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ŠIKANA VE ŠKOLE
„Školní šikana je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.“
Michal Kolář (1990)
CO TO ŠIKANA VLASTNĚ JE?
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní
v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se
může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.
(met. pokyn k prevenci a řešení šikanování čj. 22294/2013-1)
+ metodické doporučení 21 291/2010-28

JAK ŠIKANU POZNÁME?
Je třeba odlišit šikanu od jiných forem agresivního chování, např. jednorázové agrese apod. K tomu
nám velmi dobře poslouží identifikace tzv. znaků. V daném chování se proto pokusme hledat:
•
•
•
•
•
•
•

cílenost (chování je zaměřeno na konkrétní cíl – osobu, skupinu osob …)
opakovanost (pozor na různé projevy ….)
dlouhodobost, stupňování…
záměrnost (záměrem je nějakým způsobem ublížit)
nepříjemnost útoku (oběť vnímá atak vůči své osobě s nepříjemnými pocity)
nepoměr sil (převaha sil – fyzické/psychické aj., POZOR! intelig.agresoři – velmi náročné jim
dokázat jejich nevhodné chování)
dominantní znak je bezmocnost oběti

NĚKTERÉ Z MOŽNÝCH VNITŘÍCH MOTIVŮ/PŘÍČIN VZNIKU ŠIKANY
•
•
•
•
•
•
•
•

Touha po moci, přání ovládat druhého člověka.
Motiv krutosti (potěšení z pohledu na utrpení druhého).
Zvědavost (jak se zachová oběť ve strachu v bolesti, ponížení k čemu všemu se dá přinutit).
Nuda, touha po vzrušujících zážitcích, pobavit se, zdroj zábavy, odreagování napětí.
Tlak kolektivu, který např. nutí chlapce, aby byl mužně tvrdý, aby se nebál rány.
Sklon k agresivnímu chování podporovaný temperamentními dispozicemi (vznětlivost,
impulzivita).
Samoúčelné pronásledování neoblíbeného jedince (bez zjevných příčin).
Projev dětské krutosti (u malých dětí projev nedostatků představivosti).
2

poznámka

•
•
•
•
•
•
•
•

Společný nepřítel stmelující skupinu (negativní vymezování jako náhražka adekvátní sociálních
vazeb).
Morální odsuzování nepřijatelného chování oběti (např.:„Honzík provokuje!“).
Obohacení, zisk (svačiny, peníze na cigarety či jiné věci).
Narušená osobnost útočníka (zvýšená agresivita, psychopatie, sadismus).
Sexuální podtext (rasismus, xenofobie, atd.).
Projev patologie skupiny (iniciační obřady, zkoušky odvahy, skini, satanismus).
Jiné – např.: jednorázové konkrétní příčiny jako je „nováček ve třídě“.
Nevhodný způsob výchovy: Nedostatek zájmu, citový chlad, ponižování. Fyzické a psychické
násilí (bití, kruté tresty). Tolerance k násilí např.: pochvala za násilné jednání, v němž rodiče vidí
prostředek svého dítěte k dosahování jeho cílů při jednání s druhými lidmi.

REÁLNĚ MOŽNÝ VÝSKYT ŠIKANY
•
•
•
•
•
•

V jakékoli škole, státní nebo soukromé, městské nebo venkovské, bohaté či chudé, malé či velké,
tradiční, pokrokové, internátní i konzervativní.
Na jakémkoli stupni školy: od MŠ přes ZŠ, různé typy SŠ až po VŠ.
Ve škole: ve třídě, v jídelně, na toaletách, v šatnách, na chodbách, v odlehlých koutech chodeb, na
hřišti, na sportovištích, na plaveckém výcviku, na školách v přírodě, na výletech, na exkurzích…
Mimo školu: při cestě do školy a ze školy, v družině, na hřištích, v domově mládeže, v nákupních
centrech, na diskotékách.
V kyberprostoru: prostřednictvím textových zpráv, e-mailů, internetových chatů a webových
stránek, vývěsek, digitálních fotografií.
Ale také i kdekoli jinde: DDM, na hokejovém tréninku, ve středisku výchovné péče, doma, na
prázdninách u babičky …

TROJROZMĚRNÝ POHLED NA ŠIKANU
„Každá účinná obrana musí vycházet ze znalosti protivníka, platí jak pro odhalování zločinu, léčení
nemoci, tak i pro šikanu.“ Dr. Michal Kolář
šikana jako nemocné chování

šikana jako závislost
3

poznámka

šikana jako porucha vztahů ve skupině

ŠIKANA JAKO NEMOCNÉ (PATOLOGICKÉ) CHOVÁNÍ
Zaměřujeme se na viditelné, nápadné projevy chování, které porušují školní řád nebo mohou
naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů.
Tento pohled je důležitý pro komunikaci (konk. informace pro komunikaci mezi pedagogy, s vedením,
rodiči …)
Mnohdy nás na určité podezření mohou upozornit rodiče, které je výhodné (resp. nezbytně nutné)
vnímat jako důležité partnery coby zdroje informací, ale také kvůli efektivitě případných opatření,
které problémy vyvolají)
Je důležité zachytit vlastní dění co nejpřesněji, nejpopisněji a nejkonkrétněji. Jako velmi užitečné se
jeví vše písemně dokumentovat. V žádném případě nezobecňujme a nepoupravujme fakta. Např.
Dozvíte-li se, že žák X nadává žákovi Y je to v této podobě zcela nedostačující. Je nutné vědět co
přesně mu říká + samozřejmě další dokreslující informace (viz. dále)

ŠIKANA JAKO ZÁVISLOST
Jde o vnitřní pohled na šikanu, neboť je vnějšímu zraku nepřístupný. Dochází zde k určité vazbě mezi
agresorem a obětí (z toho vyplývá obecné pravidlo, že nikdy nelze konfrontovat oběť s agresorem!!!)
Vztah vykazuje několik typických znaků (jako postupný vývoj):
•

•
•
•
•
•
•

nesvobodný, asymetrický, manipulativní vztah
•
tzv. hra se strachem; svůj strach schovám za strach někoho jiného a zároveň cizí strach
využiji = odpoutávám pozornost od svého problému
•
ten silný/ti silní reagují razantně a svůj strach zakrytí tím, že ho vyvolají v druhém
•
ten slabý/ti slabí jsou touto reakcí natolik ochromeni, že ukáží všechny své slabosti, které
chtějí zakrýt
oboustranná trvalá vazba - navzájem se potřebují (oběť se zpočátku hře podvolí …)
fenomén bažení - ovládání, znásilňování a lámání vůle oběti, pocit moci a nadřazenosti …
přinášejí slast – uspokojení; oběť se stává majetkem agresora
nutkavá potřeba zvyšovat „dávky slasti“ - agresor zdokonaluje, stupňuje míru utrpení (analogie s
drogovou závislostí)
bizarní chování oběti - jakoby vstřícně kamarádské, oddané, nápadné, viní se …
eskalace (bobtnání) utrpení a následné zlomení křehké obrany proti bolesti a utrpení (fyzické nebo
psychické), v oběti se nastartují sebezničující tendence
ztotožnění oběti s agresorem (extrémní forma závislosti) - oběť se s agresorem ztotožní, považuje
ji za kamaráda, obdivuje ho a udělá vše, co ji přikáže
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ŠIKANA JAKO TĚŽKÁ PORUCHA VZTAHŮ VE SKUPINĚ (VE TŘÍDĚ)
Šikana je nemoc, vir, nákaza; dokáže nakazit celou skupinu (třídu).
Neděje se ve vzduchoprázdnu, není záležitostí pouze jednotlivce nebo jen oběti a agresora. Děje se v
kontextu vztahů. (pozn. pozor na nestandardní formy šikany, kdy to může být vztah A a O).
Dle dr. Koláře existuje vnitřní zákonitý vývoj (5 stádií): počátek (1. a 2. stádium) – průlom (3.
stádium) – pokročilá stádia (4. a 5. stádium).
OSTRAKISMUS – 1. STÁDIUM (zárodečné)
Začíná tím, že někdo ve třídě poukáže na málo oblíbeného, nejméně vlivného, přehlíženého …
jedince. Nejde na tělo.
Vyvolává otázku PROČ? Proč mě nemají rádi? Proč mě nevezmou mezi sebe? Proč mě nesnášejí?
Proč za nimi nemůžu přijít? Proč zmlknou, když přijdu já? Proč?
Konkrétní možné projevy nemocného chování v počátečním stádiu šikany:
•
•
•
•
•
•
•

zesměšňování, nadávky, přezdívky
pomlouvání, intriky, pletichy, manipulace
popichování, pošťuchování, pošklebování
posmívání, pokřikování, rýpání, urážení
slovní požadavky a hrozby, vyhrožování, zastrašování, výhružná gesta, postoje
obtěžování po telefonu, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí, psaníčka
vyloučení, ignorování

PŘECHOD Z OSTRAKISMU DO 2. STÁDIA
Ostrakismus může přerůst do dalšího stádia z různých důvodů.
•
•
•
•

v náročných situacích, kdy stoupá napětí, začnou ostrakizovaní jedinci sloužit jako ventil (napětí
může pocházet ze školy, z rodiny …) – zpětně je vybíjena vlastní nepohoda
zábava – panuje nuda, jsou kompenzovány vlastní neúspěchy, zakrývání vlastního strachu
uspokojováním svých potřeb v rámci své „přirozenosti“, kdy se v jedné třídě sejde několik
výrazně agresivních a asociálních jedinců
konkurenční boj – třídy, založené na výkonu (např. výběrové třídy)
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2. STÁDIUM – FYZICKÁ AGRESE A PŘITVRZOVÁNÍ MANIPULACE
Mechanismy, tj. rozptýlená forma šikany se nijak významně neliší od ostrakismu. K psychickým
projevům nemocného chování se však přidávají i další, zpravidla i fyzického charakteru:
•
•
•
•
•

fyzická manipulace s obětí
pošťuchování, strkání
kopání, bití, tahání za vlasy, štípání, fackování
ničení věcí (házení pouzdra do koše, počmáraná bunda apod.)
agresor začíná být už zde závislý na své značce – optikou ostatních má určenou roli. V té se
agresor cítí „pevný v kramflecích“, tj. je jasné „co dokážu a není o tom pochyb“

VYTVOŘENÍ JÁDRA – 3. STÁDIUM (klíčový moment, bod zlomu)
Pokud není vystavena STOPka přitvrzeným manipulacím, často i fyzické agresi jednotlivců, utvoří se
skupinka agresorů – tzv. „úderné jádro“. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky
šikanovat nejvhodnější oběti. Zpočátku to jsou ti, kteří jsou již osvědčeným objektem ostrakizování –
v hierarchii třídy jsou nejníže, tzn. ti „slabí“.
Nikdy nelze spoléhat na to, že oběť je jen jedna. Všichni vědí, kdo je obětí. Skupina ale o pomoc
nevolá, oběť je hýčkána …“raději on, nežli já“. Oběť je „tmelič“ skupiny. Mezi oběťmi nikdy není
přátelství, přestože to tak často vypadá.
Informace ve skupině jsou; je potřeba rozlišit kdo je hlavou, kdo vykonavačem, pomáhačem
…informace dají svědci, možná oběti, možná agresoři, možná pomocníci (pozor na možnou závislost
na hlavním agresorovi – hlavě)
VĚTŠINA SKUPINY PŘIJÍMÁ NORMY – 4. (normové) STÁDIUM
Normy agresorů se postupně stanou nepsaným zákonem. Existuje zde značný tlak, kterému se
málokdo postaví. Dochází k obrovské proměně uvnitř skupiny – vzniká jakási alternativní identita,
která je poplatná vůdcům.
Pedagogové jsou v pozadí jako nedůležití. Přestává fungovat školní řád.
I mírní ukáznění žáci se začnou chovat krutě, většina přijímá normy agresora, aktivně se účastní týrání
spolužáka a prožívají při tom uspokojení, ztrácí svědomí. Skupina je rozdělena na ty co vládnou a na
oběti.
Základní pravidlo, které ve skupině platí: NEBONZOVAT
„Je lepší být s ním než proti němu.“
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„Už jsem si zvykl, je mi to jedno, nic neřešte, nic nedělejte.“
Oběť začíná být závislá na své roli – nese si ji celý život.
Toto stádium neřeší pedagog!
TOTALITA – 5. STÁDIUM, DOKONALÁ ŠIKANA
Normy jsou přijaty všemi a dochází k nastolení nové totalitní ideologie šikanování, stádia tzv.
vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny – „otrokáři“, kteří mají všechna práva a „otroky“,
kteří nemají práva žádná. Agresoři se často sami označuji jako nadlidi, krále, mazáky, vyvolené … a
oběti dostávají označení negři, poddaní, hulibrci, bažanti …
Nadlidi mohou využívat u poddaných všeho, co je využitelné – peníze, služby, školní znalosti, … Zlo
zvítězilo, agresoři jsou nuceni znovu a znovu opakovat své násilí (šikana jako závislost). Prorůstání
parastruktury násilí do oficiální školní struktury je poslední metou k absolutnímu vítězství šikanování.

Použité zdroje
literatura:
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže: druhy agresí, přístupy k agresivnímu
chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 152 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978802-4723-105.
MATOUŠEK a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy
prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 978-807-3678-258.
KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 332 s. ISBN 978-807-3678715.
ŠIKULOVÁ, Renata a Zdeněk KOLÁŘ. Vyučování jako dialog. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,
2007. ISBN 978-80-274-1541-4.
legislativní normy:
Školský zákon: o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In:
561/2004 Sb. ve znění novely 472/2011 Sb.
Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: kterou
se mění vyhláška 72/2005 Sb. In: 116/2011 Sb. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/16096
Metodické pokyny. MŠMT [online]. [cit. 2013-08-01]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny

7

poznámka

