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Charakteristika šikany  

Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či 

učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, 

záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně 

a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále 

charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro 

oběť a samoúčelností agrese. 

Podoby šikany 

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za 

vlasy), verbální (např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, 

etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); 

nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících 

nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení 

věcí nebo učebních pomůcek).  

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a 

poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy 

útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve 

skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí 

přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech 

může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické 

ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou 

ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, 

neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého 

hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky 

i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.  

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. 

kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných profilů na 

jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí 

na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., 

prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo 

výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné 



SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své 

podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud 

je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování 

je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být svědkem (ale i 

útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u dětí 

školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité 

při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá 

klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v 

kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou 

měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování 

konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup 

řešení. 

Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy 

nezřetelná. U žáků se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, 

které nemají znaky šikanování (viz Čl. 2 odst. 1). Jedním z rozlišujících prvků je 

schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy se 

žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se bezradný a 

bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá 

v šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení 

a nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá 

v šikanu, stává-li se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v 

jeho moci jej zastavit, cítí se bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích 

žák/žáci x pedagog se obrací.  

Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, 

bojí se někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu 

výskytu šikany nebo obtížné nalezení útočníků. Proto je v prevenci velmi 

důležité zaměřit se specificky na identifikaci rizikových znaků a signálů pro 

výskyt šikany.  

Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo 

pedagoga, např. fyzická zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná 

neobratnost, inteligence - snížení rozumových schopností, nebo naopak nadání, 

jazyková/komunikační bariéra, socioekonomická odlišnost, psychická odlišnost, 

speciální vzdělávací potřeby žáka apod. Šikana může mít také specifický obraz, 



odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům z důvodu etnicity (v ČR bývá 

v této souvislosti nejčastější anticiganismus), rasové nebo národnostní 

příslušnosti, náboženského vyznání nebo víry (často také v kombinaci s 

pohlavím např. muslimské dívky, židovští chlapci apod.), sexuální orientace 

(nejčastěji proti homosexuálům) apod. 

 

Stadia šikanování  

První stadium: Zrod ostrakismu  

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny 

necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, 

nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet 

„drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a 

obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.  

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), 

kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. 

Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity, například z očekávané 

těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození 

do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce 

subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením 

předchozí situace.  

Třetí stadium (klíčový moment): vytvoření jádra  

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou 

spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat 

nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už 

osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří jsou 

v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor - 

„raději on, než já“.  

 



Čtvrté stadium: většina přijímá normy  

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této 

době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu 

dokáže postavit. Platí „Buď jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ 

přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je 

zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě –aktivně 

se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. Páté stadium: 

Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. 

Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra 

„vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které pro přehlednost 

můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí 

nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 

parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy 

iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným 

prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho 

úkoly. Zvláštnosti u psychických šikan U psychických šikan zůstává princip stadií 

nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí je nepřímá a přímá 

verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací. 

Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost 

psychického násilí si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. (Kolář, 

2011) 

Trestně-právní hledisko šikany  

V zákoně č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„trestní zákoník“) ani v jiném zákoně není šikana sama o sobě definována jako 

trestný čin nebo přestupek, přesto šikana může svým charakterem naplňovat 

znaky některého z přestupků či trestných činů.  

Protiprávní jednání s prvky šikany může být kvalifikováno jako přestupek dle 

zákona číslo  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o přestupcích“). Nejčastěji se bude jednat o přestupky proti 

občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o přestupcích (např. 

ublížení na cti, vyhrožování újmou na zdraví atd.). Za přestupek je odpovědná 

osoba starší 15 let. (3) Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové 



podstaty například těchto trestných činů: proti zdraví: § 145 Těžké ublížení na 

zdraví; § 146 Ublížení na zdraví; proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství: § 171 Omezování osobní svobody; § 173 

Loupež; § 175 Vydírání; § 177 Útisk; dále pak trestných činů proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti: § 185 Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 

Pohlavní zneužití; § 191 Šíření pornografie; § 192 Výroba a jiné nakládání s 

dětskou pornografií; trestných činů proti majetku: § 205 Krádež; § 228 

Poškození cizí věci; konečně se může jednat i o trestné činy narušující soužití 

lidí: § 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 Nebezpečné pronásledování.  

Je-li šikana motivována důvody, jako jsou zdravotní postižení, etnicita, 

náboženství a podobně, a splňuje-li znaky podle příslušných níže uvedených 

ustanovení trestního zákoníku, lze vurčitých případech uvažovat také o 

trestném činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně 

i podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a 

svobod (§ 355, resp. 356 trestního zákoníku). Takovýto motiv může rovněž u 

některých výše uvedených trestných činů podmiňovat užití přísnější klasifikace, 

tedy možnost udělení vyššího trestu.  

 Kyberšikana 

obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 

přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto 

trestných činů: nebezpečné pronásledování (tzv. stalking, § 354 trestního 

zákoníku) – např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi 

dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo 

zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku) –

např. zaslání SMS oběti s úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou skutečně 

spáchá či se o ni pokusí; porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 

trestního zákoníku) – např. porušení tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), např. zveřejnění fotografií 

z telefonu oběti; pomluva (§ 184 trestního zákoníku) – např. vytvoření 

webových stránek, které nepravdivě zesměšňují oběť; šíření pornografie dle § 

191 trestního zákoníku (viz sexting); výroba a jiné nakládání s dětskou 

pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let) dle § 192 trestního 

zákoníku (viz sexting). 



Trestní odpovědnost  

Ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, je trestně 

odpovědnou osoba starší 15 let, která je dostatečně rozumově a mravně 

vyspělá. Pro účely zákona o soudnictví ve věcech mládeže se pak takový trestný 

čin označuje jako provinění. V případě jednání vykazujícího znaky trestného 

činu, kterého se dopustilo dítě mladší 15 let, se hovoří o činu jinak trestném. I 

když dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, mohou mu být dle tohoto 

zákona soudem pro mládež uložena opatření potřebná k jeho nápravě. Činu 

jinak trestného se může dopustit též mladistvý (osoba starší 15 a mladší 18 let, 

která je trestně odpovědná), který v době spáchání činu nedosáhl takové 

rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost činu nebo 

ovládnout své jednání. 

 

Postupy pro vyšetření a řešení šikany 

První pomoc při počáteční šikaně: 

1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků  a konfrontace oběti s agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:  

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  



a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise 

s agresorem a jeho rodiči);  

8. třídní hodina:   

a) efekt metody usmíření;   

b) oznámení potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;   

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou 

Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí při 

pokročilé šikaně: 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí  

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – navázání kontaktu se specialistou na 

šikanování, informace rodičům  

C. Vyšetřování  

7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků; 

 9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;  



10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi)  

D. Náprava         

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 

Úplné znění a zdroj informací: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-

msmt-12-2016 

 


