
Základní informace k šikaně 
 

co je šikana: 

jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, zastrašit či ohrozit žáka či skupinu žáků. Jedná se 

o cílené, opakované, fyzické a psychické útoky jedince (či skupiny) vůči jedinci (či skupině), 

který se neumí či z nejrůznějších důvodů nemůže účinně bránit. (Metodický pokyn MŠMT č. j. 

24 246/2008-6) 

 

šikana je tedy: 

 cílená vůči jedinci nebo skupině žáků (oběti) 

 opakovaná, často dlouhodobá 

 zvyšuje se frekvence či intenzita jednání 

 samoúčelná (agrese přináší agresorovi pocit vnitřního uspokojení, převahy a moci) 

 je zde nepoměr sil mezi agresorem a obětí 

 

Šikana je „onemocněním“ skupiny, tzn., netýká se pouze agresora a oběti, zasaženi jsou také 

přihlížející, svědci (mlčící skupina)! 

 

formy šikany: 

1. fyzická agrese (přímá, nepřímá) 

2. psychická a verbální agrese 

3. sexuální obtěžování 

4. kombinovaná (smíšená) 

5. kyberšikana 

 

co není šikana: 

 jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt (byť s převahou jedné strany) 

 vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho 

úkor 

 

 

Šikana se vyvíjí v několika stádiích. Počáteční fáze lze řešit v rámci školy, pokročilé fáze 

(čtvrté  

a páté stádium) již řeší odborníci. 

 

Stádia vývoje šikany: 

1. stádium – ostrakismus 

Ve skupině se nachází někdo, kdo je nejméně oblíbený, nejméně vlivný, přehlížený. 

Skupina na něj vyvíjí mírný, převážně psychický tlak – ignorování, pomluvy, intriky, 

drobné legrácky. 

 

2. stádium – fyzická agrese 

Snaha ventilovat napětí na žácích, kteří slouží jako bleskosvod. Skupina často udržuje 

soudržnost na úkor nejslabších, vyskytují se fyzická napadení. 

 

3. stádium – tvorba jádra agresorů 

Jde o klíčový moment. Šikana již neprobíhá nahodile, ale systematicky. Ve skupině 

může být něco jako podskupina s jinými normami. I ta má ale tendenci přizpůsobovat 

se celé skupině. 



 

4. stádium – přijetí norem agresorů 

U členů skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která respektuje normy 

vůdců. To, co hlásají pedagogové, ustupuje do pozadí. I do té doby mírní žáci se začnou 

chovat krutě. 

5. stádium – totalita (dokonalá šikana) 

normy šikany přijmou téměř všichni a vytvoří se dvě skupiny. Jedna nemá žádná práva, 

druhá naopak všechna. Neúnosnost utrpení řeší členové týrané skupiny únikem do 

nemoci, absencemi, odchodem ze školy, pokusem o sebevraždu nebo se zhroutí. 

 


