
METODICKÝ POKYN 
 

ŠIKANA 
 
• CO JE TO ŠIKANA? 

Slovo šikana pochází z francouzského chicane, což znamená týrání, pronásledování, 
obtěžování. Záměrem je cíleně, opakovaně a často i dlouhodobě ubližovat, ohrožovat 
a zastrašovat jiného člověka, případně celou skupinu lidí. 

 
• ROZDÍL MEZI ŠIKANOU A ŠKÁDLENÍM 
 Vnitřní rozdíl je velký. Pokud svého kamaráda škádlím, pak předpokládám, že to bude 
zábavné nejen pro mě, ale i pro něj. Když však vidím, že to jako legraci nebere nebo že je 
dokonce zraněný, pocítím lítost a omluvím se mu. U šikany je to přesně obráceně. Agresor 
totiž druhému ublížit chce, chce ho zranit, způsobit mu bolest a má z toho dokonce radost. 
Nejenom, že se mu neomluví, ale svoje chování opakuje a většinou postupně násilí i stupňuje. 

Pokud jde opravdu jen o škádlení a druhý jasně řekne, že se mu to nelíbí, musím to 
respektovat. Jinak už se jedná o porušování práva druhého člověka. A to má už k šikanování 
velmi blízko. NAŠE PRÁVA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNAJÍ PRÁVA DRUHÉHO. 
 
• NEPŘÍMÉ A PŘÍMÉ ZNAKY ŠIKANY 
 
a) Nepřímé znaky:  

 
� žák je o přestávkách často osamocený,  ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády 
� při týmových sportech bývá jedinec do mužstva mezi posledními 
� o přestávkách vyhledává blízkost učitelů 
� má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený 
� působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči 
� stává se uzavřeným 
� jeho prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje 
� jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené 
� zašpiněný nebo poškozený oděv 
� stále postrádá nějaké své věci 
� odmítá vysvětlit poškození a ztrátu věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy 
� mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy 
� začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole 
� odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit 

Zejména je třeba věnovat zvýšenou pozornost u mladších žáků nově zařazených do třídy, 
neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností. 

b) Přímé znaky: 

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

� kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 
pohrdavým tónem 

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



� příkazy, které žák dostává od svých spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem 
� skutečnost, že se jim podřizuje 
� nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich 
� honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je 

oběť neoplácí 
� rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout 

c) Příznaky šikanování, kterých si mohou všimnout rodiče: 

� za dítětem nepřicházejí domů žádní spolužáci nebo jiní kamarádi 
� dítě nemá kamaráda, se kterým by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 
� dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem 
� nechuť jít ráno do školy ( zvláště když dříve mělo dítě školu rádo ). Dítě odkládá odchod 

z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach. 
� ztráta chuti k jídlu 
� dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem 
� dítě chodí domů hladové ( agresoři mu berou svačinu nebo peníze na ni ) 
� usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. „Nechte mě!“ 
� dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se. 
� dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad 
� zmínky o možné sebevraždě 
� odmítá se svěřit s tím, co ho trápí 
� dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody ( např. opakovaně říká, že je 

ztratilo ), případně doma peníze krade 
� dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí 
� dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje 

i zlobu k rodičům 
� dítě si stěžuje na neurčité bolesti hlavy nebo břicha, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma 
� své zdravotní potíže může přehánět, popř. i simulovat ( manipulace s teploměrem atd. ) 
� dítě se vyhýbá docházce do školy ( má neomluvené hodiny ) 
� dítě se zdržuje doma více než mělo ve zvyku 

• AGRESOR 
 
 Agresoři, nemusí být vždy problémoví žáci se špatným prospěchem. Tím složitější je 
prokazování šikany, je-li agresorem sociometrická hvězda třídy, tedy žák s výborným 
prospěchem, slušným chováním, za kterým učitelé stojí.  
 Agresoři mají schopnost vycítit, kdo je nejslabším článkem ve třídě. Nemusí se nutně 
jednat o žáky silné fyzicky, neboť inteligence spojená s bezohledností a krutostí totiž může 
nedostatek tělesné síly vyvážit. Agresor může pro svůj záměr získat skupinu, proti jejíž 
převaze je oběť bezmocná nebo dokonce může šikanu vymyslet a zorganizovat, aniž by se 
sám oběti dotkl. 
 
Typy agresorů: 
 

1. typ - hrubý, primitivní, impulsivní 
 se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy – narušeným vztahem k autoritě, 
někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. 



 Vnější forma šikanování 
Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování 
cíleně k zastrašování ostatních. 
 Specifika rodinné výchovy 
Častý výskyt agrese a brutality rodičů. Jako by agresoři násilí vraceli nebo ho napodobovali. 
 

2. typ - velmi slušný, kultivovaný 
narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se sadistickými sklony v sexuálním 
smyslu. 
 Vnější forma šikany 
Násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. 
 Specifika rodinné výchovy 
Časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky. 
 

3. typ - „Srandista“ 
 optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný. 
 Vnější forma šikanování 
Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha vypíchnout „humorné“ a „zábavné“ 
stránky. 
 Specifika rodinné výchovy 
Nejsou zaznamenána významnější specifika. Pouze v obecnější rovině je přítomna citová 
subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině. 
 
• OBĚŤ 
 

Charakterizovat oběť šikanování, případně rozdělit oběti do skupin, jako to dokážeme 
u agresorů, je poněkud složitější. Většinou totiž nerozhoduje, jaká oběť vlastně je, její výběr 
někdy bývá zcela náhodný a při troše smůly se jí může stát podstatě kterékoliv dítě. 
 Na druhou stranu jsme schopni popsat tzv. „typické oběti“, které se obětí šikany 
stávají opakovaně, a to i když jsou přeřazeni do jiné třídy nebo dokonce jiné školy. Jedná se o 
žáky, kteří neumí skrývat strach, neumí využívat strachu druhých, mnohdy nedokáží rozeznat 
hranici mezi legrací a vážně myšlenými činy. Ve střetech ztrácejí hlavu, propadají panice a 
přílišné sebekritičnosti. Nemusí se jednat o žáky fyzicky slabé nebo s tělesným handicapem. 
Naopak se může stát předmětem nepřátelství pro nějakou svou přednost.  
 Je dobré umět odhadnout, které děti patří do této rizikové skupiny, protože jejich 
ohrožení je obvykle dlouhodobé, a to i přes změnu prostředí. Nejjednodušší a nejlogičtější 
riziko spočívá v tělesné slabosti,v neschopnosti ubránit se napadení. Někdy stačí pouze hlasitě 
zanadávat a agresor se stáhne, ovšem ani toto neumí všechny děti. Další rizikovou skupinou 
jsou děti s nějakou vzhledovou odlišností, ať už se to týká oblečení, hmotnosti, barvy vlasů, 
barvy pleti, různých „vad“ v obličeji apod. Vliv může mít také sociální postavení rodiny, 
popř. narušenost rodiny ( rozvod, úmrtí v rodině atd. ). 
 Co se týká psychických vlastností, bývá typická oběť většinou tichá, plachá, citlivá, 
považuje se za nedůležitou a nezajímavou, mívá nízké sebevědomí. Na běžné škádlení 
obvykle reaguje tak, že se stáhne a ustoupí. Těžko se prosazuje mezi vrstevníky.  

Existují však také oběti, které své agresory provokují, slovně i fyzicky napadají 
ostatní, často i fyzicky zdatnější a starší děti. Zvláštní skupinu pak tvoří oběti, které jsou 
zároveň agresory. Zúčastňují se šikanování jiných hlavně ve skupině, v kolektivu jsou tyto 
děti výrazně neoblíbené. 

Co se týká rodinného prostředí a výchovy, dá se říci, že v raném dětství zřejmě nebyly 
dostatečně vedeny k samostatnosti, nenaučily se, jak se prosadit v dětském světě.     



• VÝVOJOVÉ STUPNĚ ŠIKANY 
 

1. stupeň - zárodečný ( zrod ostrakismu ) 
 

Pojem ostrakismus je v původní formě tzv. střepinové hlasování o vypovězení občana 
starověkých Athén. V současné době je tento pojem používán obecně, ostrakizovat znamená 
vyloučit jedince z kolektivu. 

Většina pedagogů i rodičů má představu, že šikana je něco výjimečného a je zapotřebí 
výjimečných podmínek ( např. absence kázně, přítomnost patologického sadisty atd. ), aby 
k ní docházelo. Opak je ovšem pravdou. K šikaně dochází i ve zdravých kolektivech zcela 
obyčejných kluků a holek. 
 V každé školní skupině se totiž velmi brzy rozčlení kolektiv a objeví se jedinci, kteří 
zůstávají na tzv. sociometrickém chvostu. Jedná se o žáky, kteří jsou u ostatních z různých 
důvodů neoblíbení a neuznávaní. V odborné literatuře se takový jedinec označuje jako 
outsider, černá ovce, omega, obětní beránek atd. Pokud se s takovouto skupinou cíleně 
nepracuje, začnou tito žáci postupně zakoušet první náznaky šikanování, tzv. ostrakismus. 
 Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře, 
ostatní ho odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, přádají proti němu intriky, dělají na jeho 
účet drobné legrácky apod. 
 Pokud se ve skupině objeví tyto znaky prvního stupně zárodečné šikany, existuje 
riziko dalšího negativního vývoje. 
 

2. stupeň – počáteční ( fyzická agrese a přitvrzování manipulace ) 
 

Ostrakismus může přerůst do dalšího vývojového stupně. Nejčastějšími příčinami jsou: 
 
a) Ostrakizovaní žáci začnou instinktivně sloužit jako ventil ( nebo hromosvod ) v náročných 

situacích, kdy ve skupině stoupá napětí. Spolužáci si pak odreagovávají své nepříjemné 
pocity např. před očekávanou těžkou písemnou prací, z konfliktu s učitelem, nebo jen 
z toho, že je nebaví chodit do školy a chtějí si to nějak zpříjemnit. 
 

b) V podmínkách, kdy spolu žáci tráví hodně času a vytvářejí se hlubší vztahy ( např. na 
horách, na kurzech, adaptačních programech atd. ). K narůstání manipulace a fyzické 
agrese může docházet také kvůli zvládnutí své nejistoty nebo překonání nudného 
programu .  

 
c) Pokud se v jedné třídě sejde větší množství výrazně agresivních asociálních jedinců a od 

samého počátku používají násilí pro uspokojení svých potřeb v rámci své „přirozenosti“.  
V tomto případě může pocit moci při týrání a bití někoho slabšího a ustrašeného vést u 

disponovaných jedinců k prolomení posledních zábran a agresivní chování se stále častěji 
opakuje.  

Jak bude vypadat další vývoj záleží ve velké míře právě na celé skupině, ve které se 
šikana odehrává. Pokud zde vládne pozitivní ladění skupiny, panují kamarádské vztahy, 
existuje soudržnost a převažují žáci, kteří nají negativní postoj k násilí a ubližování ostatním, 
pak pokusy o šikanování většinou neuspějí. Velmi nepříznivou variantou je ovšem situace, 
kdy násilí začne praktikovat hvězda a vůdce skupiny, kterého většina uznává a obdivuje. 
Jestliže je totiž imunita skupiny vůči šikaně nějakým způsobem oslabena, jsou pokusy o 
šikanování trpěny a je téměř jisté, že násilí ve skupině zakoření a může růst do pokročilých 
stupňů skupinové destrukce. 

 



3. stupeň - pokročilý ( klí čový moment – vytvoření jádra ) 
 
V této fázi je nejdůležitější, zda se do této doby ve třídě vytvořila silná pozitivní skupina 

či nikoliv. Pokud k tomuto momentu nedojde, pak mají agresoři volné pole k pokračování a 
prohlubování šikany. Jestliže se totiž nepostaví hráz manipulacím a počáteční fyzické agresi 
jednotlivců, začne se vytvářet tzv. „úderné jádro“, tedy skupina agresorů, kteří začnou již ne 
nahodile, ale cíleně a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti. Jedná se o již osvědčené 
ostrakizované žáky a ty, kteří jsou v hierarchii třídy nejníže. Může se stát, že se vytvoří 
„rovnováha“ mezi pozitivní a negativní skupinou a situace se dočasně uklidní nebo zastaví. 
Jedná se však o velmi křehký vztah, kdy stačí, aby do třídy přišel nový agresor nebo naopak 
„typická“ oběť z jiné třídy či školy a šikana se opět rozjede. 

V současné době se ovšem bohužel silná pozitivní podskupina slušných žáků nevyskytuje  
příliš často. Pokud už se vytvoří, má značnou nevýhodu oproti agresorům, kteří nedodržují 
žádná pravidla. Navíc jim paradoxně nepřímo pomáhají v bujení šikany, protože nejenže 
pravidla dodržují, ale ctí i zákon nejvyšší, a to že se „nebonzuje“.   

 
4. stupeň ( většina přijímá normy agresorů ) 

 
Pokud se do této doby nevytvořila silná pozitivní skupina, činnost jádra agresorů nerušeně  

pokračuje dál. Normy chování agresorů jsou přijaty většinou a stávají se nepsaným zákonem. 
Málokdo se v této fázi dokáže stále sílícímu tlaku postavit. Následkem toho dochází ve 
skupině k šokující proměně, kdy se i mírní a ukáznění žáci začnou chovat krutě  a aktivně se 
účastní týrání spolužáka, přičemž prožívají uspokojení. To, co říkají pedagogové, ustupuje 
zcela do pozadí. Pokud bychom tuto situaci přirovnali k buňce napadené virem, pak na první 
pohled zůstává buňka zachována, ale zevnitř je její fungování zcela rozkládáno působením 
viru. 

 
5. stupeň ( totalita neboli dokonalá šikana ) 
 
Jedná se o poslední stadium „zhoubné nemoci“, v němž jsou normy a chování agresorů  

přijaty nebo respektovány všemi, popř. téměř všemi členy skupiny. Dochází k plnému 
nastolení ideologie šikanování, tzv. stadia vykořisťování.  

Skupina je rozdělena na dvě sorty lidí, kteří jsou pracovně nazývání otrokáři a otroky.  
Velmi často vztah mezi těmito dvěma skupinami doslova vystihuje jejich označení. Otrokáři 
na svých obětech využívají vše, co se využít dá. Od materiálních věcí ( peníze, osobní věci, 
oblečení … ) až po jejich tělo, city, znalosti, rozumové schopnosti atd. Moc otrokářů je 
natolik velká, že si s otroky mohou dělat, co chtějí, a oni nejsou schopni se jim bránit.  
 Otrokáři ztrácejí poslední zbytky zábran, jsou nutkáni k opakování násilí, brutální 
násilí se začíná považovat za normální, zcela zde chybí soucit s utrpením a pocit viny. Ti, 
kteří původně mírně nesouhlasili nebo byli neutrální, nyní se zájmem pozorují situaci, 
přihlížejí, případně se stále více zapojují do týrání, nebo už také samostatně šikanují. 
 Otroci se stávají stále závislejšími, jsou ochotnější udělat cokoliv. Neúnosnost situace 
pak často řeší „nemocí“, neomluvenou absencí, odchodem ze školy, někdy se zhroutí, jsou 
známy i případy, kdy se pokusí o sebevraždu. V takto brutální formě je pátý stupeň šikany 
známý spíše z vězení , vojenského prostředí nebo výchovných ústavů, v mírnější formě se 
však někdy vyskytuje i na školách. Stává se to hlavně v případě, kdy je iniciátorem šikanování 
a vůdcem jádra sociometrická hvězda třída. V takovémto případě je velmi těžké šikanu 
prokázat, protože agresor je v očích pedagogů bezproblémový, má výborný prospěch, 
kultivované chování k dospělým, stojí za ním třídní učitel i většina ostatních pedagogů. 



Jakékoliv signály skrytého volání o pomoc ze strany nesympatického, prospěchově slabého 
žáka bývají přehlíženy nebo vykládány v jeho neprospěch. 
 
• POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY  
 
 Zjištěné případy šikany můžeme v rámci školy řešit pouze tehdy, jedná-li se o 
počáteční stadia, kdy ještě agresoři nestihli vnutit násilí ostatním a většina dětí není na jejich 
straně. Pokročilá stadia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a 
šikanování ve spolupráci se školou, Pokud by se do této práce pustili sami pedagogové, mohlo 
by se stát, že udělají více špatného než dobrého. 
 
1. Konfrontovat své pozorování s dalšími kolegy, odhadnout závažnost situace – stádia 

onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování. 
 
2. Co nejdříve oznámit své podezření metodikovi prevence, vedení školy, výchovnému 

poradci a konzultovat další postup. 
 
3. Rozhovor s informátory a oběťmi – rozhovor musí být veden opatrně a citlivě, pokud 

oběť hovoří, nevstupovat do řeči, dítě v této nemusí už nikomu důvěřovat. Oběť musí 
získat pocit, že už všechno víme, bereme jeho problém velmi vážně a budeme se snažit 
všemi prostředky, abychom mu pomohli. Důležité je opravdu naslouchat, 
nezpochybňovat, vžít se do situace oběti. Na závěr seznámíme a vysvětlíme, jak budeme 
dále provádět nápravu. 

K výpovědi můžeme použít pomocné techniky: kresbu, nějakou písemnou  
formu, atd. Důležité je vycházet z toho, že dítě mluví o bolesti, nedokáže přesně vylíčit, 
co se stalo a jak se to stalo. Někdy nechce vůbec vypovídat, má strach z pomsty, může se 
také podřizovat tlaku skupiny, která chce, aby oběť mlčela. Může se také stát, že dítě bude 
popírat, že by šlo o šikanu, bude svoje hrůzné zážitky zlehčovat, snaží se na ně 
zapomenout. 
 

4. Vytipujeme si vhodné nezaujaté svědky, které mezi čtyřma očima vyslechneme. 
Informace si zapisujeme a  porovnáme. Můžeme využít také konfrontační rozhovor. 

 
5. Snažíme se zajistit oběti ochranu tak, abychom zamezili jakémukoli možnému kontaktu 

mezi agresory a obětí. 
 
 
6. Vyslechneme agresory. Výslech musí být překvapivý, mezi „čtyřma očima“, agresory 

oddělit tak, abychom znemožnili domluvu výpovědí. U výslechu agresorů by měl být 
přítomen ŠMP, ředitel školy, VP, třídní učitel, popř. ještě jeden pedagog. Agresor musí 
mít pocit, že je pod tlakem. Snažíme se vytipovat nejslabší článek, dovést ho k přiznání, 
případně využít konfrontační rozhovor k vzájemnému obviňování a usvědčení. 

 
7. Svoláme výchovnou komisi. Ta na základě získaných informací posoudí, zda se jedná o  

šikanu a navrhne další postup vůči obětem, agresorům i třídě jako celku. 
 
8. Spojíme se s rodiči oběti a poprosíme je o spolupráci. Vše vyslechneme, nevstupujeme do 

hovoru, nepřerušujeme. Ujistíme, že již o všem víme a seznámíme rodiče s jednoznačným 
postojem školy. Obeznámíme rodiče, jak bude škola postupovat v rámci řešení tohoto 
závažného problému, aby se již neopakoval. Určíme časový horizont pro možnost 



zklidnění situace. Pokud by rodiče měli pocit, že se situace po uplynutí této doby 
nezklidnila, poprosíme je, aby nás ihned kontaktovali. Rodiče musí po rozhovoru získat 
pocit důvěry, že mu rozumíme a chceme opravdu pomoci. V případě potřeby doporučíme 
i pomoc odborníků ( např. dětského psychologa ). 

 
9. Individuálně pozveme k jednání rodiče agresorů. Seznámíme rodiče s problémem, který 

jsme zjistili a s projevy chování u jednotlivého konkrétního dítěte – agresora. Oznámíme, 
jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a nežádoucím projevům chování a 
počkáme na vyjádření rodičů a jejich možná navrhovaná řešení. Poté seznámíme rodiče 
s možnými řešeními navrhovanými školou a domluvíme se na časovém horizontu, během 
kterého očekáváme nápravu. Nesmíme zapomenout upozornit rodiče na další výchovná 
opatření, pokud tato přijatá opatření nepomohou 

Rodiče jednotlivých agresorů by měli být na jednání do školy pozváni písemnou 
formou a mezi jednotlivými jednáními s rodiči by měla být časová proluka. Z tohoto 
jednání bude proveden zápis, který bude obsahovat datum, jména osob, které byly jednání 
přítomny, strukturu jednání, závěr ( na čem jsme se dohodli), podpisy všech zúčastněných 
a hlavně souhlas rodiče, že byl o celé záležitosti obeznámen a s navrhovaným řešením 
souhlasí. 

 
10. Rozebereme situaci se třídou, prodiskutujeme a vysvětlíme nebezpečnost a důsledky 

šikany, oznámíme potrestání viníků. Třídu nadále pozorně sledujeme. 
 
• NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY  
 
� SPOLEČNÉ VYŠETŘOVÁNÍ AGRESORA A OBĚTI 
� VYŠETŘOVÁNÍ PROVÁDĚNÉ VE SKUPINĚ, VE TŘÍDĚ 
� VYŠETŘOVÁNÍ NEMÁ PROMYŠLENOU TAKTIKU A STRATEGII, POSTUPUJE 

NAHODILE 
� PEDAGOGOVÉ NEVĚDOMKY CHRÁNÍ SGRESORA, NEPŘIPOUŠTÍ, ŽE ON BY 

MOHL ŠIKANOVAT 
� VÝPOVĚDI OBĚTI JSOU BEZDŮVODNĚ ZLEHČOVÁNY VE SNAZE ŠIKANU 

ZAKRÝT 
� PEDAGOG SE SNAŽÍ „OBJKTIVNĚ“ ROZDĚLIT VINU MEZI AGRESORA A OBĚŤ 
� VÝPOVĚDI ZMANIPULOVANÝCH SVĚDKŮ NEJSOU KONFRONTOVÁNY 
� AGRESOŘI JSOU VČAS INFORMOVÁNI, MAJÍ DOST ČASU NA PŘÍPRAVU SVÉ 

VÝPOVĚDI I OVLIVN ĚNÍ SVĚDKŮ A ČASTO I OBĚTI 
� POSTUP VYŠETŘUJÍCÍHO JE NATOLIK NEVHODNÝ, ŽE OBĚŤ ODMÍTNĚ 

VYPOVÍDAT 
� VYŠETŘOVÁNÍ JE VEDENO TAK NEOBRATNĚ, ŽE OSTATNÍ ŽÁCI ODMÍTNOU 

VYPOVÍDAT NEBO VĚDOMĚ LŽOU ZE STRACHU, ABY SE NESTALI I ONI 
OBĚŤMI 

 
•••• PREVENCE  ŠIKANY 
 
� Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi 
� Vést děti k sebedůvěře, zdravému sebevědomí a odpovědnosti 
� Co nejvíce omezit nudu při výuce 
� Vytvářet důvěru mezi pedagogy a žáky 
� Nevhodné chování odsoudit a netolerovat 
� Nebýt lhostejný k projevům agresivity 



� Informovat děti, ale i rodiče na koho se obrátit 
� Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích mezi dětmi ve třídě i mimo ni 
� Práce s třídním kolektivem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KYBERŠIKANA 

•••• CO JE TO KYBERŠIKANA?  

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, 
který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, 
blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů.  

Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů 
a SMS, vytváření stránek a blogů ponižujících ostatní, popř. může kyberšikana sloužit k 
posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní 
telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného nebo vystavení na internetu. 
Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou 
velmi ponižující situací Takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství 
lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít 
extrémně neblahý dopad. 
 
•••• VÝHODY KYBERŠIKANY PRO AGRESORA 

Kyberšikana má pro řadu jedinců oproti tradiční šikaně řadu výhod. Šikovný a inteligentní 
pachatel je jen těžko polapitelný, postižení nemají příliš tendenci si stěžovat a zveřejňovat tak 
své ponížení. Internetové prostředí navíc smazává rozdíly ve fyzické síle a sociálního 
postavení ve skupině. Otevírá tedy pole i těm, kteří nemají žádné přátele a tudíž si nemohou 
utvořit tlupu, s níž by terorizovali okolí, kteří nemají dost fyzické síly a prestiže, aby oběť 
terorizovali v reálném světě. Může se navíc týkat všech věkových skupin a může je zasáhnout 
doslova přes celý svět. Jednotlivé systémy komunitních a sociálních sítí ( ICQ, MYSPACE, 
LIBIMSETI,YOUTUBE, atd. ) umožňují sdílení obsahu všem a proto není problém pro 
kohokoliv s nekalými úmysly, aby umisťoval jakýkoliv obsah, který oběť poníží, či znemožní. 
 
•••• RIZIKA KYBERŠIKANY  
 

Kyberšikana může být velmi nebezpečná i pro jejího pachatele – při nerozumné formě 
užití či souhře náhod může vést k odhalení a jednoznačnému prokázání šikany.  

Na druhé straně, v současné době existuje zvýšené riziko pro pachatele pouze v případě 
nahrání scénky s jasně identifikovatelnými účastníky, nebo pro pachatele velmi 
neinteligentního, který buďto postupuje velmi naivně ohledně použitých internetových 
prostředků, nebo se nechá jednoznačně identifikovat svým výtvorem. Jinak je boj s ostatními 
formami kyberšikany, jako je zakládání ponižujících stránek či napadání a sexuální 
obtěžování pomocí mailů, zatím v počátcích. 

Mladí teenageři navíc mohou těžit z toho, že jejich znalosti počítačové techniky v 
současné době obvykle v rozsahu několika řádů překračují znalosti rodičů i mnohých učitelů. 
Často si mohou dělat na počítači doslova co chtějí, aniž by rodiče měli jakoukoliv šanci je 
nějak účinně kontrolovat. 
 
 


