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TÉMA KYBERŠIKANY – on-line rozhovor  
s Dr. Michalem Kolářem 

  
 

V poslední době se v médiích hovoří především o kyberšikaně a ostatní formy šikany 
jako by ustoupily poněkud do pozadí…  
Jde většinou jen o část školní šikany, byť závažnou. 
Je to způsobeno tím, že jde o druh šikany, která se projevuje skrze média masové 
komunikace, jež se tak o ni pochopitelně hodně zajímají. 
 
Znamená to, že média téma kyberšikany zveličují na úkor závažnosti tradiční školní 
šikany?  
Ve skutečnosti školní šikana co do počtu případů stále nesrovnatelně převažuje nad 
kyberšikanou. To, že média tento fakt minimálně nepřímo zkreslují, způsobuje i to, že 
některé případy kyberšikany jsou velice závažné. Největší problém je ale v tom, že 
většina pohledů na tuto problematiku je povrchní.  Někdy i nadšenci, kteří se 
kyberšikanou zabývají, nemají hlubší ponor. Nicméně kdo chce řešit kyberšikanu u dětí 
a mládeže, musí kromě jiného umět řešit školní šikanu. Těch vážných důvodů je 
několik. 
 
Které to jsou? 
 To, že všichni přímí a nepřímí účastníci z různých důvodů brání odhalení šikany, a to 
včetně oběti, selhává ve snaze pomoci často hned na začátku. Oběť kyberšikanu popře 
atd.  
Další důležitá věc z praxe ukazuje, že pedagogové, rodiče, ale i odborníci, kteří řeší 
kyberšikanu technicky správně, nicméně izolovaně, bez propracované metodiky pro 
šikanu, často více ublíží, než pomohou. 
 
Speciální kapitolou jsou sociální sítě. Ty jistě přispěly k větší účinnosti kyberšikany… 
Bezpochyby! Přiblížím vám jeden z vážných případů: V době, kdy spolu chodili jedna 
dívka s chlapcem, pořídili si fotografie  intimního charakteru. Poté, co se rozešli, 
chlapec některé z nich s úmyslem se dívce pomstít zveřejnil na Facebooku. Zde k nim 
měli volný přístup spolužáci oběti. Když ho dívka prosila, aby je stáhl, jinak skočí 
z mostu, přidal k nim ještě nelichotivé komentáře. Dívka situaci neunesla a skutečně 
z mostu skočila. Krátce nato zraněním neslučitelným se životem podlehla. 
Pokud je zjevné, že agresor chtěl svoji oběť nějak poškodit, k čemuž v tomto případě 
rozhodně došlo, jde o kyberšikanu.  
 
Už v případě fyzické šikany se ředitelé vždy museli potýkat s tím, jaká její část je ještě 
záležitostí školy a kam již pravomoc vedení nesahá. Ale co hranice kyberprostoru a 
školy? 

V případě, že kyberšikana zasahuje naše žáky a děje se v době výuky či při jiném 
programu školy, musíme zajistit přímou léčbu. Proškolený pracovník, často školní metodik 
prevence, na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda 
řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. Zde je plně v kompetenci 
školy, zda využije rejstřík kázeňských trestů. 
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Jestliže kyberšikana našich žáků neprobíhá při výuce a na půdě školy, potom 
šikanu přímo neřešíme. Kyberagresora nelze zpravidla ani postihnout. V případech, kdy 
o potrestání útočníka uvažujeme, je třeba, abychom to zkonzultovali s právníkem. 
Zcela na místě je pomoc ohroženým žákům radou, jak se mají bezprostředně ochránit, 
jak zajistit důkazy a na koho se mají obrátit.  
 
Jsou ale známy i případy, že škola účinně zasáhla proti aktérovi kyberšikany, který se 
jí sice prokazatelně dopouštěl mimo školu, ale protože útočil na někoho z žáků nebo i 
učitelů, škola to interpretovala jako závažné porušení školní kázně. 
Často záleží na šikovnosti právníka poškozené strany. Jde totiž zatím o pole neorané. 
Ano, některým externím spolupracovníkům ČŠI se už podařilo školský zákon 
interpretovat ve prospěch školy. Opřeli se o paragraf 31 odst. 3, kde je psáno „zvláště 
hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení 
povinností stanovených tímto zákonem“. Pokud ale má i druhá strana zdatného 
právníka, většinou se škole uspět nepodaří.  
 
Jak na tom jsou aktuálně v boji proti šikaně školy, ale i ministerstvo školství a Česká 
školní inspekce? V posledních letech se hovoří o tom, že i když šikana nadále existuje 
prakticky všude, školy ji už neignorují, ale snaží se ji zpravidla aktivně řešit. 
Ke zlepšení došlo v tom, že ve školské oblasti existuje spousta aktivit zaměřených na 
problematiku šikany. Avšak k bodu zlomu zatím nedošlo. Většina učitelů není k řešení 
šikany připravena. Jedním z hlavních problémů je, že neexistuje systémové vzdělávání.  

Rodiče obětí šikany nemají odvahu si stěžovat. A těm, kterým se inspektoři přeci 
jenom věnují, pomáhají v zásadě jen administrativně. Na skutečně odborné řešení nemá 
inspekce dostatečné kapacity. A ministerstvo školství připravilo nový metodický pokyn 
k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, který by měl začít platit 
v následujícím školním roce. 
 
Čím by měl být tento pokyn školám přínosem? 
Myslím si, že může být velmi užitečný jak pro jednotlivého učitele, tak pro celý tým 
pedagogů. 
Vytváření celoškolního programu proti šikaně není záležitostí pouze ředitele a 
metodika školní prevence, ale všech pracovníků školy.  
 
V čem podle vás školy při řešení případů šikany dělají doposud největší chyby? 
Učitelé mají stále velký problém identifikovat šikanu ve své třídě. Další vážnou chybou 
je, že školy mnohdy uplatňují stejný způsob řešení pro počáteční i pokročilou šikanu. 
Stejně jako různá stádia rakoviny nelze léčit jediným druhem terapie, ani šikaně nelze 
účinně čelit jedinou metodou. A právě nový metodický pokyn ministerstva školství jim 
má pomoci v hledání různých cest, jak jednotlivá stádia i formy šikany efektivně řešit. 
 


