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Úvod   

Škola je místem, kam jedinec p�ichází plný o�ekávání a zv�davosti. Navazuje 

tam sociální kontakty s vrstevníky i dosp�lými, u�í se respektovat a být respektován. 

Získává nové v�domosti a dovednosti. Je ale také místem, kde se dít� stále �ast�ji 

setkává s násilím, ponižováním a urážkami. Poni�ené sešity a u�ebnice, potrhaný od�v  

a mod�iny. To vše jsou pr�vodní znaky šikany. V�c, na kterou nejsou p�ipraveni ani 

žáci, ani jejich rodi�e. 

  Násilí, agrese a konflikty jsou neodmyslitelnou sou�ástí vztah� mezi tvory, kte�í 

dokáží myslet, hovo�it a vzájemn� se dorozumívat. Co je násilí, co lze za násilí 

považovat, jakým zp�sobem se projevuje, jsou otázkami mnoha diskuzí. Násilí jako 

takové se objevuje ve všech vztazích, tedy i ve škole. Pro vztah ozna�ovaný jako šikana 

je typická absolutní asymetrie sil, kdy mocn�jší zneužívá slabšího a šlape po jeho 

základních právech. Sociální stereotyp ale považuje školu za místo, kde vládne tv�r�í 

atmosféra, kulturnost a kultivovanost, respekt. Proto se spojení slov násilí a škola 

vyskytovalo v naší spole�nosti velice z�ídka a vždy vzbuzovalo rozpaky jak ze strany 

u�itel� a vedení škol, tak ze strany rodi��.  Mnohdy byl problém šikanozního chování 

a jednání bagatelizován a omlouván s tím, že jde pouze o jakousi klukovinu �i vzájemné 

nepochopení se všech zú�astn�ných. Pr�zkumy a údaje uvád�né v posledních letech 

však ukazují, že se tém�� 40% všech školou povinných s šikanou setkalo bu� jako 

ob��,  nebo jako sv�dci. 

Šikana se stala novým fenoménem naší doby. O její existenci všichni už n�kdy 

slyšeli, mnozí se s ní setkali jako žáci, rodi�e �i u�itelé, ale hlubší znalost a pochopení 

tohoto celospole�enského problému jako takového stále chybí. Díky zve�ej�ování 

nejot�esn�jších p�ípad� v médiích a zesilujícímu tlaku rodi��, kampaním realizovaným 

jak ze strany státu, tak nevládních organizací se za�aly stojaté vody �eského školství 

pomalu hýbat.   

 Pro mne, rodi�e dít�te navšt�vujícího p�edškolní za�ízení, jde o téma, které 

nabývá na d�ležitosti. Posmívání, fyzické ataky jsou dnes �ešeny i ve školách tohoto 

typu. O vyšších stupních nemluv�. P�ipravenost �i nep�ipravenost pedagog� �ešit 

chování vykazující znaky po�ínající šikany vybízí k zamyšlení se a hlubšímu zkoumání.                      

Vždy� každý rodi� vkládá své dít� s d�v�rou a vírou do rukou u�itel�, kte�í by nem�li 
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p�edávat jenom znalosti, ale m�li by se stát i vzory, ochránci a první bariérou proti 

školnímu násilí. 

Cílem mé diplomové práce je seznámit �tená�e s problematikou šikanování 

u d�tí a školní mládeže. Cht�l bych postihnout možnosti �ešení této problematiky, které 

dává naše legislativa. �ást práce bude v�nována i pedagog�m. Pokusím se ukázat, jak 

jsou pedagogové o problematice šikany informování a schopni možnou situaci �ešit. 

V diplomové práci bych cht�l potvrdit nebo vyvrátit, zda: 

� mají pedagogové v sou�asné dob� dostate�ný p�ístup k informacím o šikan�, 

� jsou osoby, které šikanují, v rámci �eského právního systému, postižitelné.

Není v mých možnostech tento závažný sociální problém vy�ešit �i snad 

dokonce vymýtit. Cht�l bych ale z dostupných zdroj� tento jev p�iblížit, objasnit             

a zhodnotit sou�asnou situaci.  
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1.  Znaky šikany 

Šikana ve školách a školských za�ízeních pat�í k jednomu ze stále se 

rozši�ujících druh� násilí. Jde o velmi nebezpe�ný sociáln� patologický jev, p�i kterém 

dochází k omezování osobní svobody a možnosti vlastního rozhodování. Ob�tem je 

ubližováno na zdraví i majetku. P�ípady, kdy byla ob�� šikany brutáln� zbita, okradena 

�i psychicky dlouhodob� terorizována, jsou v mnoha p�ípadech zdokumentovány. T�m 

nejzávažn�jším, a tedy i mediáln� nejatraktivn�jším, je v�nována náležitá pozornost. 

Bylo by ale zásadní chybou, kdyby se veškerá pé�e a pomoc omezovala pouze na n�. 

V�tšinou jde totiž o mnohem mén� závažné ubližování, které ovšem nesmí být 

podce�ováno. Mezi tyto obvyklé projevy šikany pat�í bití, kopání, ni�ení v�cí, lití 

tekutin do osobních v�cí, vyhazování oble�ení z okna, vulgární nadávky apod. 

Pro senzitivn�jší d�ti mohou být ale i takovéto „banální“ p�íhody velkým trápením, a to 

zejména jestliže ob�� ví, že totéž nebo n�co podobného se m�že stát znovu a bojí se 

sv��it jak u�itel�m, tak rodi��m. 

Ve školách, kde se šikana objevuje, ztrácejí žáci a studenti pot�ebný pocit 

bezpe�í, bez n�hož je jakákoli snaha pedagog� o vzd�lávání a rozvoj �lov�ka 

neefektivní.  Zhoubnost a záke�nost této formy násilí spo�ívá ve skrytosti. K odhalení 

m�že dojít i po n�kolika letech nebo v�bec ne. I p�i malé intenzit� šikany p�esto dochází 

k traumat�m ob�tí a deformaci vztah� ve skupin�. 

 Bylo by naivní myslet si, že šikana ve školách nebyla a jde o jev pouze 

sou�asný. Mnozí dokonce �íkají, že jde pouze o velkou bublinu, protože takovéto 

chování je normální – bylo, je a bude. Ale fakt, že šikanování v nejhorších p�ípadech 

vedlo ob�ti k sebevražedným pokus�m, násilným útok� a dokonce i vraždám, by m�la 

naše spole�nost brát jako vážný výstražný signál. Šikana je totiž nejen p�íznakem 

dysfunk�nosti školy, ale celého systému a spole�nosti.  

1.1  Vymezení pojmu 

Vymezit a definovat pojem šikana se pokouší celá �ada institucí i jednotlivých 

autor�. P�esto však v našem právním �ádu právní definici nenajdeme. Jde totiž o velmi 
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složitý problém, který svými d�sledky i znaky zasahuje do mnoha právních odv�tví. 

O šikan� mluvíme tehdy, je-li ob�� z jakéhokoli d�vodu bezbranná (fyzický 

handicap, psychická odlišnost, neobratnost, izolovanost v kolektivu, skupinový útok) -

jedná se tedy o asymetrickou agresi.  

Pojmem šikana tudíž nelze ozna�ovat všechno zlo a nep�íjemnosti, kterými si 

d�ti navzájem ubližují. Pojem šikana má sv�j etymologický p�vod ve francouzském 

slov� chicane, což znamená zlomyslné obt�žování, týrání a sužování, pronásledování, 

byrokratické lp�ní a lite�e p�edpis�. 

Definice šikany, kterou užívají v posledních letech zahrani�ní psychologové                      

a pedagogové zní: Šikanování �íkáme tomu, když jedno dít� nebo skupina d�tí �íká 

jinému dít�ti ošklivé a nep�íjemné v�ci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je 

v místnostech a podobn�. Tyto incidenty se mohou �asto opakovat a pro šikanované dít�

je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být ozna�eny také opakované 

posm�šky nebo ošklivé poznámky o rodin�. Jako šikanování však obvykle 

neozna�ujeme ob�asnou rva�ku nebo hádku p�ibližn� stejn� fyzicky vybavených 

soupe��.1

Šikanu �adíme mezi patologické formy mezilidského soužití. P�edstavuje formu 

agresivního násilí a tzv. psychotraumatizace ve skupin�. Je jednou z forem syndromu 

CAN (Child Abuse and Neglect). Je to chování, které lze charakterizovat jako asociální. 

Šikanu m�žeme stru�n� definovat jako fyzické a psychické, pop�. kombinované 

ponižování, až týrání slabších jedinc� (v�tšinou ve skupin�) „siln�jšími“. 

Jedná   se   chování,   jehož   cílem   je   ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného 

�lov�ka, pop�. skupinu lidí. Mezi základní typy šikany pat�í slovní agrese 

(urážky, pomluvy, zesm�š�ování), fyzická agrese (bití, týrání, ohrožování 

zbraní), p�íkazy, krádeže a ni�ení v�cí.2

���������������������������������������� �������������������
1
	Í�AN, P. Agresivita a šikana mezi d�tmi: Jak dát d�tem ve škole pocit bezpe�í. 1. vyd. Praha: Portál,     
1995, s. 26  

2 BENDL, S. Prevence a �ešení šikany ve škole. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003, s. 28 



��
�

Michal Kolá� ve své knize Bolest šikanování vymezuje tento pojem následovn�: 

„ Jeden nebo více žák� úmysln�, v�tšinou opakovan� týrá a zotro�uje spolužáka �i 

spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“3

Oficiáln� uvád�nou definice šikanování nalezneme v  Metodickém pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy – „Šikanování je jakékoliv chování, jehož 

zám�rem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, p�ípadn� skupinu žák�. Spo�ívá 

v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou 

v��i jedinci �i skupin� žák�, kte�í se neumí nebo z nejr�zn�jších d�vod� nemohou 

bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podob� bití, vydírání, loupeží, poškozování 

v�cí, tak i útoky slovní v podob� nadávek, pomluv, vyhrožování �i ponižování. M�že 

mít i formu sexuálního obt�žování až zneužívání. Nov� se m�že realizovat 

i prost�ednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje 

útoky pomocí e-mail�, SMS zpráv, vyv�šování urážlivých materiál� na internetové 

stránky apod. Šikana se projevuje i v nep�ímé podob� jako demonstrativní p�ehlížení 

a ignorování žáka �i žák� t�ídní nebo jinou skupinou spolužák�. Nebezpe�nost p�sobení 

šikany spo�ívá zvlášt� v závažnosti, dlouhodobosti a nez�ídka v celoživotních 

následcích na duševní a t�lesné zdraví ob�ti.“4

P�esto, že výše uvedené definice uvád�jí, že šikana je obvykle opakované 

ubližování, je možné za šikanu považovat i jednotlivou událost, jedná-li se o obzvlášt�

krutý a brutální �in.  

1.2  Motivy šikany a její podstata  

Když se setkáme s šikanou, vidíme její následky, snažíme se zjistit, vypátrat 

motiv, který vedl agresora k tomuto jednání. 	í�an ve snaze odhalit p�í�iny agresivního 

chování a jednání vysledoval a popsal �ty�i základní motivy: 

���������������������������������������� �������������������
3 KOLÁ	, M. Bolest šikanování. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, s. 27 
4 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a t�lovýchovy k prevenci a �ešení šikanování mezi žáky 

škol a školských za�ízení, �.j. 24 246/2008-4,  �l. 1, odst. 1, ú�innost od  1.1.2009 



��
�

• Tlak kolektivu 

Jedinec je nucen, aby se choval tak, jak spole�nost o�ekává, nap�. chlapec 

má být mužn� tvrdý, nikoli zm�k�ilý, nemá se bát ránu dostat a v p�ípad�

pot�eby ji i dát. Je-li jedinec pod konstantním tlakem “být takovým, jakým 

mám být“ a je-li ke své budoucí sociální roli veden a systematicky 

p�ipravován, vnímá, že jedinci slabí �i dokonce neúsp�šní jsou zpravidla 

ter�em pohrdání a posm�chu. 

• Touha po moci 

Touha ovládat druhého a� už za ú�elem prosp�chu (získat hmotné 

v�ci, peníze apod.) �i uspokojení vlastního ega (n�kdo je nám vydán            

na milost a nemilost). Touha po moci je spíše p�iživujícím motivem k výše 

uvedenému. P�ání ovládat druhého �lov�ka je silné a i ze zcela racionálních 

d�vod�. Ovládáme-li n�jakého jedince �i ješt� lépe skupinu jedinc�, pom�že 

nám to splnit vlastní p�ání  a dosažení  jakéhosi uspokojení. 

• Motiv krutosti 

Psychoanalýza p�edpokládá, že vid�t n�koho trp�t p�sobí jedinci 

pot�šení, aniž by se jednalo o jedince se sklony k sadismu. Tento motiv je 

�asto považován za spíše okrajový. P�i šikan� je prvek uspokojení 

krutosti, který d�ímá v každém z nás, uspokojen. 

• Zv�davost a experiment 

Týrání funguje do ur�ité míry jako pokus. Agresor je zv�davý a zkouší, jak 

bude druhý jedinec reagovat na ponížení a bolest, jak se projeví jeho 

strach. Agresor cítí, že týrání a ponižování ob�ti takzvan� duševn�

obnažuje, což v n�m vzbuzuje zv�davost podívat se až na její dno.5

Na tomto míst� je nutné p�ipomenou, že aby k šikan� mohlo dojít a byla pln�

rozvinuta, je zapot�ebí, aby byly spln�ny podmínky p�ítomnosti potenciálního 

agresora, ob�ti a také klimatu skupiny, která šikanu p�ipustí, resp. jí nezabrání. 

�

���������������������������������������� �������������������
�
�	Í�AN, P. Agresivita a šikana mezi d�tmi: Jak dát d�tem ve škole pocit bezpe�í. 1. vyd. Praha: Portál,  

  1995, s. 29 
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Podstata šikany tkví v tom, že agrese je cílem jednání, nikoli prost�edkem 

k dosažení n�jakého konkrétního hmotného zisku. Odm�nou pro agresora je radost 

z uspokojení pot�eby ponižovat lidskou d�stojnost. Agrese šikanujícího se projevuje 

zneužitím vlastního postavení ve skupin�, využitím ur�itých osobních, a to jak 

fyzických, tak i psychických dispozic. Pro šikanu je tedy typická asymetrická 

agrese. Jedná se o nepom�r sil mezi aktéry, tzn. p�evaha agresora nad ob�tí. Jejím 

d�sledkem je poškození druhé osoby a� už fyzické, tak i psychické. Neopemenutelná je 

také uv�dom�lost agrese a v drtivé v�tšin� také opakovanost atak�. 

1.3  P�t stup�� šikany 

Šikanování je proces, který se vyvíjí postupn�, v n�kolika stádiích. Její rozd�lení 

do p�ti stup�� je používáno zejména z praktických d�vod�.  V reálném prost�edí není 

v�tšinou možné ur�it p�esn� hranice mezi jednotlivými stádii, protože ta mezi sebou 

v�tšinou rychle p�echázejí, p�ekrývají se a mnohdy i splývají.  

Uvedené schéma zachycuje proces, kterým se deformují vztahy mezi všemi �leny 

skupiny. Tento chorobný proces je opakem budování komunity, jehož cílem je bezpe�né 

soužití a tvo�ivý p�esah osobnostních individuálních rozdíl�. Nejhorší podoba 

šikanování, která je ozna�ována jako pátý stupe�, nápadn� p�ipomíná fašistickou 

totalitu. Naproti tomu zdravá komunita je evidentn� skupinovou demokracií. 

První stupe� - zrod ostrakismu 

Rodi�e i mnozí u�itelé žijí v zajetí p�edstavy, že jsou k šikan� zapot�ebí zvláštní 

spoušt�cí mechanismy. I to je d�vod, pro� se výskyt šikanování považuje za ojedin�lý 

a pro život v�tšiny žák� bezvýznamný. Šikanování se však m�že objevit tém�� v každé 

skupin�. Podmínky k jejímu vzniku bývají totiž zcela b�žné a nenápadné.  

V každé skupin�, tu školní nevyjímaje, se vždy p�i „h�e se strachem“ velmi záhy 

objeví jednotlivci, kte�í jsou nejmén� vlivní a oblíbení, ti, kte�í se nacházejí 

na tzv. sociometrickém chvostu. V odborné literatu�e se takový jedinec ozna�uje 

r�zn�, nap�. ob�tní beránek, �erná ovce, outsider, omega apod. P�i tradi�ním zp�sobu 
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výchovy se cílen� nepracuje se vztahy mezi žáky, všichni jednotlivci na chvost skupiny 

zakoušejí prvky šikanování, tzv. ostrakismus. Jde o mírné, p�evážn� psychické formy 

násilí, kdy se okrajový �len necítí dob�e – je neoblíben a neuznáván. Dít� – ob�� nemá 

žádné kamarády a nikdo jej nebere vážn�. Komunikace s ním probíhá v�tšinou 

znevažujícím zp�sobem. Ob�� je zesm�š�ována, oslovují ho p�evážn� hanlivou 

p�ezdívkou.  Ostatní ho více �i mén� odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, sp�ádají 

proti n�mu intriky, d�lají na jeho ú�et „drobné“ legrácky a vtípky. Ohradí-li se, bývá 

tomuto jedince vytknuto, že nerozumí legraci a nemá smysl pro humor.  

Druhý stupe� - fyzická agrese a p�itvrzování manipulace 

Ostrakismus m�že p�er�st do dalšího vývojového stádia. Agresor, pop�ípad�

agreso�i testují a mapují situaci, kam až manipulace m�že zajít. Zkoušejí p�itvrdit          

a manipulace nabývá podoby t�lesných útok�. Posléze agresor zjiš�uje, že mu toto 

jednání p�ináší nejen pocit uspokojení, ale i obdiv a respekt u ostatních d�tí, což jej dále 

povzbuzuje. 

Podle názor� Michala Kolá�e existují následující d�vody, pro� tato druhá fáze 

šikany ve skupinách nastává. Jsou to: 

• náro�né situace (o�ekávání obtížné písemky, konflikt s autoritou apod.), kdy       

ve skupin� stoupá nap�tí, za�nou ostrakizovaní žáci instinktivn� sloužit jako 

ventil,  

• zvládání své vlastní nejistoty nebo pot�eba „p�ežití“ šedivého programu vede 

agresory k vymýšlení a v�tšinou rychlému p�itvrzení „zábavy“ na úkor 

nejzraniteln�jšího spolužáka, 

• složení skupiny, ve které se sejde n�kolik výrazn� agresivních asociálních jedinc�

a v rámci své „p�irozenosti“ od samého po�átku používají násilí pro uspokojování 

svých pot�eb. 

T�etí stupe� – nukleový 

Ve t�etím stádiu se sympatizující jedinci s agresorem spojí a vytvo�í spole�nou 

strategii výb�ru ob�ti. Šikanování tak nabývá na organizovanosti. Rozd�lení rolí bývá 
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pevné, a pokud se nyní nevytvo�í silná pozitivní podskupina, jsou vytvo�eny 

p�edpoklady pro to, aby se šikanování stalo normou všech. 

�tvrtý stupe� – ml�ící v�tšina 

V p�edposledním stádiu dochází k p�ejímání norem agresor�. Chování skupiny 

agresor� se stává nepsaným zákonem pro ostatní jedince, kte�í je ze strachu 

poslouchají,  n�kdy jim i posluhují. I mírní a ukázn�ní žáci se za�ínají chovat krut�. 

Výjimkou není ani situace, kdy se aktivn� ú�astní týrání spolužáka a prožívají pocity 

uspokojení. Tlak ke konformit� na ješt� neangažované �leny skupiny sílí. Hlavním 

motorem ve snaze splynout dosud neangažovaných se stává strach, že pokud by z�stali 

stranou, upoutali by na sebe necht�nou pozornost a vystavili se sami do pozice možných 

dalších ob�tí. 

Pátý stupe� - totalita neboli dokonalá šikana 

Šikana je nyní p�edm�tem zábavy celé skupiny, potleskem odm��uje agresorovu 

akci.  V tomto stupni šikany pozorujeme psychickou manipulaci ve velmi propracované 

podob�. Je-li nap�íklad ob�� šikany vyvolána k tabuli, již p�i prvních slovech t�ída 

propukne ve smích. To se logiky projeví na výkonu dít�te u tabule a špatná známka 

následuje rychle. O�ekávání t�ídy je napln�no. Na úkor ob�ti se sp�ádají další 

intriky, násilí se zdokonaluje a nar�stá.  

Nastává nastolení totalitní ideologie šikanování, tzv. stadium vyko�is�ování. 

Všichni �lenové skupiny (dokonce i ob��) p�ijmou normy šikanování a respektují 

je. Indoktrinace zákazu prozradit šikanování vede u ob�ti nejen ke strachu o život, ale 

i k pocit�m viny.6��
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1.4  Hlavní znaky šikany 

Jak mohou rodi�e �i pedagogové zjistit, že se dít� stalo ob�tí šikany? Jedním          

ze základních omyl� je p�edpoklad, že se ob�� sama sv��í. D�vod�, pro� tomu tak 

je, existuje n�kolik. Nejv�tší a pochopitelný je strach ze msty agresor�. 

Dalšími, nemén� �astými d�vody, jsou obavy z reakce rodi�� a vlastní stud ob�ti, která 

má pocit, že jí nikdo stejn� nebude v��it a po odhalení by mohla ztratit i poslední 

kamarády, protože je „žalobní�ek“.  

Jestliže chceme zjistit, zda se dít� stalo ob�tí šikany, musíme zachytit specifické 

znaky v jeho chování nebo v chování blízkého okolí. Nap�íklad se u ob�ti za�ne 

projevovat �ast�jší sklon k plá�i, nemá zájem chodit s kamarády ven, školní prosp�ch 

za�ne kolísat nebo se prudce zhorší. N�které d�ti se stanou apatickými a smutnými. 

Jiné  mají obranou reakci zcela opa�nou. Ve snaze zalíbit se se stávají 

agresivními, k autoritám drzými, užívají �ast�ji vulgární výrazy, ruší p�i výuce. �astým 

vn�jším projevem bývá ne�ekaná zm�na zevn�jšku dít�te. Potrhané a špinavé 

oble�ení, více mod�in a od�enin.  

Pro lepší p�ehlednost byly varovné znaky rozd�leny na p�ímé a nep�ímé. 

P�ímé znaky šikanování 

- Žák je o p�estávkách osamocený, ostatní o n�j nejeví zájem, nemá kamarády. 

- P�i týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

- O p�estávkách vyhledává blízkost u�itel�. 

- Má-li žák promluvit p�ed t�ídou, je nejistý, ustrašený. 

- P�sobí smutn�, neš�astn�, mívá blízko k plá�i. 

- Stává se uzav�eným. 

- Jeho školní prosp�ch se náhle a nevysv�tliteln� zhoršuje. 

- Jeho v�ci jsou poškozené nebo zne�išt�né, p�ípadn� rozházené. 

- Zašpin�ný nebo poškozený od�v. 

- Stále postrádá n�jaké v�ci. 

- Odmítá vysv�tlit poškození a ztráty v�cí nebo používá nepravd�podobné 

výmluvy. 
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- M�ní svou pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

- Od�eniny, mod�iny, škrábance nebo �ezné rány, které nedovede uspokojiv�

vysv�tlit. 

Nep�ímé znaky šikanování 

- Posm�šné poznámky na adresu žáka, poko�ující p�ezdívka, nadávky, 

ponižování, hrubé žerty na jeho ú�et (rozhodující je, do jaké míry je daný žák 

konkrétní p�ezdívkou nebo „legrací“ zranitelný). 

- Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášená nep�átelským až 

nenávistným nebo pohrdavým tónem. 

- Nátlak na žáka, aby dával v�cné nebo pen�žní dary šikanujícímu nebo za n�j 

platil. 

- P�íkazy, které žák dostává od jiných spolužák�, zejména pronášené panova�ným 

tónem, a skute�nost, že se jim pod�izuje. 

- Nátlak na žáka k vykonávání nenormálních až trestných �in� �i k spoluú�asti na 

nich. 

- Hon�ní, strkání, š�ouchání, rány, kopání, které t�eba nejsou zvláš� silné, ale je 

nápadné, že je ob�� neoplácí. 

- Rva�ky, v nichž jeden z ú�astník� je z�eteln� slabší a snaží se uniknout. 

Pro rodi�e d�tí by m�li být znepokojující následující znaky: 

- Za dít�tem nep�icházejí dom� spolužáci nebo jiní kamarádi. 

- Dít� nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný �as, s nímž by si telefonovalo 

apod. 

- Dít� není zváno na návšt�vu k jiným d�tem. 

- Nechu� jít ráno do školy (zvlášt�, když d�íve m�lo dít� školu rádo). Dít� odkládá 

odchod z domova, p�ípadn� je na n�m možno p�i bedliv�jší pozornosti                

i pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. 

- Dít� nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, p�ípadn� st�ídá r�zné cesty, 

prosí o dovoz �i odvoz autem. 
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- Dít� chodí dom� ze školy hladové (agreso�i mu berou sva�in nebo peníze         

na sva�inu. 

- Usíná s plá�em, má neklidný spánek, k�i�í ze snu, nap�. „Nechte m�!“ 

- Dít� ztrácí zájem o u�ení a schopnost soust�edit se na n�. 

- Dít� bývá doma smutné �i apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínka 

o možné sebevražd�, odmítá se sv��it s tím, co je trápí. 

- Dít� žádá o peníze, p�i�emž udává nev�rohodné d�vody (nap�. opakovan� �íká, 

že je ztratilo), p�ípadn� doma krade peníze. 

- Dít� nápadn� �asto hlásí ztrátu osobních v�cí. 

- Dít� je neobvykle, ne�ekan� agresivní k sourozenc�m nebo jiným d�tem, možná 

projevuje i zlou v�li rodi��m. 

- Dít� si st�žuje na neur�ité bolesti b�icha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

z�stat doma. Své zdravotní obtíže m�že p�ehán�t, p�ípadn� i simulovat 

(manipulace s teplom�rem apod.). 

- Dít� se vyhýbá docházce do školy. 

- Dít� se zdržuje doma víc, než m�lo ve zvyku.7

1.5  Formy a podoby šikany 

Agresivita a násilí páchané v rámci šikany se projevuje v n�kolika 

formách. Základním rozd�lením je �len�ní agrese na p�ímou a nep�ímou, fyzickou 

a psychickou, aktivní a pasivní. Kombinací t�chto t�í docházíme k osmi formám 

agrese. Toto d�lení však nelze vnímat jako p�esn� ohrani�ené, protože v reálné situaci 

dochází k jejich kumulaci a prolínání. V posledním období dochází také k nár�stu 

ekonomické šikany, šikany se sexuálním podtextem a kyberšikany. 

Fyzická agrese zahrnuje p�ímé i nep�ímé formy šikany. P�ímou fyzickou 

podobou agrese je kopání, bití �ástmi t�la �i jinými p�edm�ty, užívání zbraní, fackování, 

pálení, škrcení, �ezání b�itvou atd. Nep�ímou formou šikanování mohou být r�zná 

omezení v podob� zamykání v šatních sk�íních, na toalet�, v šatn�, brán�ní ve vstupu 

apod. 

���������������������������������������� �������������������
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 Psychická agrese op�t zahrnuje formu p�ímou i nep�ímou. Nejobvyklejší 

podobou p�ímé psychické agrese je slovní útok. P�i verbálním násilí je hlavním cílem 

psychika ob�ti. Tato komunikace m�že mít op�t podobu aktivní a pasivní. 

Šikanovanému m�že být ublíženo slovn� prost�ednictvím obsahu – nadávky, p�ezdívky, 

zesm�š�ování, ale i neverbálním zp�sobem -výhružná gesta, úšklebky, grimasy, 

pohledy, k�ik, odmítání komunikace s ob�tí, kdy ostatní �lenové skupiny nereagují       

na snahu jedince o dialog. Dalším zp�sobem trýzn�ní m�že být p�emíra �i naopak 

odpírání o�ního kontaktu. Velmi oblíbené je i zastrašování nap�. mu�ením nebo 

dokonce  i zabitím. 

Nep�ímou psychickou agresi p�edstavují pomluvy, nep�íjemné 

žerty, kresby, pop�vky, jejichž cílem je zesm�šnit ob��. �astá bývá i manipulace, kdy 

ob�� musí plnit degradující p�íkazy – pojídání znehodnoceného jídla, vlastní provád�ní 

grimas i napodobování r�zných zví�at. 

Zrádnost psychického násilí spo�ívá v obtížném odhalení a dokazování, ale 

zejména v tom, že nezanechává viditelné stopy na ob�tech. O to horší následky však 

m�že zanechat. 

V poslední dob� nar�stá výskyt ekonomické šikany a šikany se sexuálním 

podtextem. Jedná se p�evážn� o p�ípady šikany s tzv. „sexuálním humorem“, kdy je 

ob�� šikanována sexuálním obt�žováním. Objevuje se motiv homosexuálního 

znásil�ování. Jsou známy p�ípady, kdy je ob�� v pokro�ilých stádiích šikanování 

nucena ve�ejn� se svlékat, masturbovat, p�ehrávat znásiln�ní jiné ob�ti apod. Následky 

podobn� zam��ené agrese se sexuálním podtextem mohou být op�t velmi vážné, a to 

nejen v oblasti psychické újmy.8

Další novou formou šikany se stává kyberšikana. Jejím cílem je n�komu ublížit 

nebo ho zesm�šnit za použití elektronických prost�edk�. Je to úmyslné, nep�átelské 

chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec  nebo skupina úto�ník� ubližuje  

takovým zp�sobem, že se ob�� nem�že ú�inn� bránit. Jsou to nap�íklad hanlivé 

a urážlivé zprávy prost�ednictvím SMS, MMS  nebo internetu, zesm�š�ující nebo 

ponižující obrázky �i videa posílané e-mailem nebo vyv�šené na webové 

stránce, webové stránky, blogy s cílem zesm�šnit n�koho, obt�žování prost�ednictvím 

���������������������������������������� �������������������
8 LAINOVÁ, M. Šikana. Sborník D�ti a jejich problémy 2, Sdružení Linka bezpe�ní, 2007, s.23 
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ICQ, SKYPE, FACEBOOK, zesm�š�ování prost�ednictvím komunitních sítí, zneužití 

identity ob�ti rozesíláním r�zných zpráv jejím jménem. Podle informací zve�ejn�ných                       

na internetových stránkách Minimalizace šikany jsou nej�ast�jšími formami 

kyberšikany: mobilní telefony (lživá, hanlivá SMS zpráva) – 68 %, chaty 

(ICQ, AOL,…) – 30 %, maily – 29 %, komunitní sít� (Facebook, Libimseti)  - 14 % -

 vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí se dá p�edpokládat, že se bude stále 

zvyšovat.9

1.6 Ú�astníci šikany 

Na první pohled by se mohlo zdát, že šikana je hrou dvou herc� – agresora         

a ob�ti. P�i bližším obeznámení se s problémem však zjiš�ujeme, že jde sice o hlavní 

aktéry, ale jejich hra se ned�je na prázdném jevišti.  Vystupují zde ostatní �lenové 

skupiny,  ve které k šikan� dochází, pedagogové, rodi�e agresora i ob�ti, ale také širší 

spole�nost – po�ínaje ve�ejností v dané lokalit� �i ú�ady, jimž škola podléhá. 

Šikany se dopoušt�jí chlapci i dívky rovným dílem a ob� pohlaví se mohou stát 

ob��mi. Chlapci šikanují ob� pohlaví, dívky obvykle šikanují dívky, z�ídka 

chlapce. Agreso�i �asto užívají šikanu, aby si vybudovali pov�st, kdežto agresorky       

to d�lají, aby si ji ochránily.  

Chlapci mají sklon chovat se jako lovci, kte�í p�ísluší k velkým, hierarchicky 

uspo�ádaným kmen�m. Obvykle šikanují otev�en� a dávají p�ednost fyzické 

šikan�. Soust�edí se na individuální úsp�ch a akce založené na jejich fyzické 

zdatnosti. Mén� se pokoušejí o škádlení, vylou�ení a nep�ímou šikanu. 

Dívky mají sklon chovat se jako sb�ra�ky plod�, které se pohybují 

v menších, d�v�rných p�átelských skupinách. Obvykle dávají p�ednost škádlení nebo 

nep�ímé, mén� fyzické šikan�. Používají slovní ponižování, pomluvy a vylu�ování jako 

nástroje, jimiž mohou �ídit, ovládat a chránit své malé p�átelské skupiny. Dívky mají 

také sklon chovat se „jedovat�“ nebo pasivn�-agresivn�. 

���������������������������������������� �������������������
9   http://www.minimalizacesikany.cz 
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Agreso�i i ob�ti obou pohlaví mívají obvykle h��e vyvinuté asertivní 

komunika�ní schopnosti.10

Agresor 

Osobnost agresora m�že mít n�kolik podob. Jedním z nejvýrazn�jších znak�

t�chto šikanujících d�tí je snaha ovládat okolí, dominovat mu. Tyto d�ti bývají             

ve v�tšin� p�ípad� fyzicky zdatn�jší než ob�ti a lze u nich vysledovat kladný vztah 

k projev�m agrese. Dalším typickým znakem je nedostatek morálního cít�ní �i pružné 

morální mantinely, absence jakýchkoli pocit� viny �i lítosti. V d�sledku nedostatku 

sebereflexe vnímají agreso�i sv�j p�ípadný trest jako k�ivdu. Mohou být nadpr�m�rn�

inteligentní, ale také primitivní a omezení, mívají sklon k sobectví, sebest�ednosti 

a sadismu. Ve skupin� jsou tyto d�ti oblíbené a obdivované, setkáváme se u nich 

s vysokým stupn�m sebev�domí. Agresorem se však m�že stát i jedinec 

neoblíbený, s nízkým pocitem sebev�domí, který se snaží tímto chováním na sebe 

strhnout pozornost a tím získat kýžený obdiv a uznání mezi spolužáky.��

Pokud jde o duševní vlastnosti agresora, je t�eba vyvrátit pom�rn� rozší�ený 

omyl, že typický agresor si šikanou „kompenzuje vlastní mindrák“. Je navenek tvrdý 

z d�vodu pocitu mén�cennosti, závidí svým spolužák�m úsp�chy ve škole, cítí se 

neš�astný a lze mu pomoci, jestliže porozumíme práv� této nebo n�jaké jiné jeho vlastní 

skryté bolesti.  

Kolá� se pokusil na základ� ur�itých spole�ných rys� o praktické rozd�lení        

a  typologii iniciátor� šikany, a to na t�i typy: 

• 1. typ 

Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým p�etlakem, káze�skými 

problémy – narušeným vztahem k autorit�, n�kdy zapojený do gang�

páchajících trestnou �innost. 

Vn�jší forma šikanování: šikanují masivn�, tvrd� a nelítostn�, vyžadují absolutní 

poslušnost, používá šikanování cílen� k zastrašování ostatních. 
���������������������������������������� �������������������
10 FIELDOVÁ E. M. Jak se bránit šikan�: praktický rádce pro d�ti, rodi�e i u�itele. 1. vyd, Praha: Ikar,  
    2009, s. 30  




��
�

• 2. typ 

Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlecht�ný, sev�ený, zvýšen�

úzkostný, n�kdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. 

Vn�jší forma šikanování: násilí a mu�ení je cílené a rafinované, d�je se spíše     

ve skrytu, bez p�ítomnosti sv�dk�. 

• 3. typ 

„Srandista“, optimistický, dobrodružný, se zna�nou sebed�v�rou, výmluvný,  

nez�ídka oblíbený a vlivný. 

Vn�jší forma šikanování: šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha 

vypíchnout „humorné a zábavné“ stránky.11

Ob��

Osobnost ob�ti a její charakteristika jsou pro popisování mnohem obtížn�jší. 

Typická ob�� totiž neexistuje. „Tém�� každá skupina si najde n�jakou tu menší ob��

a kritéria tohoto „vyznamenání“ jsou velmi rozmanitá. Navíc n�kdy není d�ležité, jaká 

ob�� vlastn� je, její výb�r je naprosto nahodilý. P�i troše sm�ly se m�že ob�tí stát 

kterékoli dít�“.12  

Pro práci se šikanou je však jistá míra typizace ob�ti nutná. Ur�ité rysy chování 

lez u ob�tí vysledovat. A vysledovat a využít je umí i agreso�i. Jedním z magnet� násilí 

bývá neobratnost, fyzická slabost, obezita �i jiné viditelné handicapy (rozšt�py 

patra, t�lesné vady, poran�ní vzniklá následkem úrazu apod.).  Multikulturalizace 

spole�nosti s sebou p�ináší i šikanu jedinc�, která vychází z fyzické odlišnosti rasy, ale 

i sekundárních náboženských znak� (muslimské šátky apod.) Ob�tí šikany se stávají 

i sociáln� znevýhodn�né d�ti – nenavšt�vují z ekonomických d�vod� ur�itý druh 

restaurací, nevlastní mobilní telefony, neoblékají se do zna�kového oble�ení apod. 

Provokujícím faktorem m�že být a �asto i bývá psychická odlišnost. Jsou to p�edevším 

viditelná bojácnost, slabá rivalita v zát�žových situacích, jedinci snadno propadající 

panice, vý�itkám sv�domí nebo p�ílišné sebekriti�nosti. Problematickou se z pohledu 

typizace ob�ti stává i míra inteligence. Ob�tí se stávají d�ti mentáln� slabší, kde 
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agresora k akci vybízí jejich naivita, t�žkopádnost, závislost a vyšší sugestibilita, ale 

i jedinci vysoce inteligentní. T�m se „osudným“ stávají nap�. znalosti, výborné 

hodnocení školního výkonu, schopnost orientovat se v problémech. 

Do nevýhodné situace se dostává i dít� v t�ídním kolektivu nové nebo dít�              

ve zvýšené mí�e nemocné �i dít� pro sv�j zdravotní stav omezené v r�zných 

aktivitách.13

Ob�ti jsou také ti, kte�í si nesou ty nejhorší následky. Závažnost poškození je 

p�itom v p�ímé úm��e k délce probíhající šikany a stupni šikany. Opomenout nelze ani 

míru obranyschopnosti ob�tí. V nejhorších p�ípadech dochází k rozbití identity ob�tí 

a nastolení trvalého pocitu bezmoci, závislé otrocké poddajnosti a v�rnosti agresorovi 

(pramenící ze strachu p�ed ješt� v�tším utrpením, které by mohlo následovat, kdyby se 

snad ob�� nesnažila agresorovi všemi zp�soby zalíbit).14

Šikanování zejména ve vyšších stádiích s sebou p�ináší ješt� další rozm�r. Jde 

o jakýsi silný vztah závislosti mezi agresorem a ob�tí. Postupn� dochází k vytvá�ení 

závislosti na pocitech absolutní moci. Agresor je nutkán ke stup�ování a zdokonalování 

násilí, protože ob�� mu poskytuje svým utrpením pocit nad�azenosti. Tímto dochází     

ke vzniku zmi�ované závislosti. Tuto závislost nalezneme i u ob�ti. Dochází 

k tzv. identifikaci s agresorem.15 Agresor je považován za kamaráda, stává se 

vzorem, idolem. Snaží se získat náklonnost prost�ednictvím svého utrpení. V p�ípad�

odhalení a následného vyšet�ování šikany se ob�� agresora zastává, mnohdy 

i znesnad�uje vyšet�ování. Tato vazba ob�ti na svém trýzniteli se nazývá 

stockholmským syndromem. 

A jaké jsou následky šikanování? �ím vyšší stupe� šikany, tím tragi�t�jší 

následky. U po�áte�ních stup�� šikany jsou ú�inky sice nenápadn�jší, ale o to 

záludn�jší. „Vystavení trvalému bolestivému emo�nímu tlaku a tzv. subtilnímu násilí 

(izolace, zesm�š�ování, ponižování, nadávání…) pozvolna, ale jist� narušuje jeho 

osobnostní vývoj“.16 U nejvyšších stup�� šikany se následky dotýkají celé osobnosti. 
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Ob�ti se �asto zhroutí, trpí poruchami spánku, no�ními d�sy, psychosomatickými 

potížemi, panickou hr�zou ze zabití. Bezvýchodnost situace mohou ob�ti �ešit                

i dobrovolným odchodem ze života.  

Rodina  

D�ti jsou odrazem své rodiny. D�dí geny, nadání, postoje a vzorce chování, což 

má vliv na to, zda budou odolné tvá�í v tvá� šikan�, a zvyšuje �i snižuje to 

pravd�podobnost, zda se stanou ob�tí �i agresorem, p�ípadn� obojím.  

Rodi�e agresor� se v�tšinou o šikanózním chování svých d�tí dozv�dí ve chvíli, 

kdy jsou informováni školou �i jinou institucí. Rodinné zázemí agresor� zpravidla 

vykazuje známky citové deprivace a subdeprivace. Typická je také absence duchovních 

a mravních hodnot. Agresivita a brutalita jsou mnohdy sou�ástí jejich rodinného života.  

  N�kte�í rodi�e mohou však také chování dít�te naopak uvítat jako projev ostrých 

lokt�, se kterými se ve sv�t� neztratí. V��i škole bývají arogantní, na obhajobu dít�te 

uvedou cokoli, o �em si myslí, že by mohlo zap�sobit a ochránit jejich potomka. Tak se 

vlastn� stávají nep�ímými ú�astníky šikany.17

Co se tý�e rodinného zázemí ob�tí, Don Olweus, norský pr�kopník boje proti 

šikan�, je p�esv�d�en, že mnohé ob�ti pocházejí z p�íliš ochranitelských rodin. Sem 

pat�í opatrné, citlivé d�ti, které mají p�íliš t�sný vztah k matce a citov�

vzdáleného, odtažitého otce, a rodiny, které chovají své d�ti jako v bavlnce. Druhým 

extrémem jsou rodi�e, kte�í své dít� týrají nebo zanedbávají. Takové dít� se 

pochopiteln� chová jinak nebo vypadá jinak než ostatní a nemá šanci do kolektivu 

zapadnout. Zvláštní jev lze n�kdy pozorovat u jedinc� pocházejících z prost�edí 

s takzvanou „spar�anskou“ výchovou, kdy dojde k charakterové závislosti tyrana 

a týraného. Týraný zcela zám�rn� provokuje potenciální agresory a výsledná šikana je 

jeho cílem.  
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K zamyšlení vybízí názor Fieldové, která uvádí, že „jestliže se dít� nedokáže 

vzep�ít rodi�i, jehož miluje, a �íci mu „ne“, pak se t�žko dokáže vzep�ít agresor�m, jež 

nenávidí, a �íci „ned�lej to“.18

1.7  Skupiny otev�ené šikan�

Šikana, jak bylo uvedeno, není záležitostí dvojice šikanující – 

šikanovaný, p�ípadn� n�kolika d�tí, které se na ní p�ímo podílejí. Výskyt šikany a její 

rozvoj není možný, pokud nemá „podhoubí“ v tom, co se d�je ve skupin� jako celku.  

Rizikovou konstelaci vykazují skupiny s tuhou vn�jší kázní, hierarchicky 

organizovanou s výskytem v�tšího množství agresivních jedinc�. Šikana má vzr�stající 

tendenci v po�adí mate�ská škola, základní škola, st�ední škola, u�ilišt�, u�ilišt�

s internátem, armáda, v�zení. 

  Šikana také mnohdy nezávisí na osobnostních charakteristikách šikanovaného, 

ale �ist� na jakémsi vžitém vzoru. P�íkladem mohou být  instituce internát� a u�iliš�, 

kde se šikana rozvíjí jaksi samoz�ejm� a jedinci jsou šikanováni nebo posléze sami 

šikanují   na základ� „tradice“ p�edávané od ro�níku k ro�níku. Jakýkoli nov� p�íchozí 

je šikanován pouze na základ� toho, že je nový. 

1.8 Role školy 

„Nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo!“. I tak by se dal popsat p�ístup 

n�kterých škol a jejich pedagog�. Projevy šikany bývají ve školách, kde šikanu 

omlouvají, tolerují, popírají nebo proti ní nic nepodnikají, mnohem horší. Tyto školy si 

velice nízko cení vzájemného respektu a je v nich nízká hladina prosociálního chování. 

Násilníci se v�tšinou projevují mimo dohled pedagog� a �asto také u�itel�m podlézají, 

aby je ošálili. Typickým p�edsudkem u�itel� – možná spíše výmluvou, pro� nezasahují 

– je názor, že pokus o �ešení by vedl k pe�liv�jšímu tajení šikany, jinak by existovala 
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beze zm�ny. I kdyby to tak n�kdy skute�n� bylo, energický pokus zastavit šikanu by 

aspo� žáky ujistil o tom, že u�itel odsuzuje šikanu, což má morální význam. U�itelé 

nejednou sdílejí averzi a despekt d�tského kolektivu k ob�tem a nedokážou tento postoj 

korigovat. Tím nep�ímo vyjad�ují souhlas s agresí a podporují ji. U�itel m�že dát 

dokonce bezd��n� sám podn�t k šikan�, když nesprávn� použije ironie nebo dokonce 

dít� p�ímo p�ed t�ídou zesm�š�uje.19

Hlavním nástrojem pedagoga p�i ovliv�ování skupiny i jednotlivc� by m�la být 

vlastní osobnost. U�itel by m�l rozum�t sám sob� a znát své vlastní možnosti. M�l by 

být všímavý, sledovat d�ní  ve t�íd�, vztahy mezi d�tmi, stupe� spolupráce nebo rivality.  

V p�ípad� odhalení šikany mezi d�tmi, musí zaujmout jasné stanovisko a projevit 

nesouhlas s takovým jednáním ve�ejn� p�ed celou t�ídou. Rozhodný a nekompromisní 

postoj je d�ležitý jak pro ob��, které tím poskytuje podporu a ochranu, tak pro ostatní 

d�ti, které by m�ly poznat, že v humánní spole�nosti se takové chování netoleruje. 

Bezprost�edn� po odhalení události by m�l následovat ve�ejný a p�im��ený postih 

šikanujícího dít�te, ovšem s tím, že pedagog dá najevo, že neodsuzuje je samotné, nýbrž 

jeho chování.20

1.9  Díl�í záv�r 

Nap�í� celou spole�ností vít�zí názor, že je šikana problémem, který je nutno 

�ešit systematicky a dlouhodob�. Na šikanu se pohlíží jako na dlouhodobé, stup�ující se 

násilí fyzické i psychické, které m�že a v�tšinou bývá dlouhodobého charakteru. 

Dopoušt�jí se ho ob� pohlaví na svých spolužácích �i jiných �lenech blízkého 

spole�enství. Mívá celou �adu podob i r�znou intenzitu.  

Díky definování klí�ových znak� lze lépe odhalit skupiny i školní t�ídy, v jejichž 

st�edu se odehrává drama šikany. Zna�ná pozornost je v�nována jednotlivým aktér�m 

násilí. Jsou vymezeny stupn� šikany, typy agresor�, stejn� jako charakteristika ob�tí 

i ostatních zú�astn�ných. 
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2. Odhalení a pomoc šikanovaným 

Otázka odhalení a pomoci šikanovaným, ale také šikanujícím a potažmo celé 

nemocné skupin� je zna�n� komplikovaná a dlouhodobá. Existují však dv�

roviny, v nichž lze nápravu provád�t. Jsou to škola a rodina. Škola je totiž místem,       

na kterém v�tšinou k šikan� dochází, naproti tomu rodina prezentuje instituci, která 

dít�ti poskytuje základní sociální dovednosti, návyky a samotnou socializaci.  

2.1  Škola a její pracovníci 

Již bylo uvedeno, ve velké v�tšin� p�ípad� je místem, kde se šikana odehrává, 

škola. Její zam�stnanci – pedagogi�tí i nepedagogi�tí – jsou zodpov�dní za to, co se    

na p�d� školy odehrává. Zcela scestným se proto stává názor, že si d�ti mají své 

problémy,  tedy i šikanu, �ešit samy. 

Šikana a její možný výskyt ve škole je pro celou �adu pedagog� no�ní m�rou. 

D�vod� je n�kolik. Odhalené p�ípady s sebou nesou útoky a oprávn�né otázky jak 

rodi��, tak i médií. S tím vším je spojený i necht�ný rozruch. Dalším, vážn�jším 

d�vodem, je mnohdy malá p�ipravenost pedagog� v oblasti rozpoznávání a �ešení 

p�ípad� šikanování.  

Samotné odhalení šikany bývá obtížné. Všudyp�ítomný strach p�sobí jako 

stmelující faktor  celé skupiny. Ú�inné a bezpe�né vyšet�ení šikany by m�lo vycházet   

ze znalosti stádií a forem šikany. Jiné postupy totiž uplat�ujeme v po�áte�ních 

stádiích, jiné u pokro�ilé šikany. 

Vyšet�ování šikany v po�áte�ním stádiu  

1. Rozhovor s t�mi, kte�í na šikanování upozornili a s ob�tí (o vn�jším obrazu 

šikanování, užite�né je konzultovat podez�ení na šikanu s dalšími u�iteli.         

P�i rozhovoru s ob�tí je d�ležité, aby o tom nev�d�li ostatní žáci). 

2. Nalezení vhodných sv�dk� (vytipovat �leny skupiny, kte�í budou pravdiv�

vypovídat, vybrat žáky, kte�í s ob�tí sympatizují, nebo ji alespo�

neodmítají, žáky nezávislé na agresorech).  
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3. Individuální, p�ípadn� konfronta�ní rozhovory se sv�dky (nikoli však 

konfrontace ob�tí a agresora/�). 

4. Zajišt�ní ochrany ob�tem (šikanované dít� chránit po dobu, než se šikana 

vy�eší,  zajistit bezpe�né p�íchody i odchody ze školy, v závažných p�ípadech 

šikany ponechat dít� doma). 

5. Rozhovor s agresory, p�ípadn� konfrontace mezi nimi (Vždy poslední krok 

vyšet�ování. Je nutné se dob�e p�ipravit, shromáždit d�kazy, jinak se jedná 

o ztrátu �asu. V�tšinou je možné použít metodu p�itla�ení ke zdi.).21

Krom� t�chto p�ti krok�, které doporu�uje Ministerstvo školství, mládeže 

a t�lovýchovy by m�l následovat další postup. Jako vhodné se jeví jednání výchovné 

komise, která seznámí rodi�e agresor� s problémem, následovat by m�lo vyjád�ení 

pedagog�, žák� a rodi��. Po tomto jednání by komise m�la rozhodovat za zav�enými 

dve�mi a poté seznámit žáky i rodi�e se záv�rem komise. Škola by m�la následn� jednat 

s rodinou ob�ti, jestliže k n�mu nedošlo už na úrovni informátor� nebo ochrany ob�ti.  

Po samotném vyšet�ení šikany a potrestání agresor� by práce pedagog� nem�la 

kon�it. Následovat by m�l krok, dle mého názoru, stejn� d�ležitý, a to cílená práce 

s celou t�ídou. Šikana je problém, který má trvalý charakter a který neustává náhle. 

Skupina zasažená nemocí šikany musí za�ít budovat bezpe�né vztahy založené            

na respektu jednoho k druhému a kamarádství. Zde mohou sehrát d�ležitou roli 

pomocná za�ízení, jako nap�. pedagogicko-psychologické poradny, st�ediska výchovné 

pé�e, orgán sociáln� právní ochrany dít�te atd. 

Vyšet�ování šikany v pokro�ilém stádiu (výbuch násilí v��i ob�ti, tzv. t�ídní 

lyn�ování) 

1. P�ekonání šoku pedagogického pracovníka a bezprost�ední záchrana ob�ti 

(v  p�ípad� nutnosti p�ivolat ostatní pedagogy. D�ležité je, aby u�itel, který 

šikanu odhalil, nenechal žáky bez dozoru a zachránil ob�� p�ed agresory).  

2. Domluva pedagogických pracovník na spolupráci a postup vyšet�ování (je-li 

situaci závažná, je možné p�erušit vyu�ování a dohodnout se, kdo a co bude 

konkrétn� d�lat). 
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3. Zabrán�ní domluv� agresor� na k�ivé výpov�di (vyu�ující by m�l zajistit 

hlídání celé t�ídy a zabránit komunikaci mezi nimi). 

4. Pokr�ující pomoc a podpora ob�ti (je-li ob�� zran�na, je nutné zajisti 

léka�skou pomoc a neprodlen� informovat rodi�e V této fázi, dovoluje-li to 

zdravotní stav ob�ti, mohou u�itelé šetrn� zjistit, co se stalo, kdo jí ublížil).  

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšet�ování (je bezpodmíne�n� nutné, aby bylo vyšet�ování 

ukon�eno týž den, kdy k odhalení šikany došlo. V jiném p�ípad� by mohlo 

dojít k domluv� mezi agresory �i sv�dky. Nejprve by m�l být veden 

rozhovor s ob�tí, dovoluje-li to zdravotní stav. Následují rozhovory se 

sv�dky a až na úplný konec p�icházejí agreso�i).22

2.2  Rodiny ob�ti a agresora 

Pro zdárné �ešení šikanování je nutné, aby do n�ho byly zapojeny rodiny ob�tí 

i agresor�. Jestliže rodi�e zjistí, že je jejich dít� šikanováno, m�li by podniknout 

rozhodné kroky k jejímu odhalení. Dít� – ob�� šikany, pot�ebuje zejména poskytnutí 

opory, ochrany a porozum�ní, kterými ho rodina m�že zaštítit  Rodi�e by v nutném 

p�ípad� nem�li váhat se zm�nou vzd�lávací instituce a dít� z d�vodu bezpe�nosti 

p�evést na jinou školu.  

Spolupráce s rodi�i agresora �i agresor� bývá mnohem obtížn�jší                       

a komplikovaná. Jestliže dít�-agresor kopíruje chování svých rodi��, je spolupráce p�i 

�ešení prakticky nemožná.  Je-li dít� z dob�e fungující rodiny, je možné rodi�e žádat                

o d�raznou domluvu,  ve které dají dít�ti jasn� najevo své názory na násilné chování. P�i 

jednání s rodi�i agresora je nutné nedovolit dít�ti ovládnout rodi�e taktikou r�zných 

výmluv, nap�. zasedli si na m�, jsou nespravedliví, ubližovali oni mn�. Ojedin�lé nejsou 

ani p�ípady, kdy p�es d�kazy a spolehliv� prokázanou šikanu rodi�e za každou cenu své 

dít� brání, aniž by si uv�domovali zhoubnost svého chování.   

���������������������������������������� �������������������
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2.3  Instituce pomáhající p�i �ešení šikany 

P�i p�edcházení i �ešení šikany je nutné vybudování dobrého odborného zázemí 

jak pro pedagogy, tak i pro rodi�e. Ve školách a školských za�ízeních jsou 

odpov�dnými osobami v první �ad� �editelé, dále školní metodici prevence a výchovní 

poradci. Ti se dále v p�ípad� nutnosti obracejí na odborné instituce a orgány.  

Resorty poskytující pomoc p�i šikan� jsou školství, zdravotnictví a sociální pé�e. 

Jejich taxativní vý�et uvádí Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže 

a t�lovýchovy v �lánku 9. 

Na tomto míst� považuji za nutné zmínit se i o institucích nestátního 

charakteru, které hrají v pomoci p�i šikanování stále zásadn�jší roli. Jsou to nap�íklad 

Sdružení Linka bezpe�í, Nadace O2, ob�anské sdružení AISIS a Vzd�lávací institut 

ochrany d�tí a další. 

2.4  Díl�í záv�r 

Je z�ejmé, že odhalení �i neodhalení šikany vychází ze situace ve skupin�, 

stupn� jejího onemocn�ní a p�ipravenosti okolí. Nejtragi�t�jší bývají odhalení šikany až 

v d�sledku brutálního �inu �i zoufalého pokusu ob�ti o únik ze za�arovaného kruhu 

násilí sebevraždou nebo jiným sebezni�ujícím aktem.  Rozkrytí propletence šikany je 

v mnoha ohledech složité a komplikované. O to d�ležit�jší je proto v�d�t, jak              

p�i odhalení postupovat a jakou pomoc všem zú�astn�ným poskytnout. Zásadní roli zde 

hrají pedagogové, rodi�e a další instituce, které se díky své odbornosti a schopnostem 

stávají štítem proti dalšímu násilí a sou�asn� s tím zažehají plamínky 

spolupráce, tolerance a p�átelství mezi postiženými násilím. 
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3. Šikana z právního hlediska 

�eské právní prost�edí termín šikana nezná. Je však v právní praxi používán jako 

synonymum pro úmyslné jednání, které je namí�eno proti jinému subjektu a které úto�í 

na jeho d�stojnost. Není podstatné, zda k n�mu dochází slovn� nebo fyzicky.  

Drtivá v�tšina atak�, které jsou vedeny šikanujícím na svou ob��, spl�uje znaky 

trestných �in�. Šet�ení v t�chto p�ípadech leží na bedrech Policie �eské republiky. 

Povinnosti plynoucí ze zákona mají však i škola, její �editelé a pedagogi�tí pracovníci 

a v neposlední �ad� i samotní rodi�e. 

3.1  Školní oblast 

Škola i všechna školská za�ízení nesou odpov�dnost za d�ti a žáky. Základní 

materiálem je Školský zákon �. 561/2004 Sb., který v § 29 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

ve školách a školských za�ízeních stanoví: 

• Školy a školská za�ízení jsou povinny p�edcházení vzniku sociáln�

patologických jev�. 

• Školy a školská za�ízení zajiš�ují bezpe�nost a ochranu zdraví d�tí, žák�

a student� p�i vzd�lávání a s ním p�ímo souvisejících �innostech                        

a p�i poskytování školských služeb a poskytují žák�m a student�m nezbytné 

informace k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví. 

• Školy a školská za�ízení jsou povinny vést evidenci úraz� d�tí, žák� a student�

… vyhodnotit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgán�m a institucím.23

Další povinnosti vyplývají školám ze Zákona o sociáln�-právní ochran� d�tí 

�. 359/1999 Sb., kde je v § 10 uvedeno: 

• (4) Státní orgány, pov��ené osoby, školy, školská za�ízení a zdravotnická 

za�ízení, pop�ípad� další za�ízení ur�ená pro d�ti jsou povinny oznámit 

obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností skute�nosti, které nasv�d�ují 

tomu, že jde o d�ti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez zbyte�ného odkladu              
���������������������������������������� �������������������
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po tom, kdy se o takové skute�nosti dozví. Sociáln� právní ochrana dle § 6 odst. 

1 písm. c) se zam��uje na d�ti, které vedou zahál�ivý nebo nemravný život 

spo�ívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když 

nemají dostate�ný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se 

prostitucí, spáchaly trestný �in nebo, jde-li o d�ti mladší než patnáct let, 

spáchaly �in, který by jinak byl trestným �inem, opakovan� nebo soustavn�

páchají p�estupky nebo jinak ohrožují ob�anské soužití.24

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R �. 72/2005 Sb. 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských za�ízeních v § 7 vymezuje 

další povinnosti. Ty jsou stanoveny takto: 

• (1) 	editel základní, st�ední a vyšší odborné školy zabezpe�uje poskytování 

poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním 

metodikem prevence, kte�í spolupracují zejména s t�ídními u�iteli, u�iteli 

výchov, p�ípadn� s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování 

poradenských služeb ve škole m�že být zajiš�ováno i školním psychologem 

nebo školním speciálním pedagogem. 

• (2) Ve škole jsou zajiš�ovány poradenské služby zam��ené na: 

(a) prevenci školní neúsp�šnosti, 

(b) primární prevenci spole�ensko-patologických jev�.25

Dále �editelé škol a školských za�ízení zajiš�ují v souladu s pracovním �ádem 

dohled pedagogických pracovník nad žáky zejména ve škole p�ed vyu�ováním,  

o p�estávkách mezi vyu�ovacími hodinami, mezi dopoledním a  odpoledním 

vyu�ováním, podle pot�eby p�i p�echázení žák� mezi budovami školy, do za�ízení 

školního stravování a do školní družiny. P�edevším v prostorách,  kde k šikanování již 

došlo nebo kde by k n�mu mohlo docházet.26

Jestliže k šikanování došlo v pr�b�hu vyu�ování, nese plnou odpov�dnost škola. 

Prokáže-li se zanedbání �editele školy nebo n�kterého pedagoga, m�že být právn� nebo 

���������������������������������������� �������������������
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pracovn�právn� potrestán. Na školském za�ízení lze v oprávn�ných p�ípadech 

požadovat i náhradu škody vzniklé v d�sledku šikany. A to jak náhradu na v�cech, tak 

na zdraví, v�etn� zp�sobené psychické újmy. Pokud dít� v d�sledku šikany nemohlo 

nap�. docházet do školy, což je �asté p�i vyšších stupních šikany, nese školské za�ízení 

odpov�dnost i škody vzniklé rodi��m dít�te v d�sledku nap�. uvoln�ní                          

ze zam�stnání, zajišt�ní hlídání dít�te, zajišt�ní doprovodu do a ze školy apod. 

Školský zákon stanoví v § 28 odst. 1 písm. g) že je škola povinna jako 

dokumentaci vést i školní �ád. Zákonem je dále vymezeno, co má školní �ád upravovat. 

Musí tam být jasn� stanovena pravidla chování v�etn� sankcí za jejich porušení.        

Pro �ešení šikany jsou d�ležitá i následující výchovná opat�ení: 

• Napomenutí a d�tka t�ídního u�itele, d�tka �editele školy, podmíne�né 

vylou�ení a vylou�ení ze studia na st�ední škole. 

• Snížení zámky z chování. 

• P�evedení do jiné t�ídy. 

• 	editel školy doporu�í rodi��m dobrovolné umíst�ní dít�te do pobytového 

odd�lení SVP, p�ípadn� doporu�í realizovat dobrovolný diagnostický pobyt 

žáka v míst� p�íslušném diagnostickém ústavu. 

• 	editel školy podá návrh orgánu sociáln� právní ochrany dít�te k zahájení 

práce s rodinou, p�ípadn� k zahájení �ízení p�edb�žného opat�ení �i ústavní 

výchovy s následným umíst�ním v diagnostickém ústavu. 

3.2 Trestní oblast 

V úvodu této kapitoly uvádím, že �eské právo nezná trestný �iny šikany. P�esto 

m�že napl�ovat skutkovou podstatu celé �ady trestných �in�. Rozhodující je, že je 

konání agresora úmyslné a jsou spln�ny i následující podmínky: 

- Pachatel se dopustil jednání, které spl�uje znaky konkrétního trestného �inu. 

- Musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra 

spole�enské nebezpe�nosti. 

- Jednání pachatele dosahuje intenzity uvedené v zákon�. 
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Šikana bývá nej�ast�ji postihována podle ustanovení zákona �. 40/2009 Sb. 
Trestního zákoníku, a to jako:  

• Trestné �iny proti životu   

Vražda § 140 - kdo jiného úmysln� usmrtí. 

• Trestné �iny proti zdraví

Ublížení na zdraví § 146 - kdo jinému úmysln� ublíží na zdraví. 

• Trestné �iny proti svobod�

Omezování osobní svobody § 171 - kdo jinému bez oprávn�ní brání užívat 

osobní svobody. 

Loupež § 173 - kdo proti jinému užije násilí nebo pohr�žky bezprost�edního 

násilí v úmyslu zmocnit se cizí v�ci.

Vydírání § 175 - kdo jiného násilím, pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou jiné t�žké 

újmy nutí, aby n�co konal, opominul nebo trp�l. 

Útisk § 177 - kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísn� nebo závislosti, aby n�co 

konal, opominul nebo trp�l. 

• Trestné �iny proti práv�m na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství 

Pomluva § 184 - kdo o jiném sd�lí nepravdivý údaj, který je zp�sobilý zna�nou 

m�rou ohrozit jeho vážnost u spoluob�an�, zejména poškodit jej v zam�stnání, 

narušit jeho rodinné vztahy nebo zp�sobit mu jinou vážnou újmu. 

• Trestné �iny proti lidské d�stojnosti v sexuální oblasti

Znásiln�ní § 185 - kdo jiného násilím nebo pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou 

jiné t�žké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému �inu zneužije 

jeho bezbrannost. 

Sexuální nátlak § 186 - kdo jiného násilím, pohr�žkou násilí nebo pohr�žkou 

jiné t�žké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování. 
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Pohlavní zneužití § 187 - kdo vykoná soulož s dít�tem mladším �trnácti let nebo 

kdo je jiným zp�sobem pohlavn� zneužije. 

Kuplí�ství § 189 - kdo jiného p�im�je, zjedná, najme, zláká nebo svede 

k provozování prostituce, nebo kdo ko�istí z prostituce provozované jiným. 

• Trestné �iny proti majetku 

Krádež § 205 - kdo si p�isvojí cizí v�c tím, že se jí zmocní. 

Neoprávn�né užívání cizí v�ci § 207 - kdo se zmocní cizí v�ci nikoli malé 

hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je p�echodn� užívat, nebo kdo        

na cizím majetku zp�sobí škodu nikoli malou tím, že neoprávn�n� takové 

v�ci, které mu byly sv��eny, p�echodn� užívá. 

Poškození cizí v�ci § 228 - kdo zni�í, poškodí nebo u�iní neupot�ebitelnou cizí 

v�c, a zp�sobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

• Trestné �iny narušující soužití lidí 

§ 352 Násilí proti skupin� obyvatel� a proti jednotlivci § 352 - kdo skupin�

obyvatel� vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo zp�sobením škody 

velkého rozsahu. 

Nebezpe�né vyhrožování § 353 - kdo jinému vyhrožuje usmrcením, t�žkou 

újmou na zdraví nebo jinou t�žkou újmou takovým zp�sobem, že to m�že 

vzbudit d�vodnou obavu. 

Nebezpe�né pronásledování § 354 -  kdo jiného dlouhodob� pronásleduje tím,   

že: 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám 

blízkým, 

b)  vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 

c)  vytrvale jej prost�ednictvím prost�edk� elektronických komunikací, 

písemn� nebo jinak kontaktuje, 

d)  omezuje jej v jeho obvyklém zp�sobu života, nebo 

e)  zneužije jeho osobních údaj� za ú�elem získání osobního nebo jiného 

kontaktu, a toto jednání je zp�sobilé vzbudit v n�m d�vodnou obavu        
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o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude 

potrestán odn�tím svobody až na jeden rok nebo zákazem �innosti. 

• Trestné �iny narušující soužití lidí 

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob § 355 - kdo ve�ejn�

hanobí 

a) n�který národ, jeho jazyk, n�kterou rasu nebo etnickou skupinu, 

b) skupinu osob pro jejich skute�nou nebo domn�lou rasu, p�íslušnost          

k etnické skupin�, národnost, politické p�esv�d�ení, vyznání nebo proto, 

že jsou skute�n� nebo domn�le bez vyznání. 

Podn�cování k nenávisti v��i skupin� osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod  § 356 - kdo ve�ejn� podn�cuje k nenávisti k n�kterému národu, rase,  

etnické skupin�, náboženství, t�íd� nebo jiné skupin� osob nebo k omezování 

práv a svobod jejich p�íslušník�.27

K tomu, aby byl agresor postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). 

D�ti mladší 15 let trestn� odpov�dné nejsou. Jsou však p�edány do pé�e orgánu sociáln�

- právní ochrany dít�te (OSPOD), p�ípadn� mohou být postiženi jejich rodi�e. 

Nezletilému pachateli je možné na�ídit ústavní výchovu, m�že nad ním být stanovený 

dohled. 

 Na tomto míst� mi dovolte malé zamyšlení. V �eském právním prost�edí 

neexistuje termín šikana. Z tohoto d�vodu také nenalezneme informace o tom,  kolik 

trestných �in� bylo v souvislosti s šikanou spácháno. Statistický p�ehled kriminality 

mládeže uvádí každoro�n� „Eviden�ní statistický systém kriminality“ Policejního 

prezidenta �eské republiky a my se m�žeme pouze dohadovat, jaký podíl na této 

odhalené kriminalit� má práv� šikana.  
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 Pro zajímavost uvádím po�ty a podíl d�tí a mládeže na spáchané trestné �innosti 

v letech 2004 - 2008. 

Tabulka �. 1 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Majetková 

tr. �innost 

d�ti 1953 1786 1820 1457 1409 

mladiství 4701 4643 4159 3966 3884 

Násilná  

tr. �innost 

d�ti 705 581 544 498 499 

mladiství 1341 1149 990 1082 958 

Vraždy d�ti 4 1 1 2 3 

mladiství 12 2 4 10 6 

Celkem všech tr. �in� 351 629 344 060 336 446 357 391 343 799 

Zdroj: Eviden�n� statistický systém kriminality Policejního prezidenta �eské republiky28

3.3  Rodinná oblast 

Rodi�e žák�, p�esn�ji zákonní zástupci, mají také svá práva, ale i povinnosti. 

Mnozí z nich je však nerespektují nebo dokonce ani neznají.  

Tento vztah je vymezen i ve Školském zákon� �. 561/2004 Sb. v § 22 odst. 3. 

Zákonní zástupci d�tí a nezletilých žák� jsou povinni: 

a) zajistit, aby dít� a žák docházel �ádn� do školy nebo školského za�ízení, 

b) na vyzvání �editele školy nebo školského za�ízení se osobn� zú�astnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzd�lávání dít�te nebo žáka, 

c) informovat školu a školské za�ízení o zm�n� zdravotní zp�sobilosti, 

zdravotních obtížích dít�te nebo žáka nebo jiných závažných skute�nostech, 

které by mohly mít vliv na pr�b�h vzd�lávání. 

Krom� již zmín�ných povinností mají zákonní zástupci ve Školském zákon�

v § 21 odst. 1, písmenu f) zaru�eno také právo na informace a poradenskou pomoc 

���������������������������������������� �������������������
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školy nebo školského poradenského za�ízení v záležitostech týkajících se vzd�lávání 

podle tohoto zákona.  

 Dalším d�ležitým právním dokumentem je Zákon o rodin� �. 94/1963 Sb.,         

v n�mž je v § 31 odst. 2 uvedeno: 

P�i výkonu práv a povinností jsou rodi�e povinni d�sledn� chránit zájmy dít�te, �ídit 

jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají 

právo užít p�im��ených výchovných prost�edk� tak, aby nebyla dot�ena d�stojnost 

dít�te a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho t�lesný, citový, rozumový a mravní 

vývoj. 

V rámci zákona �. 40/2009 Sb., trestního zákoníku je v hlav� IV. Trestné �iny proti 

rodin� a d�tem v § 201 Ohrožování výchovy dít�te, odst. 1 uvedeno: 

Kdo, by� i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dít�te tím, že 

a) svádí ho k zahál�ivému nebo nemravnému životu, 

b) umožní mu vést zahál�ivý nebo nemravný život, 

c) umožní mu opat�ovat pro sebe nebo pro jiného prost�edky trestnou �inností 

nebo jiným zavrženíhodným zp�sobem, nebo 

d) závažným zp�sobem poruší svou povinnost o n� pe�ovat nebo jinou svou 

d�ležitou povinnost vyplývající z rodi�ovské zodpov�dnosti. 

3.4  Díl�í záv�r 

�eské právo poskytuje ob�tem šikany možnosti právní ochrany na n�kolika 

úrovních. Základní jsou stanoveny ve výše uvedených zákonech a vyhláškách. Mohlo 

by se tedy zdát, že agresorovo chování bude potrestáno a ob�� ochrán�na. Není to však 

tak zcela pravda. Jestliže vycházíme z názoru odborník�, že nejv�tší po�et 

šikanovaných nalezneme na základních školách u žák� ve v�ku do 14 let, pak m�žeme 

hovo�it sice o vyšet�ování, odhalení a potrestání (rozhoduje závažnost šikany). Fakticky 

jde však z d�vodu nízké v�kové hranice ve valné v�tšin� p�ípad� o výchovná opat�ení. 
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4. Prevence šikany 

Šikana je komplexní problém, který nap�íklad Michal Kolá� p�irovnává 

k nemoci a tak s ní také musíme zacházet. Nesta�í rychlá a jednoduchá �ešení, musíme 

hledat podstatu problému a do „lé�by“ zapojit školu i rodinu. Jedin� dobrou výchovou           

ve fungujících rodinách a vzd�lávacím p�ístupem, který bude mít za cíl nejen profesní 

p�ípravu d�tí, ale hlavn� jejich p�ípravu pro život mezi lidmi, m�žeme dosáhnout zm�ny 

spole�nosti, na kterou tak �asto všechno svádíme. 

 Tématika prevence šikany je rozsáhlá a složitá a tato práce si neklade za cíl ji 

vy�erpat. Chci stru�n� nastínit situaci v naší zemi, s odkazem na historii, dotknu se 

obecných zásad, které jsou používány k sestavování preventivních program�,                  

a p�edstavím dva nejvýrazn�jší programy prevence šikany.  

4.1  Pohled do historie 

Rozsáhlé kampan� proti šikanování jsou známé hlavn� ze zahrani�í. Mezi 

pr�kopníky pat�í již zmi�ovaný Dan Olweus, který byl v letech 1983-1985 pov��en 

norským ministerstvem školství, aby vedl celonárodní kampa� proti násilí ve školách. 

Sou�ástí byl interven�ní program s názvem „Co m�žeme ud�lat se šikanováním“. 

Výsledky byly vynikající – na 24 školách, na kterých program probíhal, se b�hem dvou 

let snížil výskyt šikany o 50%. Tímto programem se inspirovaly i jiné školy v zahrani�í 

(Velká Británii, USA, Irsko).29

U nás se šikana jako problém otev�en� �eší až od konce devadesátých let, i když 

první vlaštovky se objevily už v druhé polovin� let osmdesátých. Byla provedena �ada 

výzkum�, nap�. výzkum Havlínové a Kolá�e z roku 2001, který p�inesl informaci,         

že na �eských základních školách je šikanováno 41% d�tí. Byly také vydány první 

knihy na toto téma, za�aly se u nás objevovat zkušenosti pedagog� ze zahrani�í. 

Nejot�esn�jší p�ípady šikany vzbudily dlouhodobý zájem médií, za�aly se po�ádat první 

výcvikové seminá�e pro odborníky. 
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    Portál, 1997, s. 20  
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V roce 2000 byla ustanovena skupina MŠMT proti šikanování, Ob�anské 

sdružení proti šikan� a byl vypracován Metodický pokyn ministra školství, mládeže 

a t�lovýchovy k prevenci a �ešení šikanování mezi žáky škol a školských za�ízení 

�.j. 28 275/2000-22, který byl v roce 2008 novelizován. 

4.2 Obecné preventivní zásady

Oficiální stanovisko k prevenci šikany vyjad�uje Metodického pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy  k prevenci a �ešení šikanování mezi žáky 

škol a školských za�ízení �.j. 24 246/2008-6. Z n�j vyplývá, že pedagogický pracovník        

na všech úrovních a typech škol by m�l ve výchovn� vzd�lávacím procesu vést 

d�sledn� a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztah�

založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. 

Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého �lov�ka. 

Pro samotnou prevenci šikany je nutné spln�ní dvou základních p�edpoklad� – 

vytvo�ení pozitivního klimatu ve t�íd� i škole a vybudování sociálních kompetencí žák�

a student�. 

Pozitivní sociální klima 

Pozitivní sociální klima m�žeme definovat jako dlouhodobý jev 

charakterizovaný p�evážn� p�íznivými, podp�rnými vztahy, postoji a interakcemi        

ve škole.30  

Havlínová a Kolá� se v rámci svého výzkumu také zabývali sociálním klimatem 

ve t�íd� základních škol. Vycházejí z toho, že sociální klima má vliv prakticky             

na všechno, co se ve t�íd� d�je. V jejich terminologii se tímto pojmem myslí 

„subjektivní produkt ú�ink� sociálního prost�edí na lidi.“31 Lidé vytvá�ejí klima kolem 
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31 http://www.nimd.cz/prilohy/vyzkumy/socklizs.doc 
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sebe svým chováním a jednáním. Špatn� poci�ované klima je v�tšinou výsledkem 

ponechání v�cí živelnosti, zanedbání kultivace a cílev�domých snah o kvalitu. 

Pavel 	í�an uvádí n�kolik zásad, kterými by se m�l u�itel �ídit, aby  pomohl 

vytvo�it ve t�íd� pozitivní klima. M�l by podporovat solidaritu se slabými, v této zásad�

musí jít sám p�íkladem a všímat si d�tí plachých, úzkostných, n�jak 

handicapovaných, izolovaných a snažit se zapojit je do kolektivu, podporovat jejich 

sebed�v�ru a dodat jim odvahy. Nesmí p�itom �ekat na vd��nost, tyto d�ti jsou totiž 

v�tšinou izolovány práv� proto, že neumí poskytnout citovou odezvu tak, jako druhé 

d�ti.32

       Problém také 	í�an vidí v  autorit� u�itele, která podobn� jako ostatní autority 

v sou�asné spole�nosti je zna�n� oslabená, vidí v tom jednu z p�í�in její krize. U�itel 

musí podporovat a vyu�ovat demokracii ve t�íd�, nap�. tím, že se ptá d�tí na jejich 

názory, dává jim možnost volby, vede je k samostatnosti, je otev�ený v komunikaci 

a zapojuje do školního d�ní také rodi�e. U�itel by m�l také vychovávat, m�l by žák�m 

všt�povat základní hodnoty (zejména úcta ke každé živé bytosti), na nichž stojí naše 

spole�nost – to je nezbytnou sou�ástí prevence šikany. Samoz�ejm�, op�t je 

nejd�ležit�jší osobní p�íklad, ale ten sám o sob� nesta�í, u�itel musí dané hodnoty um�t 

i popsat a zd�vodnit. Je dobré, když t�ída spole�n� formuluje základní zásady a ty pak 

sepíše a vyv�sí na n�jaké viditelné místo.33  

Sociální kompetence žák� a student�

Rozvíjení n�kterých sociálních dovedností žák� m�že pomoci p�edcházet 

menším problém�m v chování. Kvalitní sociální dovednosti se spolupodílejí                

na celkovém dobrém fungování žák� ve škole, na jejich schopnosti pracovat týmov�      

a samostatn� �ešit problémy, otev�en� vyjad�ovat své pocity a názory, mít pozitivní 

postoj k sob� samému a k lidem okolo sebe, klást otázky a argumentovat. Sekundárn�
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	Í�AN, P. Agresivita a šikana mezi d�tmi:Jak dát d�tem ve škole pocit bezpe�í. 1. vyd. Praha: Portál,  

    1995, s. 49 
33
	Í�AN, P. Agresivita a šikana mezi d�tmi: Jak dát d�tem ve škole pocit bezpe�í. 1. vyd. Praha: Portál,  

    1995, s. 49 
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se pak odráží jejich školní výkonnosti a úsp�šnosti.34 F. M. Greshama rozlišuje p�t 

složek sociálních dovedností. Jsou to kooperace, asertivita, odpov�dnost, empatie,                          

sebekontrola.35

Sociální dovednosti žák� jsou samoz�ejm� závislé i na daném prost�edí - jiné je 

to doma a jiné ve škole. D�ti protože �asto musí u�it dovednostem, které jim pomáhají 

být ve škole a v kolektivu úsp�šnými, nebo� je z domova neznají.  

4.3  Schéma prevence školních šikan 

V našem prost�edí je nej�ast�ji používáno schéma školní prevence, které 

vypracoval Michla Kolá�.  Model je vystav�n na následujících pilí�ích: 

1. Pedagogická komunita – posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti 

onemocn�ní šikanováním. 

2. Specifický program proti šikanování – dokáže p�ípadnou šikanu brzy detekovat 

a ú�inn� lé�it. 

3. Odborné služby resortu školství – jsou tvo�eny pedagogicko-psychologickými 

poradnami, st�edisky výchovné pé�e, speciáln�-pedagogickými centry, 

diagnostickými ústavy apod., jejich úkolem je �ešit pokro�ilou šikanu a zabývat 

se prevencí. 

4. Spolupráce škol s odborníky z jiných resort� a nestátními organizacemi 

zabývající se prevencí šikanování (kriminalisté pro mládež, sociální 

kuráto�i, d�tští psychiat�i…). 

5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských ú�ad� p�i vytvá�ení preventivních 

program�. 

6. Kontrola škol ze strany �eské školní inspekce, ministerstva školství a krajských 

ú�ad�, jak jsou p�ipraveni ochránit žáky p�ed šikanováním. 
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34 GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emo�ní inteligence žák�. 1. vyd. Praha: Portál, 2006, 

s. 52 
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7. Monitorování situace a zabezpe�ování ochrany práv d�tí ú�adem Ombudsmana 

a nevládními organizacemi (nap�. Amnesty International v �R, Helsinský 

výbor,  celostátní sdružení Spole�enství proti šikanování apod.).36

Kolá� zd�raz�uje, že je d�ležité, aby na všech stupních tohoto preventivního 

modelu byli vyškolení odborníci.  

4.4  Opat�ení MŠMT �eské republiky 

Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy �R (dále MŠMT) je základní 

institucí,  která by m�la bojovat proti patologickým jev�m, mezi n�ž �adíme 

i šikanu, a také podporovat preventivní programy zam��ené proti ní. 

Základním materiálem, ze kterého MŠMT vychází, je školský zákon, samo 

ministerstvo vydává vyhlášky, na�ízení a metodické pokyny. O nich jsem se zmi�oval 

již v p�edcházejících kapitolách. 

Pro prevenci šikany je d�ležité, že se poda�ilo realizovat dvouletý projekt 

MŠMT Specifický Program proti šikanování a násilí ve školách a školských za�ízeních. 

Jeho autorem je Michal Kolá�.  Šlo o zavedení speciálního programu proti šikanování   

a násilí na škole s programem Zdravá škola - Škola podporující zdraví (ŠPZ).

ŠPZ je programem, jehož cíle a celá filozofie jsou explicitn� zam��eny              

na analýzu a tvorbu bezpe�ného a sociáln� podn�tného prost�edí v celé škole a v každé 

t�íd�, mezi žáky i mezi u�iteli,  rodi�i i v obci.  První školy tohoto typu za�aly fungovat 

v roce 1992. 

Zdravá škola vytvá�í kvalitní sociální klima tak, že: 

• respektuje individuální pot�eby žáka, stará se, aby byly napl�ovány a k jejich 

napl�ování byly vytvá�eny odpovídající podmínky,  
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• dbá na to, aby organizace a pravidla soužití byla p�edem dohodnuta, aby si je 

vytvo�ili spole�n� ti, kdo se jimi mají �ídit, aby platila pro každého a všichni je 

dodržovali, 

• cílem ŠPZ jsou humanisticky orientované postoje všech aktér� programu        

ve styku mezi lidmi a tomu odpovídající chování a jednání. K t�mto postoj�m 

pat�í: úcta, d�v�ra a snášenlivost, uznání, ú�ast a empatie, otev�enost a v�le     

ke spolupráci a pomoci.37

Projekt vychází z koncepce sedmivrstevné prevence, kterou uvádím v kapitole  

Schéma prevence školních šikan - 4.3.  Projekt byl �ešen ve �ty�ech vzájemn�

propojených úrovních.  

• Na první úrovni prob�hla p�íprava speciálního programu a metodiky proti 

šikanování, vzd�lávání pedagog� a výzkum. 

• Na druhé úrovni bylo pedagog�m poskytnuto systematické vzd�lávání v oblasti 

specifické primární prevence a sekundární prevence pro zárode�ná a po�áte�ní 

stádia šikany. 

• Na t�etí úrovni pedagogové sami, nicmén� s podporou supervizora, zavád�li 

vypracovaný rámcový model programu proti šikanování. 

• Na �tvrté úrovni bylo provedeno hodnocení efektivity speciálního programu 

a ú�innosti vzd�lávání pedagog�.38

Projekt byl ukon�en v prosinci 2003 s povzbudivým výsledkem. Sám Kolá�

uvádí: „Cestou k zastavení epidemie šikanování je propojení školního vzd�lávacího 

programu, který rozvíjí p�ízniv� sociální klima, se speciálním programem proti šikan�. 

Až tato kombinace obecného a speciálního p�ináší zásadní zm�nu.“39

Výsledky efektu programu p�inesly pr�lom v dosavadních neúsp�šných snahách 

�elit tomuto destruktivnímu fenoménu. �ty�i m�síce po zavedení programu poklesl 

výskyt šikany na 2. stupni školy o 42,5 %. Ve t�ídách, kde pracovali �lenové užšího 

realiza�ního týmu, se snížil výskyt p�ímého i nep�ímého šikanování o 50-70%. Vzrostla 

také p�ipravenost pedagog� p�i �ešení šikany, a to na 82%. 
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Kolá� definoval 13 komponent speciálních program� proti šikanování, které by 

m�ly být sou�ástí speciálních školních program� proti šikan�, mají-li být úsp�šné. Jsou 

to: 

1. Spole�né vzd�lávání pedagog� a supervize odborník� „zven�í“. 

2. Vytvo�ení užšího realiza�ního týmu v rámci školy. 

3. Zmapování skute�né situace ve škole a motivování u�itel� ke zm�n�. 

4. Spole�ný postup pedagog� i rodi�� p�i �ešení p�ípad� šikanování. 

5. Prevence v t�ídnických hodinách. 

6. Prevence ve výuce (ob�anská výchova, rodinná výchova …). 

7. Prevence ve školním život� mimo výuku (celodenní, víkendové akce…). 

8. Ú�inný ochranný režim (dozory, t�ídní pravidla, schránka d�v�ry …). 

9. Spolupráce s rodi�i. 

10. Školní poradenské služby. 

11. Spolupráce se specializovanými za�ízeními. 

12. Dobré vztahy se školami v okolí. 

13. Pr�b�žné vyhodnocování situace ve škole (evaluace).40

4.5  Projekty prevence šikany 

V �eské republice se v uplynulých letech objevila snaha ze strany nestátních 

organizací zapojit se do prevence a pomoci p�i �ešení šikany. Jde o iniciativu vítanou 

i pot�ebnou. Mezi projekty, podle mého názoru, nejúsp�šn�jší pat�í Minimalizace šikany 

a CHIPS. 

Projekt MiŠ – Minimalizace šikany 

Cílem projektu Minimalizace šikany bylo nabídnout zp�sob, jak ú�inn� snížit 

výskyt šikany na �eských školách všech typ�. D�vodem vzniku projektu MiŠ byl 

vysoký po�et p�ípad� šikany ve vzd�lávacích institucích.  Auto�i do projektu vstoupili 
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s p�esv�d�ením, že pouze v p�ípad� odborné p�ipravenosti vedení školy, pedagog�

a rodi�ovské ve�ejnosti na �ešení šikany, bude možné s ní úsp�šn� bojovat. Název 

vyjad�uje p�esv�d�ení, že je možné šikanu  ú�inn� snížit a omezit. 

Iniciáto�i projektu se snažili vytvo�it podmínky, jež by umožnily zavedení 

�eského školního programu proti šikanování, který popsal a ov��il garant projektu 

Michal Kolá�. Projekt Minimalizace šikany iniciovala, financuje a zašti�uje Nadace 

O2, koordinátorem projektu je ob�anské sdružení AISIS.  

Celý projekt byl zahájen 30. srpna 2005 a ukon�en 31. prosince 2007. Cílem 

t�íletého projektu bylo na pilotních školách ov��it metody budování bezpe�ného klimatu 

a boje proti šikan�. D�raz byl kladen na postupné nastartování proces� tvorby 

bezpe�ného prost�edí ve školách, iniciáto�i se zam��ili i na dlouhodobé vzd�lávání 

celých u�itelských tým� s následnou podporou zavád�ní zm�n p�ímo ve školách         

(72 hodin školení pro týmy 10 u�itel� a vedení školy z každé školy, dále 4 m�síce 

zavád�ní programu Minimalizace šikany na školách) a jejich spolupráci s odborníky     

na šikanu, osobnostní  rozvoj d�tí  a bezpe�né  školní  klima. 

Do vzd�lávacího programu se poda�ilo p�ímo zapojit 205 u�itel� ze 17 pilotních 

škol s tím, že metody budou následn� využitelné na kterékoli škole v republice. Dalších 

p�ibližn� 300 pedagog� se zapojilo ve fázi zavád�ní programu na t�chto školách.        

Do projektu MiŠ byly vybrány školy, které samy aktivn� systematicky budují sociáln�

bezpe�né prost�edí. 

Pod vedením odborného garanta Kolá�e byl vyškolen a certifikován 12 �lenný 

lektorský a konzulta�ní tým. Pedagogové pilotních škol byli proškoleni                         

ve 4 vzd�lávacích modulech. Ve form� víkendových dílen se zam��ili na téma 

bezpe�ného klimatu ve škole, kulturu otev�ené komunikace a na ú�inné a bezpe�né 

�ešení po�áte�ních i pokro�ilých šikan. V posledním modulu si vytvo�ili vlastní 

speciální program proti šikanování.  

Na pilotních školách prob�hla diagnostika výskytu šikany formou 

dotazníkového šet�ení. V úvodní fázi projektu bylo do dotazníkového šet�ení zapojeno 

1358 žák�. Výzkum ukázal, že 40 % žák� na školách bylo šikanováno a p�es 44% se 

stalo sv�dkem šikany. Nej�ast�jší formou šikany jsou posmívání, pomluvy a nadávky. 
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Fyzickou šikanou (fackování, kopání �i rány p�stí), trpí nejmén� každý desátý 

šikanovaný. 21 % d�tí je šikanováno každý den. Nej�ast�ji je agresor jeden (34 %) �i 

dva (24 %) a �ast�ji šikanují chlapci (68 %) než dívky (20 %). Nej�ast�ji šikanovanému 

pomohla t�ídní u�itelka �i kamarádi (shodn� 25 %), pomoc rodi�� p�išla v 12 %. 

Bohužel ve 21 %  nepomohl nikdo. Šikanovaní žáci se nej�ast�ji sv��ují kamarád�m 

(45%) a rodi��m (39%).41

Každá škola si pod vedením konzultant� vytvo�ila vlastní krizový scéná�, který 

bude sloužit pro p�ípad podez�ení nebo již reálného výskytu šikany na dané škole. 

Sou�ástí speciálního programu proti šikan� je i systematická práce konzultanta se �leny 

sboru. Školením proti šikan� prošlo na každé pilotní škole vedení školy a ¼ až ½ 

pedagog�. Pro ú�innost programu proti šikan� je velmi d�ležité, aby spolupracoval celý  

pedagogický sbor, mezi n�ž pat�í nejen vedení školy, u�itelé, vychovatelé, ale i školník, 

externí pracovníci, pracovníci družiny apod. 

Sou�ástí tohoto projektu bylo i vytvo�ení samostatných webových stránek 

www.minimalizacesikany.cz. Ty za�aly fungovat v srpnu 2007. Krom� základních 

informací je sou�ástí webu i poradna, která je trvale v provozu. Na dotazy pro d�ti, 

školy i rodi�e odpovídají odborníci. Dotazy jsou anonymní a identita tazatele je  

chrán�ná.  

Jako poslední prob�hl v rámci projektu Minimalizace šikany výzkum fenoménu 

kyberšikany mezi �eskými d�tmi. Výsledky byly zve�ejn�ny 16. února 2010. Záv�ry 

výzkumu uvádím v kapitole 1.5. Formy a podoby šikany. 

CHIPS 

CHIPS byl projekt primární prevence realizovaný Sdružením Linka bezpe�í 

(dále SLB) a Vzd�lávacím institutem ochrany d�tí,  který je zam��en na d�ti a �ešení 

jejich problém�. Projekt byl p�evzat na základ� dlouholeté spolupráce s podobnou 

organizací  ChildLine v Anglii, která projekt realizuje více než 8 let na úctyhodných 

800 školách. CHIPS znamená ChildLine in Partnership with Schools (voln� p�eloženo – 

���������������������������������������� �������������������
41 Minimalizace šikany – shrnutí pilotního projektu 2005-2007. 1. vyd. Liberec: AISIS, ob�anské  
    sdružení, 2008, s.26 
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dít� zam��ené na spolupráci se školou). Zkratka CHIPS byla p�evzata i do �eského 

prost�edí a velice rychle se ujala. 

CHIPS byl dvouletý projekt, který byl zahájen v kv�tnu 2006 a ukon�en 

v dubnu 2008. Jeho prost�ednictvím byl na p�ti pilotních školách zaveden program 

vrstevnické podpory. Ten vychází z v�domí, že d�ti i mládež jsou vnímaví v��i 

negativním jev�m a   jsou ochotni si navzájem pomáhat. Pomoc je d�tmi p�ijímána      

od spolužák� - vrstevník� v mnoha p�ípadech mnohem snadn�ji než  od dosp�lých. 

Alena Plšková, hlavní koordinátor projektu v �R, �íká: „Nejde o to problém vždy 

vy�ešit, ale p�edevším vyslechnout a poradit, p�ípadn� odkázat na p�íslušné 

odborníky.“42

Projekt byl realizován jako mezinárodní. Byly do n�ho zapojeny t�i zem�: 

�eská republika jako garant projektu, Slovensko prost�ednictvím Linky detskej istoty       

a Polsko zastoupené Stowarzyszenie OPTA. 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit vrstevnické vztahy mezi žáky zú�astn�né 

základní školy. Žáci se m�li nau�it �ešit své problémy vlastními silami za dozoru           

a supervize ze strany garant� - u�itelé dané školy a �lenové realiza�ního týmu projektu.  

Jedine�nost projektu spo�ívá v tom, že si žáci na škole mohli sami pojmenovat 

problémy,  které je trápí, a jsou ochotni a schopni je �ešit (šikanu, vztahy mezi žáky 

všech stup��, krádeže, prodej drog p�ed školou, vztahy s u�iteli atd.). Každá škola si 

tedy vytvo�ila sv�j vlastní CHIPS projekt, protože na každé škole se objevují r�zné 

problémy. Žáci se nau�ili, jak k problém�m p�istupovat a jak hledat �ešení. V�dí, které 

problémy mohou �ešit vlastními silami a kdy je t�eba poradit se se supervizorem nebo 

hledat pomoc u p�íslušných institucí (nap�. Policie �R, Linka bezpe�í, Linka vzkaz 

dom� atd.).  

Po oficiálním ukon�ení dvouleté spolupráce mezi realiza�ním týmem projektu 

a zú�astn�nými školami, by m�l být schopen projekt CHIPS fungovat samostatn� pouze 

na základ� supervize a vedení pomocí pedagog� - garant� jednotlivé školy.  Slovy 

���������������������������������������� �������������������
��
�http://www.ucitelskenoviny.cz/?archivclanek=1961 



���
�

Aleny Plškové: „Školy, které projektem prošly, dále samy pokra�ují a proškolují si další 

podporovatele, což je i ú�elem udržitelnosti projektu.“43  

Projekt CHIPS byl spolufinancován ze 79% náklad� z evropského fondu 

DAPHNE.   Po ukon�ení projektu se z finan�ních d�vod� pokra�uje omezen�. Lekto�i 

spolupracují se školami díky finan�ní podpo�e Vzd�lávacího institutu ochrany d�tí         

a  vlastní iniciativ�. Projekt však oslovil MŠMT �R, které zvažuje možnost podílet se                

na financování a možnosti pokra�ování projektu na v�tším po�tu škol (cca 60). 

Nám�stkyn� ministryn� školství pro sociální programy ve školství Klára Lauren�íková 

uvádí: „Pokud se podobn� jako v Británii potvrdí, že projekt má i u nás pozitivní dopad 

na klima ve škole, tedy že se zlepšují vztahy mezi žáky, dokážu si p�edstavit, že v rámci 

systémových a koncep�ních zm�n ve školství by se n�které metody projektu mohly také 

stát b�žnou sou�ástí naší výuky a výchovy.“44

V sou�asné dob� je Projekt CHIPS – program vrstevnické podpory na školách 

za�azen mezi v�decké a výzkumné projekty Institutu mezioborových studií Brno. 

Hlavním �ešitelem je PhDr. Alena Plšková, která je sou�asn� i vysokoškolským 

pedagogem Institutu mezioborových studií Brno. 

4.6  Iniciativa proti šikan�

Iniciativa proti šikan� je vlivové seskupení klí�ových osobností s rozhodovací 

pravomocí, které se ztotož�ují s tím, že školní šikana je závažný problém a z titulu své 

funkce jsou schopni a cht�jí p�isp�t k jeho �ešení.45

 Iniciativu zaštítili Walter Bartoš, p�edseda výboru pro v�du, vzd�lání, kulturu, 

mládež a t�lovýchovu Poslanecké sn�movny Parlamentu �R a Jind�ich Kitzberger, 

nám�stek ministryn� školství. 

���������������������������������������� �������������������
43 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archivclanek=1961 
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�http://www.ucitelskenoviny.cz/?archivclanek=1961 �
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Hlavním cílem Iniciativy je postupné zavád�ní ov��ených postup snižování 

šikany na školách a prosazování legislativních zm�n v této oblasti. 

4.7  Díl�í záv�r 

Má-li být šikana na �eských školách �ešeným problémem a ne pouze problémem, je 

zcela zásadní, aby se do boje s ní zapojila jak škola a její pracovníci, ale také 

rozhodující instituce.  

V sou�asné chvíli lze �íci, že existují programy, které jsou schopny šikanu �ešit         

a minimalizovat. Do jaké míry jsou však realizovány plošn� v rámci celé republiky, 

m�žeme pouze spekulovat. Každá škola by m�la mít funk�ní preventivní program proti 

šikan�, ve valné v�tšin� jde pouze o spln�ní „na�ízení shora“ bez ú�inného praktického 

užití. 
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5. Empirická �ást 

5.1 Cíl šet�ení  

Základní podmínkou pro snížení po�t� p�ípad� šikany a její úsp�šnou prevenci       

ve školách a školských za�ízeních je kvalitn� p�ipravený pedagogický sbor. Jeho 

�lenové by m�li zvládnout tuto problematiku nejen teoreticky, ale zejména prakticky.  

Cílem šet�ení bylo zjistit, zda  jsou v sou�asné dob� u�itelé dostate�n� p�ipraveni   

na práci s d�tmi v oblasti šikany – po�ínaje prevencí a kon�e odhalením konkrétních 

p�ípad� šikany a jejího dalšího �ešení.  

5.2  Stanovení  hypotéz 

H 1 - U�itelé jsou obeznámeni s výskytem šikany na škole. 

H 2 - Pedagogové v�dí, jak postupovat v p�ípad� odhalení šikany. 

H 3 - U�itelé mají dostatek informací o šikan�. 

H 4 - U�itelé neznají konkrétní programy proti šikan� a neaplikují je ve své praxi. 

5.3  Použité metody a šet�ený soubor  

K objektivnímu zjiš�ování údaj� jsem využil pr�zkumnou metodu dotazníku. Ta 

umož�uje získání pot�ebných údaj� za pom�rn� krátkou dobu. Na základ� vytý�eného 

cíle jsem vytvo�il dotazník, kterým jsem m�l pot�ebné informace zjistit.  

Data získaná prost�ednictvím dotazníku jsou kvantitativního charakteru. 

Výsledky jsou prezentovány slovn�, graficky a v tabulkách. Jsou uvád�ny jak absolutní 

�etnosti odpov�dí, tak i jejich procentuální vyjád�ení. Ve v�tšin� p�ípad� jsou otázky 

uzav�ené, p�ípadn� dopln�né volnou variantou odpov�di pro p�ípad, že by 

respondentov� situaci nevyhovovala žádná z navržených odpov�dí. Dv� otázky a jedna 

podotázka jsou otev�ené z d�vodu uvedení konkrétní osoby �i organizace. Kompletní 

verze dotazníku je uvedena jako p�íloha �.1. 
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Pro získání relevantních dat bylo použito dotazníku vlastní konstrukce, který se 

skládá z celkem 13 otázek. Otázky byly formulovány a sestaveny na základ�

p�edcházejících rozhovor� s pedagogy na téma šikany. Dotazník vypl�ovali u�itelé 

anonymn�. První �ást dotazníku byla zam��ena na šikanu ve škole a její konkrétní 

�ešení. Druhá postihovala prevenci šikany a záv�re�ná byla v�nována obecným 

informacím – pohlaví, dob� ukon�ení pedagogického vzd�lání a délce pedagogické 

praxe. 

Dotazníky byly rozdány u�itel�m 5 vybraných škol. Byly zastoupeny 3 m�stské 

základní školy, jedna základní škola vesnická a jedna škola st�ední. Každá ze škol má 

svého výchovného poradce, školního metodika prevence a jedna základní škola                

i psychologa. Výzkumu se zú�astnilo 113 pedagog�, z toho 19 muž� a 94 žen. 

Vyhodnocení bylo provedeno souhrnn�.  
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6. Pr�b�h a výsledky šet�ení 

6.1 Pr�b�h šet�ení 

Dotazník byl u�iteli zpracováván v pr�b�hu m�síce prosince 2009. Dotazníky 

s p�esnými instrukcemi o vypln�ní a vysv�tlením cíle výzkumu byly p�edány �editel�m 

škol a jimi následn� u�itel�m zadány v rámci pravidelných porad. Celkem bylo rozdáno 

121 dotazník�, z toho bylo k vyhodnocení použito 113 �ádn� vypln�ných dotazník�. 

Šet�ení bylo anonymní.  

6.2 Interpretace zjišt�ných dat 

Jak �asto b�hem školního roku �ešíte p�ípady šikany?

  pr�m�rn� jednou mén� �asto než šikana se v naší  nevím 

  m�sí�n� jednou m�sí�n� škole nevyskytuje     

Ženy 4 85 0 5 

Muži 2 12 3 2 
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 Otázka byla zodpov�zena následujícím zp�sobem. 4 ženy a 2 muži odpov�d�li, 

že se tyto p�ípady �eší pr�m�rn� jednou m�sí�n�. Drtivá v�tšina všech  respondent�  - 

85,84% (85 žen, 12 muž�) uvedla, že šikanu �eší mén� než jednou m�sí�n�.                   

3 respondenti se domnívají,  že se na jejich škole šikana nevyskytuje v�bec. 5 žen a dva 

muži zvolili odpov�� nevím.  

V jaké mí�e se podle Vašeho odhadu da�í p�ípady šikany na Vaší škole 

zjiš�ovat? 

      Ženy Muži 

zjišt�ny jsou všechny nebo tém� všechny p�ípady 

4 1 ��   

zjišt�ných p�ípad� je spíš více než nezjišt�ných 

8 1 ��   
zjišt�ných i nezjišt�ných p�ípad� je p�ibližn�
stejn�

32 7 ��

zjišt�ných p�ípad� je spíš mén� než nezjišt�ných 

29 2 ��
zjišt�no je jen málo p�ípad�, nezjišt�ných p�ípad�
je 

8 3 

velká v�tšina 
��     

žádné p�ípady nebyly zjišt�ny, ale máme d�vodné 

6 2 

podez�ení, že se šikana v naší škole vyskytuje 
��

žádné p�ípady nebyly zjišt�ny, šikana se na naší 

2 1 

škole nevyskytuje 
��   

nevím     5 2 
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Odpov�di na otázku �. 2 „V jaké mí�e se podle Vašeho odhadu da�í p�ípady 

šikany na Vaší škole zjiš�ovat?“ byly následující. 4 u�itelky a 1 u�itel uvedli, že jsou 

zjišt�ny všechny nebo tém�� všechny p�ípady šikany. 9 pedagog� (8 žen, 1 muž) se 

domnívá, že zjišt�ných p�ípad� je spíše více než nejišt�ných. 34,51% respondent�      

(32 žen, 7 muž�) uvedlo, že zjišt�ných i nezjišt�ných p�ípad� je stejné množství.  

27,43% respondent� (29 žen, 2 muži) se domnívá, že zjišt�ných p�ípad� je spíše mén�

než nezjišt�ných. 8 žen a 3 muži uvedli, že zjišt�no je jen málo p�ípad�, nezjišt�ných 

p�ípad� je valná v�tšina. 8 respondent� (6 žen a 2 muži) odpov�d�lo, že žádné p�ípady 

nebyly zjišt�ny, ale mají d�vodné podez�ení, že se šikana na jejich škole vyskytuje.     

10 u�itel� (2 ženy, 1 muž a 5 žen, 2 muži) uvedlo, že žádné p�ípady nebyly zjišt�ny, 

šikana se na škole nevyskytuje nebo nev�dí. 
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U každé z uvedených osob – funkcí vyzna�te, do jaké míry je dle Vašeho 

názoru nezbytná její p�ítomnost pro �ešení p�ípadu šikany. 

      4 3 2 1 

�editel školy 

ženy 28 37 20 9 

muži 5 9 4 1 

t�ídní u�itel 

ženy 42 39 11 2 

muži 11 4 3 1 

rodi�e aktér�

ženy 51 23 11 9 

muži 12 4 3 0 

ob��

ženy 63 18 9 4 

muži 9 4 5 1 

agresor 

ženy 63 18 9 4 

muži 9 4 5 1 

školní psycholog 

ženy 25 9 32 28 

muži 3 2 5 9 

výchovný poradce 

ženy 67 14 8 5 

muži 13 4 2 0 

školní metodik 

ženy 67 10 16 1 

muži 12 4 3 0 
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V otázce, kdy si respondenti m�li zvolit, koho p�ítomnost je nezbytná p�i �ešení 

šikany, odpovídali následovn�. Jako osoba zcela nezbytná byly ozna�eny osoby 

v následujícím po�adí: výchovný poradce (67 žen, 13 muž�), školní metodik prevence 

(67 žen, 12 muž�), agresor a ob�� shodn� (63 žen, 9muž�), rodi�e (51 žen 12 muž�), 

t�ídní (42 žen, 11 muž�), �editel (28 žen, 5 muž�), školní psycholog (25 žen, 3 muži). 

Jako nejmén� pot�ební byli ozna�eni: školní psycholog (28 muž�, 9 žen), �editel (9 žen, 

1 muž), rodi�e (9 žen, 0 muž�),  ob�� i agresor (4 žen, 1 muž) a výchovný poradce       

(5 žen, 0 muž�), t�ídní u�itel (2 ženy,1 muž), školní metodik prevence (1 žen, 0 muž�). 

Pro vyhodnocování byla zvolena škála 1 – 4, p�i�emž 4 = osoba zcela nezbytná,            

1 = osoba není v�bec d�ležitá. 

Kdo byl ve Vaší škole pov��en odpov�dností za prevenci šikany? 

          Ženy Muži 

výchovný poradce       23 5 

metodik primární prevence     63 9 

školní psycholog       3 2 

v naší škole nebyl pov��en žádný pracovník 4 1 

nevím         1 2 
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Na otázku uvedlo 63,71% (63 žen, 9 muž�) respondent� metodika primární 

prevence, 24,77%  (23 žen, 5 muž�) výchovného poradce, školního psychologa 4,42% 

(3 ženy, 2 muži), ve škole nebyl pov��en žádný pracovník – p�esv�d�eno je 4,42%        

(4 ženy, 1 muž) u�itel�  a 2,65% (1 žena, 2 muži) nev�d�lo. 

Kdo ve Vaší škole provádí intervence p�i zjišt�ní p�ípad� šikany? 

        Ženy Muži 

výchovný poradce     5 3 

metodik primární prevence   28 6 

t�ídní u�itel     13 2 

školní psycholog     12 3 

ve škole není ur�en konkrétní pracovník 12 2 

nevím       4 3 

28 dotázaných (5 žen, 3 muži) uvedlo výchovného poradce, metodika primární 

prevence ozna�ilo 34 respondent� (28 žen, 6 muž�), t�ídního u�itele 15 pedagog�      

(13 žen, 2 muži), školního psychologa 15 u�itel� (12 žen, 3 muži), 14 respondent�      
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(12 žen, 2 muži) se domnívají, že ve škole není ur�en konkrétní pracovník, 7 u�itel�    

(4 ženy,  3 muži) nev�d�li. 

Zjistíte-li p�ípad šikany, jak pracujete s ob�tí? 

��           Ženy Muži 

formou individuální terapie vedené odborníkem z �ad pedagog� školy 3 2 

formou individuální terapie konané ve škole, ale vedené externistou 12 2 

formou skupinové terapie s ostatními ob��mi šikany    9 1 

formou skupinové terapie v rámci dané t�ídy    41 3 

nepracujeme v�bec         15 3 

nevím           14 9 

Tato otázka byla zodpov�zena následovn�. 3 ženy a 2 muže uvedli, že formou 

individuální terapie vedené odborníkem z �ad pedagog� školy, 12 žen a 2 muži volili 

formu individuální terapie konané ve škole, ale vedené externím odborníkem.              
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10 respondent� (9 žen, 1 muž) uvedli formou skupinové terapie s ostatními ob��mi 

šikany. 44 u�itel� (41 žena, 3 muži) odpov�d�li formou skupinové terapie v rámci dané 

t�ídy. 18 pedagog� (15 žen, 3 muži) uvedli, že nepracují v�bec, a 23 respondent�       

(14 žen, 9 muž�) nev�d�lo.  

Se kterou organizací �i externím pracovníkem škola spolupracuje v oblasti 

prevence šikany a intervence p�i zjišt�ní p�ípadu? 

        Ženy Muži 

nevím       81 16 

pedagogicko-psychologická poradna 8 2 

jméno konkrétní osoby   5 1 

Sedmá otázka byla otev�ená.  85,84% respondent� (81 žen, 16 muž�) uvedlo,    

že nev�dí. 8,84%  u�itel� (8 žen, 2 muži) napsalo pedagogicko-psychologickou poradnu 

a 5,30% (5 žen, 1 muž) uvedlo konkrétní jméno osoby. 
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Jaký podíl pedagogických pracovník� Vaší školy je podrobn� seznámen 

s problematikou šikany? 

          Ženy Muži 

všichni �lenové pedagogického sboru   2 1 

v�tšina pedagogického sboru     9 3 

p�ibližn� polovina pedagogického sboru   13 1 

menšina pedagogického sboru     21 2 

jen ur�ený pracovník nebo ur�ení pracovníci 43 10 

nikdo         4 0 

nevím         2 2 

Uvedená otázka byla zodpov�zena následovn�. 2 ženy a 1 muž uvád�jí,  že 

všichni �lenové pedagogického sboru. 12 u�itel� (9 žen, 3 muži) se domnívá, že v�tšina 

pedagogického sboru. P�ibližn� polovinu pedagogického sboru uvedlo                         

14 respondent� (13 žen, 1 muž), 23 u�itel� (21 žena, 2 muži) uvedlo menšinu 

pedagogického sboru, 53 respondent� (43 žen, 10 muž�) uvádí jen ur�eného pracovníka 

nebo ur�ené pracovníky. 4 ženy se domnívají, že nikdo a shodný po�et 4  (2 ženy,         

2  muži) nev�d�li.  
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Jakou formou jste byl/a seznámen/a na Vaší škole s problematikou šikany? 

          Ženy Muži 

školení nebo seminá� �lena pedagogického sboru 25 5 

školení nebo seminá� externího spolupracovníka nebo  9 1 
organizace mimo p�du školy         

studium literatury       49 9 

žádnou formou       11 4 

 58 dotázaných (49 žen, 9 muž�) uvedlo studium literatury.  T�icet u�itel�        

(25 žen, 5 muž�) uvedlo školení nebo seminá� �lena pedagogického sboru. 10 

zam�stnanc� (9 žen, 1 muž) byli na školení nebo seminá�i externího spolupracovníka 

nebo organizace mimo p�du školy. Žádnou formou nebylo seznámeno 11 žen a 4 muži. 

V podotázce m�li pedagogové uvést název �i jméno externího subjektu,         

který pro n� zajiš�oval školení. 6 pedagog� (5 žen, 1 muž), kte�í byli tímto zp�sobem  

proškoleni, nebylo schopno na otázku odpov�d�t, protože si název nebo jméno 

nepamatovali. Zbylé 4 ženy název uvedly.
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S problematikou šikany, postupy a prevencí sem byl seznámen/a p�i svém 

pedagogickém vzd�lání na VŠ: 

              Ženy Muži 

formou seminá�� a praktickým nácvikem konkrétních postup� a �ešení 4 1 

pouze p�ednáška v rámci pedagogiky       25 3 

v dob� mého studia se problematika šikany ne�ešila     61 9 

nepamatuji se           4 6 

      Otázka byla zodpov�zena následovn�. 61,94% respondent� (61 žen, 9 muž�) 

uvedlo, že v dob� jejich studia se problematika šikany ne�ešila. 24,77%  (25 žen,           

3 muži) se s problematikou šikany seznámila pouze na p�ednáškách v rámci 

pedagogiky. 8,84% respondent� (4 ženy, 6 muž�) si již nepamatují, pouhá 4,42% 

pedagog� (4 ženy, 1 muž) odpov�d�lo „ano, formou seminá�� a praktickým nácvikem 

konkrétních postup� a �ešení.“ 
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Který z následujících postup� používáte ve Vaší škole jako hlavní              

pro prevenci šikany? 

            Ženy Muži 

samostatné p�ednáškové bloky pro všechny ro�níky školy 79 10 

samostatné p�ednáškové bloky pro vybrané ro�níky školy 5 4 

žáci jsou informováni v rámci výuky n�kterých p�edm�t� 10 5 

Nej�ast�ji uvád�ným postupem prevence jsou p�ednáškové bloky pro všechny 

ro�níky školy – 89 respondent� (79 žen, 10 muž�). 15 u�itel� (10 žen, 5 muž�) uvedlo, 

že jsou žáci informováni v rámci výuky n�kterých p�edm�t� (nap�. základy 

spole�enských v�d, ob�anská a rodinná výchova, psychologie). 5 žen a 4 muži vybrali 

samostatné p�ednáškové bloky pro p�edem vybrané ro�níky. Z ostatních možností 

nebyla vybrána žádná. 
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Znáte n�jaké celorepublikové, pop�. krajské programy prevence proti 

šikan�? 

      Ženy Muži 

ne, neznám   83 17 

Minimalizace šikany - MiŠ 11 2 

Poslední otev�ená otázka byla zodpov�zena následovn�. 88,49%  respondent�  

(8 žen, 17 muž�) odpov�d�lo „ne, neznám“, pouze 11,50% (11 žen, 2 muži) uvedli 

projekt Minimalizace šikany. 
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�asové období získání pedagogického vzd�lání 

  p�ed r. 1989 v letech 1989 - 2000 v letech 2000-2009 

Ženy 41 38 15 

Muži 9 6 4 

Celkem 50 44 19 

Na dotazník odpovídalo 94 žena a 19 muž�.  41 žen ukon�ilo pedagogické 

vzd�lání p�ed rokem 1989, 38 žen v letech 1989 – 2000 a 15 u�itelek v letech 2000 – 

2009. Z celkového po�tu muž� 9 absolvovalo pedagogické vzd�lání p�ed rokem 1989,            

6 v letech 1989 – 2000 a zbývající 4 u�itelé v letech 2000 – 2009. 
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Délka pedagogické praxe 

  do 5 let 6 - 15 let 16 - 25 let 26 a více let 

Ženy 6 25 31 32 

Muži 2 4 5 8 

Celkem 8 29 36 40 

Z uvedeného po�tu dotazovaných má 8 pedagog� praxi do 5 let, 29 respondent�  

v rozmezí 6 až 15 let. 36 u�itel� vyu�uje 16 – 25 let a poslední skupinu tj. praxi více než 

26 let má 40 pedagog�. 

6.3 Verifikace hypotéz

H 1 - U�itelé jsou obeznámeni s výskytem šikany na škole. 

Byla verifikována. 

H 2 - Pedagogové v�dí, jak postupovat v p�ípad� odhalení šikany.

Byla falzifikována.

H 3 - U�itelé mají dostatek podrobných informací o šikan�.

Byla falzifikována. 
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H 4 - U�itelé neznají konkrétní programy proti šikan� a neaplikují je v praxi. 

Byla verifikována. 

6.4  Záv�r  šet�ení 

��

Stanovené cíle šet�ení, zda jsou v sou�asné dob� u�itelé dostate�n� p�ipraveni        

na práci s d�tmi v oblasti šikany – po�ínaje prevencí a kon�e odhalením konkrétních 

p�ípad� šikany a jejího dalšího �ešení, byly spln�ny.  

P�ekvapujícím zjišt�ním je, že nejvíce informací o šikan� a jejím �ešení získávají 

pedagogové prost�ednictvím studia literatury. Podle mého názoru by veškerá práce 

s šikanou m�la být stav�na na základech tzv. zážitkové pedagogiky a týmové práci 

pedagogického sboru pod vedením vyškoleného odborníka. Dalším zarážejícím faktem 

je, že informace o šikan� jsou spíše základní. Podrobné seznámení se s problematikou je 

nedosta�ující.  

V rámci šet�ení se potvrdil i fakt, že je šikan� na školách stále v�nována 

pozornost spíše „papírov�“. Jsou spln�ny požadavky vycházející z pokyn� Ministerstva 

školství, mládeže a t�lovýchovy, ale konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení nap�. klimatu 

ve t�ídách �i pravidelné sledování a vyhodnocování vztah� mezi d�tmi jsou zatím 

ojedin�lé. 
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Záv�r 

      Pro� je tak d�ležité v�novat se fenoménu šikany v tak širokém záb�ru? Šikana je 

totiž svojí podstatnou pop�ením lidskosti a útokem na základní pot�ebu – pot�ebu  

bezpe�í. Ponižuje základní lidská práva a znevažuje základní lidské hodnoty. A práv� to 

jsou d�vody, pro� by se šikan� m�la v�novat i sociální pedagogika.  

      Šikana je v naší spole�nosti �astým jevem, provází nás na každém kroku. 

Neomezuje se již pouze na školu, stále �ast�ji se objevuje i v pracovním procesu, mezi 

sousedy, dokonce i v rámci rodiny a p�átel. Jde o patologii, která zaplavila celou 

spole�nost. Živnou p�dou se pro ni stává odlidš�ování vztah�, egoizmu a neskrývaného 

násilí nejen v médiích. Šikana se tedy z tohoto úhlu pohledu nestává záležitostí 

jednotlivc�, ale nás všech. Je proto na míst� hledat cesty, které nám u d�tí pomohou 

rozvíjet zodpov�dnost k druhým. 

      V �eské spole�nosti se v posledním období projevila zna�ná citlivost k tomuto 

problému a spole�nost je, a nejen podle mého názoru, p�ipravena s ním za�ít cílen�

pracovat. I proto je d�ležité, aby všechny instituce a jejich �lenové, jež se s šikanou 

setkávají, postupovaly rázn�, bez zaváhání, ale sou�asn� i fundovan� a citliv�.  

      V mé práci se mi poda�ilo definovat a shrnout základní znaky šikany. Popsal 

jsem jednání agresora i ob�ti, instituce pomáhající p�i �ešení šikany, šikanu z právního 

hlediska a možnostem prevence tohoto jednání. 

      Vzhledem k rozsahu práce jsem cht�l ov��it �i vyvrátit, zda : 

� mají pedagogové v sou�asné dob� dostate�ný p�ístup k informacím o šikan�, 

� jsou osoby, které šikanují, v rámci �eského právního systému, postižitelné, 

� jsou pedagogové schopni �ešit p�ípady šikany na škole. 

      Dosp�l jsem k záv�ru, že pedagogové mají v sou�asné dob� dostate�ný p�ístup 

k informacím. Existuje celá �ada kvalitní literatury, která by m�la být základem. Nelze 

se však p�i práci s tímto fenoménem omezovat pouze na studium odborného textu. Je 

nutné, aby takto sesbírané informace byly dále rozvíjeny v rámci dalšího vzd�lávání 

pedagog�. Zásadní význam zde sehrávají pedagogická centra i nestátní instituce, které 
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nabízejí kvalitní programy, v jejichž rámci projdou u�itelé praktickým tréninkem, jak 

poznat i lé�it šikanu. 

      Postižitelnost agresora šikany je v rámci �eského právního prost�edí dosta�ující.        

I p�esto, že termín šikana právn� neexistuje, drtivá v�tšina atak� spl�uje znaky trestných 

�inu. Šet�ení v t�chto p�ípadech leží na bedrech Policie �eské republiky. Povinnosti 

plynoucí ze zákona mají však i škola, její �editelé, pedagogi�tí pracovníci a v neposlední 

�ad� i samotní rodi�e. 

      Odhalit a zdárn� vy�ešit šikanu ve škole by m�lo být zcela samoz�ejmé. 

Schopnost prakticky to realizovat je však závislá na vzd�lanosti pedagog� �i t�ch, kte�í 

šikanu �eší. V sou�asné dob� je takto vybavena menšina pedagogické ve�ejnosti. I proto 

by m�lo být toto téma základem p�i pedagogickém vzd�lávání budoucích u�itel�. Strohé 

teoretické p�ednášky nahradit praktickým výcvikem. 

      V sou�asné dob� se školám díky Rámcovým vzd�lávacím program�m a Školním 

vzd�lávacím program otev�ela možnost vybudovat si dobrou základnu pro boj s násilím. 

Nejen že jde o další téma, které spl�uje požadavek provázanosti více p�edm�t�,          

ale zejména si lze zvolit takové programy, které budují a zlepšují pozitivní klima               

ve školách, budují v d�tech empatii a úctu k druhému �lov�ku. Vždy� a� se nám to líbí 

nebo ne, d�ti jsou klí�e, které otevírají dve�e budoucnosti celé spole�nosti. 
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Resumé 

 Téma diplomové práce je Agresivita a šikana u školní mládeže. 

 První �ást je p�edevším teoretická. 

 Úvodní kapitola je zam��ena na definování klí�ových znak�, které pomáhají lépe 

odhalit skupiny i školní t�ídy, v jejichž st�edu se odehrává drama šikany. Zna�ná 

pozornost je v�nována jednotlivým aktér�m násilí. Jsou vymezeny stupn� šikany, typy 

agresor�, stejn� jako charakteristika ob�tí i ostatních zú�astn�ných. 

 Druhá �ást je v�nována odhalení šikanování a pomoci šikanovaným. Rozkrytí 

propletence šikany je v mnoha ohledech složité a komplikované.  O to d�ležit�jší je 

proto v�d�t, jak p�i odhalení postupovat a jakou pomoc všem zú�astn�ným poskytnout. 

Zásadní roli zde hrají pedagogové, rodi�e a další odborné instituce. 

 T�etí kapitola se zabývá šikanou z právního hlediska. �eské právo poskytuje 

ob�tem šikany možnosti právní ochrany na n�kolika úrovních. Základní jsou stanoveny 

v uvedených zákonech a vyhláškách. Povinnosti plynoucí ze zákona mají však i škola, 

její �editelé, pedagogi�tí pracovníci a v neposlední �ad� i samotní rodi�e. 

�tvrtá �ást ukazuje možnosti prevence šikany. Jsou uvedena opat�ení 

Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R, ukázáno schéma prevence                  

a p�edstaveny dva preventivní programy Minimalizace šikany a CHIPS. 

 V p�edposlední empirické �ásti je p�edstaveno dotazníkové šet�ení. Byl stanoven 

cíl a hypotézy, p�edstaven dotazník. 

 Šestá kapitola interpretuje zjišt�ná data z dotazníkového šet�ení. Stanovené cíle 

šet�ení, zda jsou v sou�asné dob� u�itelé dostate�n� p�ipraveni na práci s d�tmi v oblasti 

šikany – po�ínaje prevencí a kon�e odhalením konkrétních p�ípad� šikany a jejího 

dalšího �ešení, byly spln�ny. 
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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá tématem agresivity a šikany u školní mládeže. 

V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny znaky šikany, charakterizováni agreso�i i ob�ti, 

�ást mapuje právní prost�edí v �eské republice ve vztahu k šikan�. Práce ukazuje 

možnosti odhalení a pomoci šikanovaným. Jsou p�edstaveny preventivní programy        

i schéma prevence šikany. Empirická �ást mapuje p�ipravenost pedagog� na práci 

s d�tmi v oblasti šikany. 

Klí�ová slova 

 Šikana, znaky šikany, agresor a ob��, preventivní programy, právo a šikana, 

Minimalizace šikany, CHIPS. 

      

Annotation 

This thesis deals with agression and bullying of school children. The individual 

chapters are signs of bullying shown, characterized by predators and victims, a part 

maps the legal environment in the Czech Republic in relation to bullying.The work 

shows the possibility of detection and help. Prevention programs are presented aswell as 

bullying prevention schemes. empirical maps of the readiness of teachers for the work 

with children in the area of bullying. 

Keywords

             Bullying, signs of bullying, victim and aggressor, prevention programs, law and 

bullying, Minimization of bullying, CHIPS.
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P�íloha �. 1 

Dotazník pro pedagogy – téma šikana 

1. Jak �asto b�hem školního roku �ešíte p�ípady šikany? 

a) n�kolikrát do týdne 
b) pr�m�rn� jednou za 14 dn�
c) pr�m�rn� jednou m�sí�n�
d) mén� �asto než jednou m�sí�n�
e) šikana se v naší škole nevyskytuje 
f) nevím 

2. V jaké mí�e se podle Vašeho odhadu da�í p�ípady šikany na Vaší škole zjiš�ovat? 
  

a) zjišt�ny jsou všechny nebo tém�� všechny p�ípady 
b) zjišt�ných p�ípad� je spíš více než nezjišt�ných 
c) zjišt�ných i nezjišt�ných p�ípad� je p�ibližn� stejn�  
d) zjišt�ných p�ípad� je spíš mén� než nezjišt�ných 
e) zjišt�no je jen málo p�ípad�, nezjišt�ných p�ípad� je velká v�tšina 
f) žádné p�ípady nebyly zjišt�ny, ale máme d�vodné podez�ení, že se šikana v naší škole 

vyskytuje 
g) žádné p�ípady nebyly zjišt�ny, šikana se na naší škole nevyskytuje 
h) nevím 

3. U každé z uvedených osob-funkcí vyzna�te, do jaké míry je dle Vašeho názoru  
nezbytná její p�ítomnost pro �ešení p�ípadu šikany (volte  ze škály   1 – 4 ,              
4 = osoba zcela nezbytná, 1 = osoba není v�bec d�ležitá): 

a) �editel     …….  
b) t�ídní u�itel   …….    
c) rodi�e aktér�   ……. 
d) ob��    …….  
e) agresor   ……. 
f) školní psycholog  …….  
g) výchovný poradce  ……. 
h) školní metodik prevence …….. 
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4. Kdo byl ve Vaší škole pov��en odpov�dností za prevenci šikany? (Uve�te jedinou 
odpov�� – pokud je odpov�dnost rozd�lená mezi více osob, uve�te osobu s nejv�tším 
nebo klí�ovým dílem odpov�dnosti.) 

a) výchovný poradce 
b) metodik primární prevence 
c) t�ídní u�itel 
d) školní speciální pedagog 
e) školní psycholog 
f) jiný pracovník (uve�te, jeho funk�ní za�azení) ………………………………………... 
g) v naší škole nebyl pov��en žádný pracovník 
h) nevím 

5. Kdo ve Vaší škole provádí intervenci p�i zjišt�ní p�ípadu šikany? (Uve�te jedinou 
odpov�� – pokud intervenci provádí víc osob, uve�te osobu, která ji provádí 
nej�ast�ji.) 

a) výchovný poradce 
b) metodik primární prevence 
c) t�ídní u�itel 
d) školní speciální pedagog 
e) školní psycholog 
f) jiný pracovník (uve�te, kdo) 
g) ve škole není ur�en konkrétní pracovník 
h) nevím 

6. Zjistíte-li p�ípad šikany, jak pracujete s ob�tí? 

a) formou individuální terapie vedené odborníkem z �ad pedagog� školy 
b) formou individuální terapie konané ve škole, ale vedené externím odborníkem 
c) formou skupinové terapie s ostatními ob��mi šikany 
d) formou skupinové terapie v rámci dané t�ídy 
e) nepracujeme v�bec 
f) nevím 

7. Se kterou organizací �i externím pracovníkem škola spolupracuje v oblasti 
prevence šikany a intervence p�i zjišt�ní p�ípadu?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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8. Jaký podíl pedagogických pracovník� Vaší školy je podrobn� seznámen 
s problematikou šikany? 

a) všichni �lenové pedagogického sboru 
b) v�tšina pedagogického sboru 
c) p�ibližn� polovina pedagogického sboru 
d) menšina pedagogického sboru 
e) jen ur�ený pracovník nebo ur�ení pracovníci 
f) nikdo 
g) nevím 

9. Jakou formou jste byl/a seznámen/a na Vaší škole s problematikou šikany? 

a) školení nebo seminá� �lena pedagogického sboru 
b) školení nebo seminá� externího spolupracovníka nebo organizace na p�d� školy 
c) školení nebo seminá� externího spolupracovníka nebo organizace mimo p�du školy 
d) studium literatury 
e) jinou formou, 

uve�te:……………………………………….…………………………………………. 
f) žádnou formou 

Pokud pro Vaši školu zajiš�oval školení v oblasti šikany externí subjekt, uve�te, 
prosím, jeho jméno �i název.  

………………………………………………………………...….……………..………
………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………..………………

  

10. S problematikou šikany, postupy a prevencí jsem byl seznámen/a p�i svém 
pedagogickém vzd�lávání na VŠ: 

a) ano, formou seminá�� a praktickým nácvikem konkrétních postup� a �ešení 
b) ano, pouze p�ednáška v rámci pedagogiky 
c) ne, byl to pouze volitelný p�edm�t 
d) ne, v dob� mého studia se problematika šikany ne�ešila 
e) nepamatuji se 
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11. Který z uvedených postup� používáte ve Vaší škole jako hlavní pro prevenci 
šikany? 

a) samostatné p�ednáškové bloky pro všechny ro�níky školy 
b) samostatné p�ednáškové bloky pro p�edem vybrané ro�níky 
c) pravidelná sledování a vyhodnocování vztah� ve t�íd� pomocí diagnostických metod 
d) cílená práce s t�ídními kolektivy pro nastavení pozitivního t�ídního klimatu 
e) žáci jsou informováni v rámci výuky n�kterých p�edm�t� (nap�. základy 

spole�enských v�d, ob�anská a rodinná výchova, psychologie) 
f) naše škola nepoužívá žádný z uvedených postup�

12. Znáte n�jaké celorepublikové, pop�. krajské programy prevence proti šikan�? 
Pokud ano, uve�te je: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Zatrhn�te: 

Pohlaví                               muž   žena

Pedagogické vzd�lání jsem dokon�il/a 

p�ed r. 1989   v letech 1989-2000   v letech 2000-2009 

Délka mé pedagogické praxe je 

do 5 let  6-15 let  16-25 let  26 a více let 
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Projekt CHIPS 
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Minimalizace šikany 
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Informa�ní   leták  pro  d�ti 



P�íloha �. 5 

Informa�ní   leták  pro  rodi�e 
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Místa pomoci 

Sdružení Linka bezpe�í     www.linkabezpeci.cz
Ústavní 95/91       bezplatná linka 116 111 
181 21  Praha 8 

Ob�anské sdružení Spole�enství proti šikan�  www.sikana.org
Pedagogicko-psychologická poradna SŠt 
Zelený pruh 1294/50 
147 08  Praha 4 

Amnesty Ineernational �R     www.amnesty.cz
Provaznická 3 
110 00  Praha 1 

Nadace O2       www.nadaceo2.cz
Za Brumlovkou 266/2 
140 22  Praha -  Michle 

AISIS o.s.       www.aisis.cz
Gorkého 199 
272 01  Kladno 

Vzd�lávací institut ochrany d�tí, o.p.s.   www.viod.cz
U Pergamenky 1511/3 
170 00  Praha 7 

Ústav pro informace ve vzd�lávání    www.uiv.cz
Senovážné nám�stí 26 
P.O.Box �. 1 
110 06  Praha 1 


