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Co je to šikana? 

ò  Šikana jako slovo má původ z  francouzského 
slova „chicane“, což znamená „zlomyslné 
obtěžování, týrání, sužování, pronásledování. 

ò  Dnes se častěji používá šikana pro opakované 
týrání, zotročování, nebo omezování jedince, či 
skupiny jiným jedincem nebo skupinou. 



Vymezení šikany 

ò  Psychická nebo fyzická šikana. 

ò  Trojrozměrná charakteristika dr.Koláře je postavena na 
agresorech, obětech a vývojovém stádiu 

ò  Na třech charakteristikách pak závisí její podoba. 



Znaky šikany 

ò  Záměrnost jedání. 

ò  Nepoměr sil mezi agresory a obětmi. 

ò  Samoúčelnost, většinou nejde o bezprostřední zisk, 
chování je často produkováno pro samu podstatu 
ubližování.  

ò  Opakování jednání. 



Dělění šikany 

ò  Šikana zjevná (fyzické útoky, výsměch) 

ò  Šikana skrytá (vyloučení ze skupiny, tajné vydírání) 



Přímé znaky šikany I 

ò  posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující      
přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho 
účet 

ò  kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené 
nepřátelským a nenávistným způsobem nebo pohrdavým 
tónem 

ò  nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary 
šikanujícímu nebo aby za něj platil 



Přímé znaky šikany II 

ò  příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků 

ò  skutečnost, že se jim podřizuje 

ò  nátlak na žáka k vykonání nemorálních až trestných činů 
či k spoluúčasti na nich 

ò  honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba 
nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že oběť je neoplácí 

ò  rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a 
snaží se uniknout  



Nepřímé znaky šikany I 

ò  žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví 
zájem, nemá kamarády 

ò  při týmových sportech bývá jedinec volem do mužstva jako 
poslední 

ò   při přestávkách vyhledává blízkost učitelů 

ò  má-li žák promluvit před třídou je nejistý a ustrašený 

ò  působí smutně, nešťastně, stísněně a mívá často blízko k pláči 

ò  stává se uzavřeným 



Nepřímé znaky šikany II 
ò  jeho školní prospěch se někdy náhle nevysvětlitelně zhoršuje 

ò  jeho věci jsou znečistěné a poškozené, případně rozházené  

ò  stále postrádá nějaké věci 

ò  odmítá vysvětlit poškození, ztráty věcí nebo používá 
nepravděpodobné výmluvy 

ò  mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy 

ò  začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole 

ò  odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které 
nedovede uspokojivě vysvětlit  



Možné dopady na 
šikanované: 

ò  zhoršení prospěchu, záškoláctví 

ò  útěk k návykovému chování , k návykovým látkám 

ò  apatie, depresivní procesy 

ò  problém s navazováním vztahů 

ò  snížení sebehodnocení a sebevědomí 

ò  strach a stres 

ò  sebevražedné chování. 



Mýty o šikaně 

ò  šikana u nás není •šikana je všude a je to normální jev 

ò  šikana je pouze ve slabších sociálních vrstvách 

ò  své dítě znám, nikdy by to neudělalo (rodič) 

ò  šikanovaný je jenom ten, kdo se nechá 

ò  oběť si o šikanování „koleduje“ •oběť je vždy nevinný chudák  

ò  agresoři jsou “surovci“ s nízkým IQ   

ò  agresor je vždy ten silnější, starší atd.  



Mýty o šikaně 

ò  každý konflikt či rvačka je šikanou 

ò   psychické ubližování, ponižování, pomluvy atd. nejsou šikanou 

ò   „Mýty ve škole“ 

ò  šikanuje se tam, kde to s dětmi neumějí 

ò  šikana je ve škole proto, že se škola nestará 

ò  pokud si učitel nevšimne šikany, je neschopný  

ò  šikanu vyřešíme tím, že agresor / oběť /odejde do jiné třídy / školy 



Stádia šikany 
dle Dr. M. Koláře 

ò  PRVNÍ STUPEŇ – OSTRAKIZMUS 

ò  jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se 
okrajový člen skupiny necítí dobře, je neoblíben, 
neuznáván. Ostatní ve skupině ho více či méně odmítají, 
nebaví se s ním,  

ò  pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho 
účet drobné legrácky, tato situace je již zárodečnou 
podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího 
negativního vývoje, kolektiv se zdravým potenciálem by 
měl tyto projevy agrese zastavit  



. 

ò  DRUHÝ STUPEŇ- PŘITVRZUJE SE MANIPULACE 

ò  V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, 
začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako ventil k jeho 
uvolnění. Spolužáci si na nich odreagovávají své 
nepříjemné pocity. Z očekávané písemné práce, z 
konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození 
do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje 
se zprvu subtilní fyzická agrese. V podstatě jde o 
upevnění soudržnosti skupiny na účet obětního beránka.  



. 

ò  TŘETÍ STUPEŇ VYTVOŘENÍ JÁDRA 

Jde o klíčový moment, vytvoření jádra agresorů. Jestliže se 
nevytvoří pevná hráz přitvrzeným manipulacím a počáteční 
fyzické agresi jednotlivců, utvoří se skupinky agresorů tzv. 
„úderné jádro“, které začne již systematicky šikanovat 
nejvhodnější oběti. Skupina je již v hrubých rysech 
rozdělena na podskupiny, které svým způsobem bojují o 
rozdělení vlivu, může se stát, že vznikne křehká rovnováha 
mezi skupinou + a -, která dočasně směřování k šikaně 
zastaví. Jde o fázi rozhodující, zda se bude šikana vyvíjet 
dál.  



. 

ò  ČTVRTÝ STUPĚŃ –VĚTŠINA PŘIJÍMÁ NORMU 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a jsou pro skupinu 
nepsaným zákonem. Pokud není ve skupině dost silná 
pozitivní podskupina, může činnost agresorů nerušeně 
pokračovat, tlak ke konformitě nedovolí jedinci postavit se 
normám „úderného jádra“, i mírní a ukáznění žáci se 
začínají chovat krutě. U členů skupiny dochází k vytvoření 
jakési alternativní identity, která je zcela poplatná normám 
vůdců. Vliv pedagogů ustupuje zcela do pozadí. 



. 
ò  PÁTÝ STUPEŇ-TOTALITA 

Žáci jsou rozděleni na otrokáře a otroky. Agresoři, kteří 
ztrácejí poslední zbytky zábran a smysl pro realitu, jsou 
nutkáni k opakování a stupňování násilí. Původně neutrální 
nebo mírně nesouhlasící členové skupiny jsou stále 
nekonformnější, se zájmem přihlížejí nebo šikanování také 
realizují. Brutální násilí se začíná považovat za normální, 
dokonce za výbornou legraci. Oběti jsou stále závislejší a 
ochotnější dělat cokoli. Neúnosnost utrpení řeší únikem do 
nemocí, neomluvenou absencí, odchodem ze školy, 
pokusem o sebevraždu, případně se zhroutí.  

 



OBĚŤ A AGRESOR 

ò  NĚKDY PŘEKVAPIVĚ SILNÝ VZTAH. 

ò  Pro přežití a zachování sebeúcty je někdy lepší se 
ztotožnit, začíná až závislostní podoba, identifikace, 
přijetí vlastní nedostačivosti jako své chyby.  

ò  Proto nevhodná konfrontace, oběť se ještě agresora 
zastane. Omlouvá jej, zlehčuje svou šikanu. (Už ji přijalo 
do “logiky” svého života.) 

“Ale oni se mají rádi, on (oběť), říkla, že ho to baví.” 



Příčiny šikany 

ò Vzor nevhodné autority.  

ò  Setkání se s uplatňováním nezdravých 
prostředků k udržení moci.  

ò Ponížení, křik, nepřiměřená demonstrace 
síly, moc, výsměch.  

ò V kombinaci s nepřijetím a odsouzením 
odlišnosti.  

ò CO Z TOHO MOHOU A JAK DĚLAT 
PEDAGOGOVÉ?  



Kdo bývá aktérem šikany? 

ò  Šikanující mnohdy pochází z prostředí, kde je agrese 
prostředkem jednání. K šikanování ho často vede vlastní 
zakomplexovanost, málo sebevědomí a nejistota. 

ò   K oběti bývá bezohledný a mnohdy ji považuje za 
méněcennou.  



Typy aktérů 

ò  HRUBÝ, PRIMITIVNÍ, IMPULZIVNÍ 

ò  Kázeňsky problematický, se silným ososbnostním 
přetlakem, škanu používá k zastrašování ostatních.  

ò  Vyžaduje tvrdě a nelítostně podřízenost.  

ò  V rodině bývá problém, výskyt agrese, brutality-vzor.  



. 

ò  SLUŠNÝ, KULTIVOVANÝ, NARCISTICKY 
ŠLECHETNÝ 

ò  Mívají zvýšenou úzkost, jsou stažení, žijí podle 
výchovou daných šablon, ve kterých se cítí lapení.  

ò  Výchova nese prvky vysoce náročného prostředí bez 
lásky a vstřícnosti.  

ò  Z tohto podhoubí též sexuální poruchy v aktivitě.  

ò  Šikana je promyšlená, skrytě krutá. 

 



. 

ò  SRANDISTA 

ò  Vtipálek - šikanuje pro pobavení. Své I druhých.  

ò  Bývá absence schopnosti se plnohodnotně vcítit. Někdy 
dlouho nevnímá vůbec, že by jeho vtípky mohli být pro 
někoho bolestné.  

ò  V rodině bývá nedostatek morální, empatické výchovy s 
poukázáním na základní lidské hodnoty.   



Charakteristiky obětí 

V rodinách se vyskytuje nějaký výchovný handicap. 

Rodič alkoholik, výrazně ochraňující výchova, 
mazánkovství. Patologický vztah s matkou. 

Nesamostatnost. 

 



. 

ò  PASÍVNÍ OBĚT 

Bojácná, opatrná, uzavřená.  

Často fyzicky slabá, ale ne vždy. Málo sebedůvry, nedovede 
se bránit.  



. 

ò  PROVOKUJÍCÍ OBĚŤ 

ò  Pošklebují se, poňoukají až drzí ji to začínají vracet.  

ò  Tenot scénář se opakuje tak často, až se z něj  stane 
šikana. 

ò  Někdy chodí a stěžují si. 

ò  Bývá to scénář z rodiny. Někdy prostřední děti. 



. 

ò  ÚUČELOVÉ OBĚTI 

ò  Oběť má ze své pozice šikanovaného dítěte zisk.  

ò  ( masochistický, sebetrýznivý, ale I demonstrativně 
strhávající chování pithiatických hysterických osobností.) 



. 

ò  FALEŠNÉ OBĚTI 

ò  Nejedná se o pravou šikanu, někdy se může stát, že 
zákeřné dítě vytvoří celý scénář, který navlékne, tak, že 
děti i dospělí pouze sehrají svůj předem připravený part.  

ò  ( holčička od 3.tř. zhrzená…chlapeček…, že ji šikanuje) 



. 

ò  ÚTOČÍCÍ OBĚTI 

ò  Děti, které přebírají chování ze své šikany a jsou a 
uplatňují je na další slabé. Mazácký přístup, jako na 
vojně. 



Metody řešení  

ò  POČÁTEČNÍ ŠIKANA 

ò  -rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili  

ò  -nalezení vhodných svědků 

ò  -individuální případně konfrontační rozhovory se svědky 
(nikoli však konfrontace obětí a agresorů) 

ò  -zajištění ochrany obětem 

ò  -rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 



. ò  POKROČILÁ ŠIKANA 

ò  překonání šoku pedagogického pracovníka a záchrana 
oběti 

ò  domluva pedag., prac.,na  postupu vyšetřování 

ò  zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

ò  pokračující pomoc a podpora dětí 

ò  nahlášení policii 

ò  vlastní vyšetřování  

ò  (v rámci první pomoci je nutné spolupracovat i s dalšími institucemi a orgány – 
např.pedagogicko-psychologická poradna • středisko výchovné péče • orgány sociálně 
právní ochrany dětí • policie ČR) [2] 



Výchovná opatření 

ò  doporučuje se dále pracovat s agresory (náhled na vlastní 
chování, motivy, rodinné prostředí) 

ò  výchovná opatření pro potrestání agresorů (napomenutí, 
důtka, podmínečné vyloučení, vyloučení ze studia, 
snížení známky z chování, převedení do jiné třídy) 

ò  práce s celým kolektivem - je důležité se vypořádat 
s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli 

ò  v mimořádných případech se užijí další opatření (pobyt 
žáka v diagnostickém ústavu…)  



Šikana z hlediska zákona 

ò   trestný čin omezování osobní svobody 

ò  trestný čin vydírání 

ò  trestný čin loupeže 

ò  trestný čin ublížení na zdraví 

ò  trestný čin poškozování cizí věci 



Pachatel ò  musí být starší 15-18 let 

ò  k trestní odpovědnosti u mladších 15let nedochází, 
neznamená to však, že nemohou být potrestáni jinak 
nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní 
výchovy, může nad ním být stanoven dohled 

ò  pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese 
odpovědnost škola (prokáže-li se zanedbání ředitele, 
pedagoga – je právně nebo pracovněprávně potrestán), 
je možné požadovat i náhradu škody vzniklé 
v důsledku šikany – jak náhradu na věcech tak na 
zdraví -pokud dítě v důsledku šikany nemohlo 
například docházet do školy, nese školské zařízení 
odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte 
(uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte...)  

ò  JUDr. Oldřich Choděra  



pod 15 let  

ò  Osoba mladší 15let není trestně odpovědná, ale soud pro 
mládež ji může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb. (o 
soudnictví ve věcech mládeže) některá z následujících 
opatření:  

ò  dohled probačního úředníka, zařazení do 
terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 
výchovného programu ve střediscích výchovné péče, 
ochranná výchova. 



nad 15 let ale pod 18 let 

ò  Trestní odpovědnost mladistvých (15-18 let) je 
posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 
Sb. s ohledem na jejich rozumovou a mravní vyspělost 
osoby, proti níž se vede trestní řízení. 



Dětská práva a právní 
následky 

ò  Státem ratifikovaná „Úmluva o právech dítěte“ zaručuje 
všem dětem v pedagogických zařízeních bezpečný pobyt 
bez poškozování zdraví a ohrožení života. Šikanování je 
v řadě případů trestnou činností.  



Č.j. 24 246/2008-6 
Metodický pokyn 
k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky 
škol a školských zařízení 

 



Program proti šikanování 

ò  Program proti šikanování 

ò  (1) Každá škola si vytvoří vlastní Program proti 
šikanování, pokud ho doposud nemá. Tento program 
se stane součástí Minimálního preventivního 
programu.  

ò    

ò    



. 

ò (2) Na tvorbě a realizaci programu se 
podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 
školy. Koordinace jeho tvorby patří ke 
standardní činnosti školního metodika 
prevence. Ten podle potřeby spolupracuje 
s metodikem prevence v PPP. Za realizaci 
a hodnocení programu je odpovědný 
ředitel školy. 



. 

ò  (3) Cílem programu je vytvořit ve škole 
bezpečné, respektující a spolupracující 
prostředí.  Důležité je zaměřit se na oblast 
komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, 
a to bez ohledu na to, zda tam k projevům 
šikany již došlo či ne. Současně je třeba 
stanovit smysluplnou strukturu programu. 

ò    



. 

ò (4) Hlavní součástí programu je krizový 
plán, který eliminuje či minimalizuje 
škody v případě, že k šikanování ve 
školním prostředí dojde. Měly by z něj 
jednoznačně vyplynout kompetence 
jednotlivých osob a specifický postup a 
způsob řešení.  



. 

ò Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje 
pomoc z venku a je nezbytná její součinnost 
se specializovanými institucemi  a policií. 
Sem patří řešení případů pokročilé a 
nestandardní šikany, např. výbuchu 
skupinového násilí vůči oběti. 

ò NA ZAČÁTKU ROKU JSOU S NÍM 
SEZNÁMENY DĚTI I RODIČE. 



Prevence-možnosti 



Následná práce se třídou  

ò  Program zaměřujeme na celou třídu, pracujeme s 
atmosférou, úctou a sebeúctou, vyvoláme zpětnou vzbu 
a prezentaci názorů potlačující a odsuzující nežádoucí 
chování, používáme prvky vrstevnického tlaku (židle, 
anonymní žák) 

ò  Cílem je poskytovat agresorům přirozenou zpětnou 
vazbu, že tudy cesta nevede.  

ò  Lze děti zařadit I do růstovch skupin, pokud jsou k 
dyspozici 



. 

ò  Program lze rozdělit do 5 sezení po dvou hodinách, ale I 
dodelšího času, vždy by měla být přítomna třídní 
učitelka, který pak může lépe navázat a komunikovat 
pokud by si pedagog I potom všimal stále nevhodného 
chování, ze rychle zařadit anketku, a případně opět 
podmiknout kroky k zástavě nežádoucího chování.  



Možné otázky do ankety 

ò  Proč se v naší třídě děti bojí promluvit? 

ò  Komu se ve třídě nejvíce ubližuje a jak? 

ò  Kdo se nejvíce vysmívá ostatním? 

ò  S kým si v naší třídě ostatní nechtějí povídat nebo hrát? 

ò   Když není ve škole........, pak je tady příjemněji, protože.... 

ò  Nejvíc se ve třídě bojím, že... 

ò  Spolužáci nejvíce ubilžují.... 



ò  Třídní by měla vědět, že…. 

ò  Ředitelka školy, by měla vědět, že… 

ò  Co by se mělo zmnit ve škole, aby se nám zde lépe 
mluvilo?  



Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže 

ò  Realuzují jej soudy pro mládež 

ò  Týká se dětí mladších 15 let. 

ò  Nepáchají trestný čin, ale provinění! 

ò  -výchovná opatření 

ò  Ochranná opatření  

ò  Trestní opatření  

 



. 

ò  děti pod 15 nejsou trestně odpovědné, ale pokud se 
dopustí provinění(činu jinak trestného) učiní soud pro 
mládež opatření potřebná k jeho nápravě: 

ò  - dohled probačního pracvoníka 

ò  zařazení do terapeutického , psychologického nebo 
jiného výchovného programu ve SPJ.  



DVA TYPY SCÉNÁŘŮ 

ò Konkrétně je nutné rozpracovat dva typy 
scénářů: 

ò První zahrnuje situace, které škola zvládne 
řešit vlastními silami. Do této skupiny 
patří postupy pro počáteční stádia 
šikanování a rámcový třídní program pro 
řešení zárodečného stádia šikanování. 



Praktické preventivní 
kroky 

ò  Kvalitní dozory na chodbách, šatnách u záchodků.. 

ò  Pravidelné dotazníky, ankety, sociometrie. 

ò  Vyhledávání potenciálních agresorů I obětí a práce s 
nimi. RŮSTOVÁ SKUPINA !!!!!!! 

ò  Prevence ve třídách ( respekt, empatie, sebevědomí, 
hodnoty…) TŘÍDNICKÉ HODINY !!!!!!! 

ò  Zapojení školního parlamentu, rodičovských aktivit. 



. 

ò  Při zpracování bylo čerpáno z: 

ò  Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 
prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. 
j: 28 275/2000-22 

ò  Říčan Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole 
pocit bezpečí. Praha: Portál, 1995. 

ò  Kolář Michal, Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001, 

ò  BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV 
nakladatelství 2003. 

ò  Bílová Lucie, Preventivní opatření v oblasti šikany 2011 



 Děkuji za pozornost!  
 

PhDr. Helena Vrbková  
h.vrbkova@seznam.cz 

602 255 508  
 
 

      

 

                            


