
Kníhaje napsána srozumitelně, přehled-
ně, názorně, je vhodná jak pro rodiče děli 
s ADHD, tak pro pedagogy včetně peda-
gogů speciálních, psychology, sociálni pra-
covníky a studenty odpovídajících oborů. 
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věnovaném šikaně v našich školách šika-
nováni definovalo a určilo postupy k jeho 
omezení. Jenže metodický materiál samo-
zřejmě sám o sobě nestačí. Stále bude zá-
ležet na učitelích, aby byli ve směru k žá-
kům nadmíru pozorní a aby dostupnými, 
legálními prostředky dokázali minimali-
zovat projevy šikany ve školách. 

Zlomyslnost a krutost jsou odvěké lid-
ské nectnosti, a proto se můžeme domni-
vat, že i šikana se vyskytovala v určitých 
sociálních situacích odedávna. V odbor-
né literatuře se ji jako samostatnému pro-
blému dostává pozornosti až koncem še-
desátých let našeho století, především ve 
Skandinávii. 

Šikana představuje závažný pedagogic-
ký a společenský problém, např. ve škol-
ství, armádě, vězeňství, v zaměstnání. 
V praxi pak přetrvává nešvar, že kompe-
tentní osoby mají tendenci při setkáni se 
šikanou tzv zavírat oči. zlehčovat odha-
leně případy a často t\-rdit, že v jejich za-
řízeni, v jejich instituci s daným jevem 
žádný problém nemají. Laická i pedago-

gická veřejnost si často se šikanou neví 
rady, nerozumí průběhu šikany, má ten-
denci nemíchat se do toho, ať si to zúčast-
něni vyřídí sami mezi sebou. Proto je dob-
ré, že se objevují populárně vědecké prá-
ce na loto téma, jako je kniha Michala Ko-
láře, etopeda a terapeuta. Bolest šikano-
váni. Mnoho učitelů a rodičů našlo prak-
tickou pomoc v jeho předchozí knize Skry-
ty svět šikanováni ve školách, jejíž dvě vy-
dáni byla rychle rozebrána. Autor tuto 
knihu přepracoval a doplnil o nové po-
znatky a zkušenosti. Ukazuje, odkud se 
šikana bere, jak rozpoznat oběti i iden-
tifikovat pachatele šikany v dětském ko-
lektivu a především, jak šikaně předchá-
zet, jak jednal v krizových situacích a jak 
dlouhodobě léčit dětské skupiny, v nichž 
šikana propukla. Text je doplněn řadou 
příkladů a příběhů z praxe i diagnostic-
kými nástroji a vzory informačních mate-
riálů pro děti. 

Tematicky je kniha rozdělena do tří čás-
ti. V prvni části s názvem Východiska pro 
pomoc při šikanováni autor se pokouši 
mapovat a ilustrovat téměř obecné rozší-
ření šikanování do všech vrstev obyvatel-
stva a všech institucí naší společnosti. 
Popisuje vananty tohoto patologického 
jednání a chováni a podává její základní 
charakteristiku. Kromé strukturálního po-
pisu uvádí stejně jako v knize předchozí 
zákonitosti jejího vývoje. Zasvěceně při-
bližuje dynamiku šikany od jejích nejmír-
nějších forem po formy nejdestruktivnéj-
ší. Zároveň se pokouší varovat před tzv. 
zakrývacimi mechanismy odhalováni 



šikany, kterými je raj. intervenováni moc-
ných lidi ve prospěch agresorů. 

Název Hlubší souvislosti šikany nás 
uvádi do druhé části publikace, jejíž hlav-
ním námětem jsou příčiny šikany, etiolo-
gie. Touto otázkou se autor zabývá jak 
z pohledu osobností potenciálních agreso-
rů, tak z hlediska základních charakteris-
tik potenciálních oběti. Snaží se zachytit 
obecné mechanismy psychologického 
rázu, dilčí psychologické mechanismy, na 
jejichž bázi by bylo možné vysvětlit agre-
sivní pudy a tendence v každé osobnosti, 
jak se každý člověk dokáže ve svém vě-
domi ospravedlňovat. Jak dokáže na bázi 
projektivních technik navenek se vypořá-
dat s vlastni krutostí. 

Vc třetí části knihy Jak léčil bolest škol-
ních šikan autor zhodnocuje své mnoha-

leté praktické zkušenosti z řešeni dílčích 
případů Šikany, na nichž se podílel. Nabí-
zí osvědčené diagnostické a terapeutické 
návody, jak pracovat s lidmi a skupinami, 
které jsou šikanou nakaženy a zasaženy. 
Rozebírá strategii umožňující šikanu ne-
jen postupné odhalil, ale také ji, jak sám 
říká, „léčit a preventivné proti ní působil". 

Kníhaje určena pro učitele, vychovate-
le. pracovníky pedagogicko-psychologic-
kých poraden, středisek výchovné péče. 
sociálni pracovníky, studenty veškerých 
učitelských oborů včemé špeciálni peda-
gogiky. rodiče děti. Po jejím přečiení čte-
nář musí mít zákonitý pocit, že se musi 
zapojit a intervenčné působil proti nespra-
vedlnostem páchaných na bezbranných 
obětech formou fyzického a psychického 
Šikanování. 
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