s rodičmi ubližujúceho  

dieťaťa                   1 2 3 4 5 

V súvislosti s riešením prípadu som požiadal o pomoc  

mimoškolskú inštitúciu, organizáciu  (napr. 

 Služba starostlivosti o deti, civilné organizácie)         1 2 3 4 5 

Situáciu som riešil zápisom, zhoršenou známkou zo 

správania      1 2 3 4 5 

Neurobil/la som žiadne zvláštne opatrenia, nakoľko  

nemám dostatočné informácie o prípade, a mám pocit, 

že  nemám v rukách žiadne nástroje   1 2 3 4 5 

Iné: 

 

 

 

7. Nakoľko považujete nasledovné  pedagogické spôsoby riešenia šikanovania za 
efektívne?  

 

1 – Vôbec nie sú efektívne (bez zmeny) 2 – Trocha efektívne (krátkodobá zmena)  3 – 
Efektívne (zmena na trocha dlhšiu dobu) 4 – Veľmi efektívne (dlhodobá zmena) 5 – Úplne 
vyrieši situáciu (situácia sa úplne vyrieši, nie sú ďalšie problémy)  

V triede iniciujem všeobecnú diskusiu  

o šikanovaní                        1 2 3 4 5 

Pozvem externého prednášajúceho / vezmem deti 

na externú prednášku    1 2 3 4 5 
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Pozrieme si súvisiaci film / prednášku   1 2 3 4 5 

 

Iniciujem rozhovor so ubližovaným dieťaťom,   

poskytnem mu duševnú pomoc            1 2 3 4 5 

Zorganizujem psychologickú pomoc  

pre ubližované dieťa                      1 2 3 4 5 

 Iniciujem rozhovor s ubližujúcim  

  dieťaťom, deťmi                             1 2 3 4 5 

Zorganizujem psychologickú pomoc pre ubližujúce  

dieťa, deti                     1 2 3 4 5 

Keďže sa to nestalo v mojej triede, iniciujem rozhovor  

s triednym učiteľom                                                    1 2 3 4 5 

 

Iniciujem diskusiu s kolegami, ktorí poznajú dotyčné  

dieťa, za účelom skúmania  

situácie       1 2 3 4 5  

Nahlásim problém riaditeľovi                    1 2 3 4 5 

Iniciujem rozhovor s rodičmi   

ublíženého dieťaťa     1 2 3 4 5 

Iniciujem rozhovor s rodičmi  

ubližujúceho dieťaťa     1 2 3 4 5 

V súvislosti s riešením prípadu som požiadal/a o pomoc 

mimoškolskú inštitúciu, organizáciu (napr.  

Služba starostlivosti o deti, civilné organizácie)1 2 3 4 5 

Situáciu som riešil/la udelením zápisu, zhoršenej 

známky zo správania 

Neurobil/la som žiadne zvláštne opatrenia                   1 2 3 4 5 

Iné: 
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8. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o šikanovaní?  

1 – nikdy 2 – zriedka 3 – často 4 – veľmi často 5 – pravidelne 

 

Všimol/la som si    1 2 3 4 5 

Od ubližovaného dieťaťa      1 2 3 4 5 

Od dieťaťa, ktoré bolo svedkom  1 2 3 4 5 

Od ubližujúceho dieťaťa    1 2 3 4 5 

Od rodiča     1 2 3 4 5 

Od pedagogického kolegu    1 2 3 4 5 

Od vedenia školy     1 2 3 4 5 

Od školského psychológa    1 2 3 4 5 

Nebol ešte taký prípad    1 2 3 4 5 

Iné: 

 

 

9. Aká je podľa Vás motivácia ubližujúceho?   

(Zaškrtnite jedno alebo viacero príslušných tvrdení súčasne.) 

 

 

a. Ubližujúci sa cítia  silnejší ako ublížení                                     áno/nie 
b. Ubližujúci sú starší než ubližovaní                                 áno/nie 
c. Ubližujúci sú vo väčšom počte      áno/nie 
d. Ubližujúci sú bohatší                  áno/nie 
e. Ubližujúci sú chudobnejší                áno/nie 
f. Ubližujúci sa stanú v kolektíve populárni     áno/nie 
g. Obeť sa odmieta biť                         áno/nie 
h. Obeť je osamelá                   áno/nie 
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i. Obeť nikto nechráni, neubráni      áno/nie  
j. Správanie  obete dráždi/rozčuľuje ubližujúcich                      áno/nie 
k. Obeťou je žiak s lepšími výsledkami      áno/nie 
l. Obeťou je žiak so slabšími výsledkami     áno/nie 
m. Obeť sa líši zovňajškom (účes, výška, postava, pehy, oblečenie, pohlavná 

zrelosť/nezrelosť, atď. )       áno/nie 
n. Obeť má inú farbu pleti, patrí do inej etnickej skupiny, je inej národnosti  

          áno/nie 
o. Obeť sa líši "vnútorne" (záujmy, vierovyznanie, atď.)     áno/nie 
p. Obeťou je nový žiak v triede       áno/nie 
q. Na obeť padol výber náhodne                                  áno/nie 
r. Iné (pomenujte) 

 

 

10. Viete o takom prípade žiaka vašej školy, ktorého sa týka niektorá z nasledujúcich 
foriem kyberšikanovania?  

 

Dostal zastrašujúcu alebo hanlivú správu                áno  nie 

Bol o ňom vytvorený urážlivý, hanebný 

Alebo falošný príspevok      áno  nie 

Dostal správu so sexuálnym obsahom    áno  nie 

Vlámali sa do jeho účtu, vytvorili falošný profil   áno  nie 

Vylúčili ho z online skupiny      áno  nie 

Ohovárali ho za chrbtom na internete    áno  nie 

Vylákali z neho dôležité informácie,  

ktoré následne zneužili voči nemu      áno  nie 

 

11. Čo ste spravili, keď ste sa dozvedeli, že jeden zo žiakova Vašej školy je obeťou 
kyberšikanovania?   

(Zaškrtnite jedno alebo viacero príslušných tvrdení súčasne.) 

 

s. Nedozvedel/a som sa o kyberšikanovaní  
t. V triede som inicioval/a všeobecnú diskusiu o šikanovaní   
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u. Pozval/a som externého prednášajúceho / vzal som deti na externú prednášku  
v. Pozreli sme si súvisiaci film / prednášku 
w. Navrhol/la som rozhovor s ubližovaným dieťaťom, poskytol/la som mu duševnú 

oporu  
x. Zorganizoval/a som psychologickú pomoc pre ubližované dieťa  
y. Navrhol/la som rozhovor s ubližujúcim dieťaťom/deťmi  
z. Zorganizoval/a som psychologickú pomoc pre ubližujúce dieťa, deti  
aa. Nakoľko sa to nestalo v mojej triede, inicioval/la som rozhovor s triednym učiteľom  
bb. Inicioval/la som diskusiu s kolegami, ktorý poznali dotyčné deti za účelom skúmania 

situácie 
cc. Nahlásil/la som problém riaditeľovi  
dd. Navrhol/la som rozhovor s rodičmi ublíženého dieťaťa 
ee. Navrhol/la som rozhovor s rodičmi ubližujúceho dieťaťa 
ff. V súvislosti s riešením situácie som požiadal o pomoc mimoškolskú inštitúciu, 

organizáciu (napr.  
gg.  Služba starostlivosti o deti, civilné organizácie) 
hh. Situáciu som riešil/a udelením zápisu, zníženej známky zo správania ubližujúcemu 
ii. Nespravil/a som žiadne zvláštne opatrenia, mal/a som pocit, že nemám v rukách 

žiadne nástroje  
jj. Nespravil/a som žiadne zvláštne opatrenia, pretože si myslím, že riešenie 

kyberšikavania v online priestore je predovšetkým kompetenciou rodičov   
kk. Iné  

 

12. Ak by ste sa s nami chceli podeliť o ďalšie informácie, napíšte ich prosím sem:    
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PRÍLOHA Č 2.: VÝSTUP SPSS OHĽADOM ŠTATISTICKY VÝZNAMNÝCH VÝSLEDKOV 
  
2.1. Odkiaľ ste sa o nich dozvedeli? – Od svedkov, detí  

Case Processing Summary 

     Cases     

  

Included 

 

Excluded 

 

Total     
 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent       

           

Gyerektől,  208 100,0% 0 0,0% 208 100,0%

aki            

szemtanú            

* Hol            

található            

az iskola?            
            

 

Report 

Gyerektől, aki szemtanú   

Hol 

   

   

található   Std. 

az iskola? N Mean Deviation 

Szlovákia 105 3,1905 0,99126
    

Magyarors 103 3,5146 0,94831

zág    

Total 208 3,3510 0,98142
    

ANOVA Table 
 

   Sum of  Mean   

   Squares df Square F Sig. 
        

Gyerektől, Between (Combined 5,461 1 5,461 5,801 0,017

aki Groups )      
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szemtanú * Within Groups 193,919 206 0,941   

Hol 

       

Total 

 

199,380 207

   

található 
    

       

 

 

Measures of Association 
 

  Eta 

 Eta Squared 
   

Gyerektől, 0,166 0,027

aki   

szemtanú *   

Hol   

található   

az iskola?   
   

 

means q83 by MO / cel cou mea stddev / sta anova. 
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2.2. Honnan tudott róla? – A gyerektől, akit bántottak 

Case Processing Summary 
 

     Cases     

  

Included 

 

Excluded 

 

Total     
 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent       

           

A  208 100,0% 0 0,0% 208 100,0%

gyerektől,            

akit            

bántottak  *            

Hol            

található            

az iskola?            
            

Report 

A gyerektől, akit bántottak   

Hol 

    

    

található    Std. 

az iskola? N  Mean Deviation 

     

Szlovákia 105 2,8857 1,09469
     

Magyarors 103 3,2718 0,90958

zág     

Total 208 3,0769 1,02333
     

ANOVA Table 
 

   Sum of  Mean   

   Squares df Square F Sig. 

A Between (Combined 7,752 1 7,752 7,640 0,006

gyerektől, Groups )      

akit Within Groups 209,017 206 1,015   
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bántottak * 

       

Total  216,769 207    

Hol        

található        

az iskola?        

        

 

Measures of Association 
 

Eta 
 

Eta  Squared 

 

A 0,189 0,036

gyerektől,   

akit   

bántottak *   

Hol   

található   

az iskola?   
   

 

means q82 by MO / cel cou mea stddev / sta anova. 
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’The content of this study does not necessarily represent the official position of the European 
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