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Anotace
Šikana
Obsahem závěrečné práce je popis tohoto závažného společenského jevu, na podstatu a
rysy šikany, její formy, fáze, účastníky šikany, spouštěcí mechanismy šikanování, následky
šikany a celostátní a světové statistiky šikany. Cílem závěrečné práce bylo zmapovat
problémy šikany a její projevy na základní škole. Domnívám se totiž, že po předchozích
zkoumáních zůstala tato otázka zcela otevřená a údaje, které byly nashromážděny, nejsou
zdaleka dostatečné.
Přestože moje práce zmapovala problém šikany v rovině teoretické, tak skutečnost, že
jsem v praktické podobě šikanu neodhalila, lze hodnotit jako pozitivní jev.
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Abstrakt
Bullying
The contents of the final report is to describe this serious social phenomenon, the
essence of bullying and its characteristics, its forms, phases, participants in bullying,
(starting mechanism of bullying) triggers bullying, harassment (its results) and the
consequences of national and international statistics of bullying. The aim of the thesis
was to explore issues of bullying and its ( demonstration)manifestations in a primary
school. I believe in fact that, after previous investigations, this question remains entirely
opened and data that have been collected are not nearly enough.
Although my work mapped out the problem of bullying at the theoretical level, the fact
that I (haven´t revealed any signs of bullying in its practical form) was in a form of bullying
revealed, can be evaluated as a positive phenomenon.
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