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Abstrakt:
Název práce: Šikana - Trauma ze šikanování
Subject: Chicane - Shock from chicane
Cíl práce: Cílem práce je popsat celkovou problematiku šikany v naší

společnosti,

ale

zejména poukázat na traumata a jejich následky, jenž jsou s tímto patologickým jevem
spjaty.
Metoda: Práce je založena na podkladě literární tvorby, osobních rozhovorů a vlastních

zkušeností.
Výsledky: Nastíní možný

směr,

kterým by se měla naše

společnost

vydat a přispějí

k porozumění dané problematiky.
Klíčová slova: Šikana, dítě, prevence, náprava, agresor x oběť, trauma, mobbing.
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1. Úvod
Téma šikany jsem si zvolil proto, že tento problém se v dnešní době dostává výrazně
do

popředí

Každý člověk se ve větší
již ne tak

dětmi,

zejména mezi

často

dospělých,

a to nejen na pracovištích.

menší míře ve svém životě se šikanou jistě setkal, ale ovšem

si lidé s tímto neduhem umí poradit, nebo dokonce dokážou pomoci

kteří

druhým lidem,

či

mládeží, ale i u

se v kolotoči zvaném šikana ocitli.V této

bakalářské

práci jsem si

stanovil za cíl jednak popsat celkovou charakteristiku problému šikany ve
včetně

jejich aktérů,

důsledků,

prevence a nápravy, ale zejména poukázat na traumata a

člověka

a jeho blízké okolí, jenž jsou s tímto problémem

jejich následky na
neodmyslitelně

možnou cestu

spjaty a provázejí

těm,

společnosti,

jenž

nechtějí

dotčeného

jedince

často

tomuto problému pouze

i celý život. A dále nastínit
nečinně přihlížet,

ale

účinně

se zapojit do boje s tímto celosvětovým sociálně patologickým aspektem.
Další velkou motivací k výběru tohoto tématu je i fakt, že se jako instruktor
sebeobrany PČR dostávám čím dál častěji do situací, kdy za mnou přicházejí rodiče
s dětmi, abych jejich
naučil

je bránit se

dětem

šikaně

s tímto problémem pomohl, zvedl jejich

okolí

(spolužáků). Uvědomuji

se fyzickému útoku je jen jedna

část

bakalářské

zaměřil právě

na ty, jenž jsou nejsnáze zranitelní a

pevně věřím

světlou

naše

děti.

budoucnost v otázce

Rád bych těmto

dětem

osobně

řešení

umět

u

ně

podrobněji,

mě

zároveň představují

naší blízkou a

rozpoznat, zda-li jsou šikanovány,

způsobem

samotné, tak i pro ostatní

setkával s projevy šikany již od

služby. Což

práci více než na ostatní

tohoto složitého problému, a to jsou

dětí

zjistit, o který druh šikany jde a jakým

nebyla problémem jak pro

pouze ubránit

poskytl veškerou možnou pomoc s tímto problémem,

a proto v této otázce považuji za nutné
případně

naučit dítě

a

ze spletitého problému šikany, která ještě nemusí

znamenat konec týrání. A proto bych se v této

i

si, že

sebevědomí

dětství

děti

ji

účinně řešit

i své okolí. Já sám jsem se

a poté v průběhu základní vojenské

, vedlo k tomu, zabývat se tímto patologickým jevem

a to nejen po stránce teoretické (literatura,

sebeobrany).
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tak, aby již

semináře),

společnosti

ale i praktické (kurzy

1.1

Slovníček pojmů

Chicane [šikan]

Šikana

Harassment

Harašení

Homicidium

Vražda

Mobbing

Šikana na pracovišti

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákon

LMD

Lehká mozková dysfunkce

VZT

Vzduchotechnika

oš

Obchodní škola
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2. Obecná část

2.1 Co je šikana a šikanování
Pojmy šikana a šikanování se dají jen stěží vyjádřit a popsat jedním slovem, a proto
se budu v následujících řádcích snažit co nejvíce objasnit jejich obsah a význam.
Slovo šikana má původ ve francouzském
hlavně zlomyslně způsobený,

slově

zlomyslné týrání,

chicane [šikán] a znamená spor

obtěžování,

sužování, pronásledování,

nespravedlivé obviňování a příkoří.

Pojem šikana u nás zavedl psychiatr Petr Příhoda, který jako první u nás veřejně
promluvil o tom, co se dělo v naší socialistické armádě mezi nováčky "bažanty" a
staršími vojáky "mazáky" a co bylo v dřívější době považováno za nepřekonatelné
tabu.

Celkově

v té době převládala tendence přehlížet a popírat onu skutečnost, že se

něco

takového jako šikana mezi soudruhy naší "lidově demokratické" armády

vyskytovalo.
Definice šikany u všech autorů zabývajících se touto tématikou není jednotná, proto na
tomto místě uvádím dvě, o nichž si myslím, že naši problematiku dobře vystihují.
\

"Šikana je úmyslná snaha získat psychologickou nebo společenskou a hmotnou
výhodu nad jinými jedinci prostřednictvím ubližování, hrozeb, výsměchu a
zastrašování." (FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi, Portál, 2003).

"Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti
ošklivé a

nepříjemné věci,

podobně.

Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné,

bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a

aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované
posměšky, nebo ošklivé poznámky o rodině." (ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi
dětmi,

Portál, 1995).
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Ve

společnosti

často

bývá šikana

až synonymicky spojována s výrazem agrese.

Ovšem ne každá agrese je automaticky také šikanou. Nepůjde tedy o šikanování, jestliže
se mezi sebou poperou dva

přibližně stejně staří

a fyzicky silní chlapci

každý z nich patří k fandům jiného sportovního klubu, nebo
situacích a jim podobných jde zejména o
zmíněných příkladů je

říci,

"běžné"

že

cíle. Cílem v těchto

většinou čerpá

není agrese sama o

způsobu

z fyzické

dívce. V takových to

spatřován

zejména v tom,

k dosažení nějakého cíle.

agrese v prostředí škol jsou

případech

- by použilo i jiného

směřuje

tomu, že

druhy rivality a ne projevy šikany. U

významný rozdíl mezi šikanou a agresí

že chybí nepoměr sil a uvedená agrese

Dá se tedy

určité

kvůli

kvůli

sobě

zaměřeny

k dosažení

a lze mít za to, že

dítě

určitého

- agresor

k dosažení svého cíle. Agresor v našem pojetí však

převahy

nebo z neschopnosti

oběti

se jakýmkoliv

způsobem

bránit.
Šikanu nestačí odsuzovat, nestačí ji ani potírat. Především je třeba jí porozumět a
předcházet.

Neexistuje totiž nějaký jednotný, vždy použitelný recept, co s ní a jak na ni.

Rozumět něčemu

tak složitému, jako je lidské jednání, , často vyžaduje náhled do

historie a položit si otázku, jak se liší náš

způsob

života od toho, jak žili naši

předkové,

jaký měli vztah k násilí a jak se mu bránili. Je třeba se podívat z pohledu sociologa, jaké
konflikty nejspíše nastanou mezi

příslušníky různých

řešit.

zeptat, jak je možné, že lidé dokážou být k sobě tak

Psychologa bychom se

krutí, nebo jak je možné

měli

pěstovat

soucit s trpícími,

sociálních vrstev a jak se je dá

svědomí

a solidaritu, což je ta

nejlepší prevence šikany.
V problému šikany se odráží
že naše nebo cizí
vážně,

dítě

jako když nám

největší

bolesti doby, ve které žijeme. Dozvíme-li se,

je ve škole nebo mimo ni šikanováno,
lékař řekne,

měli

bychom to vzít

stejně

že dítě trpí alergií. Znamená to velké trápení, bolest a

ponížení. Šikana může na dlouhou dobu podlomit dítěti duševní zdraví, jeho
sebedůvěru,

radost ze

se v dalším

průběhu

vzdělání,

života.

zhoršení školního

Stejně

jako nemoc

prospěchu

můžeme

a tím i naději na uplatnění

zhoršit nesprávnou

problém šikany můžeme dítěti zkomplikovat necitlivým a špatným postupem.
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léčbou,

i

v

2.2 Sikana v historickém a dnešním pojetí
Je mylné se domnívat, že šikana je problémem moderní

společnosti.

Naopak, agrese

v podobě šikany je stará jako lidstvo samo. Uděláme-li průřez v historii lidstva,
narazíme na různá příkoří, která prováděli silní jedinci či skupiny těm slabším.

Můžeme

vzpomenout například římské koloseum, kde pravidelně probíhaly tzv. gladiátorské
zápasy, typický případ toho, jak silní patricijové pro svou zábavu posílali na smrt
nízkou společenskou vrstvu plebejců. Takto bychom se postupně dopracovali od
různých veřejných

poprav, zavírání do klecí,

středověkou

inkvizici, holocaust až po

dnešní formy šikany, jako je ta školní, vojenská nebo šikana na pracovištích (mobbing).
V každé historické

době,

dnešní nevyjímaje, lidem činilo potěšení z utrpení a slz

"slabších" a snad až strach z trestu ukládaného zákonem v moderní
zabraňuje

společnosti

tomu, aby krutost jednání některých lidí napáchala Ještě více škody.

Šikana byla považována za nebezpečné a antisociální chování. V současnosti se
stává sociálně přijatelnou.

Současná

šikana nabývá dravčích parametrů. V důsledku

toho řada jinak vyrovnaných lidí je vháněna do bezvýchodné volby mezi tím, zda budou
kořistí,

nebo dravcem.

předmětem

Dřív

byly oběti šikany předmětem soucitu, dnes bývají

pohrdání a posměchu.

Ovšem ne vždy, abych nebyl tak úplně pesimistický. V každé době, tedy i v té dnešní
se najdou lidé (světlé to výjimky), jenž by měli jít všem ostatním příkladem, a to
přinejmenším alespoň

V

současnosti

v otázce mezilidských vztahů.

s ohledem na rozšíření šikany a její sociální přijatelnost jsou

šikanující často dáváni za příklad pozitivního chování a míry úspěchu na sociálním
žebříčku. Obětem

se radí, aby přijaly způsob chování vnucený šikanujícím. Tyto

způsoby lidského chování jsou zrcadlem společnosti, v níž žijí. Šikana se stává čím dál

tím víc

sociálně

přežívat

správným a

společensky přijatelným

chováním, tvrdou školou učící

v soudobém hektickém a uspěchaném světě. V určitém slova smyslu zde platí

již známý zákon přírody "silnější přežije".
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2.3

Aktéři

šikany

2.3.1 Osobnosti agresora
Agresivní sklony se u

člověka vytvářejí,

v prvních letech života. Formování těchto
věku.

Agrese,

stejně jako většina

na základě instinktivní výbavy, již

sklonů

k agresi je patrné již v předškolním

lidského chování, je naučená, to znamená, že dítě se

stává vysoce agresivním člověkem postupně a to tak, že si pamatuje ty způsoby svého
vlastního chování, které vedly k úspěchu.

Zřetelnou

roli zde hrají temperamentové

dispozice, zejména impulzivita a vznětlivost. Pro všechny je však společná touha
dominovat, ovládat druhé a velmi tvrdě se prosazovat.
Michal

Kolář

(Bolest šikanování, Portál, 2001) uvádí z praktického diagnosticko-

nápravného hlediska výskyt tří typů agresorů:

A) hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým

přetlakem, kázeňskými
I

problémy, narušeným vztahem k

autoritě,

někdy

zapojený do skupiny

páchajících trestnou činnost.

Vnější forma

šikanování

Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování
cíleně

k zastrašování ostatních.

Specifika rodinné výchovy
Častý výskyt agrese a brutality rodičů. Jako by agresoři násilí vraceli nebo ho

napodobovali.
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šlechtěný, uzavřený, zvýšeně

B) velmi slušný, kultivovaný, narcisticky
někdy

Vnější forma

úzkostný,

i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu.

šikanování

Násilí a mučení je cílené a rafinované,

děje

se spíše ve skrytu, bez přítomnosti

svědků.

Specifika rodinné výchovy
Časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez

lásky.

C) "srandista", optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný,
nezřídka

Vnější forma

oblíbený a vlivný.

šikanování

Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha vypíchnout humorp.é a zábavné
stránky.

Specifika rodinné výchovy

Nejsou zde

významnější

specifika. Pouze v obecnější

rovině

Je

přítomná

citová

subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině.
Pro lepší názornost v další

části

výčet

uvádím

hlavních

znaků

vyskytujících se u

jednotlivých typů agresorů.
•

nadprůměrně tělesně

zdatní jedinci, silní, obratní, a to

zvlášť

pokud jde o

chlapce. Nemusí tomu tak ovšem být vždy
•

vyšší inteligence,

sociálně

zdatní, ti, co organizují skupinu a založí ji, umí to

s dospělými, vztah k hodnotám simulují
•

asi

pětinu tvoří

méněcennosti

úzkostní

agresoři, kteří

si kompenzují své mindráky ( trpí pocity

a navenek jsou tvrdí, závidí úspěchy druhým)
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•

většinou

však sebejistí, neúzkostní, mají touhu dominovat, ovládat druhé,

bezohledně

se prosazovat. Snadno se urazí, mají sklon agresi

není. Ubližovat druhým je pro

ně

vidět

tam, kde

radostí. Je to sice určitý sadistický sklon, ale

bez sexuálního vzrušení
•

mívá v průměru horší prospěch, ale nebývá to příčinou agrese

•

zakrnělé svědomí,

•

sobectví není sebeláska, ale chtivost,

bez pocitu viny, morální slepota
egocentričnost, prospěchářský

vztah

k druhým lidem, závislý na sobě (již v předškolním věku lze odhadnout budoucí
antisociální chování, když je malá závislost na

odměně,

impulzivita,

nerespektuje pravidla hry, bez autoregulace)
•

chybí empatie
bezcharakterní,

•

(dítě
dítě

do jednoho roku je

nějak

indisponované, matka -

nehladí, odmítá ho, nemazlí se)

temperamentové dispozice -

vznětlivost,

impulzivita, živost, neodhadne

následek činu, slabší sebeovládání, LMD. Tyto vlastnosti samy o
k

agresivitě.

Musí k nim

přistoupit určitý způsob

sobě

nevedou

výchovy resp. zacházení

s dítětem
•

typ výchovy - deprivace, nedostatek
lhostejnost až

nepřátelství,

týrání a agresivní chování
prostředek

•

k dosahování

vřelého

vyžadování poslušnosti, vojenský dril bez lásky,

rodičů vůči dítěti,

cílů.

tolerance k násilí "nedej se" jako

Slušnost je považována za slabost

z jaké socioekonomické vrstvy pochází.
podnikatelských elit, kde

zájmu, citový chlad, ponižování,

rodiče

rychle

Může

být též agresor z řad

poctivě či nepoctivě

zbohatli a svou

prací plně pohlceni dětem se nevěnují
•

z nudy, dobrodružství, nudou živená verze zvědavosti

•

bez ohledu na vlastnosti lidí,
ročníku vůči

zaběhnuté

tradice - mechanismus šikany vyššího

nižšímu, tradice mazáků a bažantů v průběhu vojenské služby

10

2.3.2 Osobnosti oběti
Na rozdíl od zachycení osobnostních charakteristik agresora, kdy pohnutky a
dispozice k takovému jednání jsou vcelku jasné, u
těžší, neboť při

osobnostních charakteristik mnohem

oběti

troše

je

smůly

se

určení

takovýchto

obětí

šikany může

stát podstatě kterýkoliv člověk. Čím se tedy oběti vyznačují:

•

jakákoliv odlišnost od skupiny ve smyslu pozitivním i negativním (zjev,
s předností - studijní typ, šplhoun,

dítě

s handicapem) bývá jen záminkou

šikany, neboť každý člověk se něčím liší
a) fyzická odpudivost, tělesné nebo smyslové postižení, slabí, oškliví
b) rasová odlišnost
c) pohrdání vůči

dítěti

sociálně

ze

slabší rodiny (nemá dostatečné kapesné,

neobléká se podle poslední módy)
•

vrozený temperamentový základ - povahové, psychické vlastnosti (tichý,
plachý, citlivý, pasivní,

neprůbojný,

bázlivý, mírný, na běžné škádlení odpovídá

tím, že se stáhne, ustoupí, neumí se bránit, prosadit)
•

nízké

sebevědomí,

submisivně

•

sociálně

má sklon

pociťovat

zahanbení bez

se podřizuje, protože si nevěří, je nejistý,

nezdatný,

spíše

uzavřený,

osamělý,

dostatečných důvodů,

mění svůj

názor

neschopný

se

přidružit,

nespolupracuje
•

na ostatní obvykle
často

si na něco

působí

stěžují

dojmem

citově

labilních a fyzicky slabých jedinců,

a snaží se získat pozornost dospělých i dětí

•

protivný svým chováním, nesympatické, neoblíbené

•

nadprůměrně

nadaný,

morálně

na slušné úrovni, vychováni ke slušnosti, škola je

baví, rádi se učí
•

odmítavý postoj k násilí, vyhýbají se dravým (kontaktním)

ll

sportům

•

méně

samostatní,

může

jít o

děti nadměrně ochraňované rodiči

přehnaná péče může působí nedostatečný

i

učiteli,

taková

rozvoj schopností vyrovnávat se

s obtížnějšími situacemi
•

nekompletní rodina, chybí otec, matka

•

nejdůležitějším

rysem je

střetech

vhodně

neumí

sebekritičtí.

vrozeně

slabá reaktivita v zátěžových situacích. Ve

odrazit útok, ztrácejí hlavu, bojí se, jsou

zvýšeně

Takže násilí přitahují, nechávají sebou manipulovat

•

opožděný

•

provokatér - velmi vzácné, ale

mentální vývoj - naivní,

těžkopádný
často

se šikanující vymlouvá, že

oběť

provokovala

Oběťmi

když se

mohou být velmi slušní žáci s dobrým prospěchem, ale všechno je jinak,

obětí

stanou vyhlášení darebáci a provokatéři. Tady je rozpletení problému,

kdo koho napadl, kdo koho týral, velmi obtížné. Aby nebylo
také, že

oběť je současně

zmatků

málo, stává se

agresorem.

2.3.3 Smíšený typ oběti a šikanéra
Velmi zvláštní skupinou jsou oběti, které jsou zároveň i agresory.
různé. Může

se

například

Příčiny

mohou být

jednat o osobu, která, aby nebyla sama šikanována,

na stranu agresora jako jeho pomocník a komplic.
konformní se skupinou, aby zůstal v partě.
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Rovněž může

přidá

se

jít o snahu jedince být

Spouštěcí

2.4

mechanismy a vývojová stádia šikany

2.4.1 Rizikové konstelace skupiny
Na každou skupinu osob

působí určitá

síla, kterou

označujeme

dynamiku, která formuje vztahy mezi jednotlivci, ale i v celé

vlivu na

změnu

můžeme

najít a rozlišit jedince silné (fyzicky i

jednotlivce i skupiny
vůdce.

může

jako skupinovou

skupině.

Potenciál jejího
skupině

sloužit dobru, ale i zlu. V každé
duševně),

označované

jako

vyjímečnými

vlastnostmi a schopnostmi, které z něj

Takový charismatický

člověk
činí právě

kolektivem uznávané,
osobitý, oplývající

-

onoho velkého

vůdce,

hrdinu, slavnou nebo zatracovanou osobnost, která na sebe strhává pozornost okolí,
veřejnosti

a budí jejich

důvěru.

(Charisma- osobní

vyzařování,

součást

dar od boha,

genetické výbavy daného jedince).Charisma se jeví jako obzvlášť žádoucí vlastnost, což
nevylučuje,

že má velmi blízko k patologickým

projevům,

Mezi velké postavy našich dějin, jenž oplývali tímto darem,
bezesporu

patřili např.

jako je
ať již

například

šikana.

či

ve zlém

v dobrém

J.F.Kennedy, Winston Churchill, Máhatmá Gandhí, ale i Adolf

Hitler. Na druhé straně skupinového spektra pak nalezneme jedince povahově či fyzicky
slabé nebo z různých důvodů u skupiny neoblíbené, nazývané outsidery (potencionální
oběti).

Jestliže neformální

vůdce

je

člověk

se silnými charakterovými a konstruktivními

vlastnostmi, jenž má podporu celé skupiny, pak zpravidla nedochází k projevům agrese,
neboť

v této

tento jedinec se outsidera

(oběti)

dokáže zastat a nedovolí tak rozbujení agrese

skupině.

třídě

Není-li ve
mlčící třída

silná osobnost s konstruktivními vlastnostmi a nezastane-li se

slabých se v duchu raduje, že na

ně

nedošlo. Tam, kde vládne pevný

agresor, je disciplína. On ji vede. Despoticky deleguje
Většině dětí

je

samozřejmě

oběti,

určené

role na udržení moci.

agrese proti mysli, ale jde-li o agresi proti tomu, kdo jim

není sympatický, kým pohrdají, mohou ji schvalovat. Agresor

může

být

dětem

sympatický. Členové skupiny vše hodnotí s ohledem na svůj prospěch a ze svého
sebestředného

pohledu.

Počáteční

pokusy o šikanování se jich nijak nedotknou, nemají

soucit a nevnímají utrpení spolužáka.
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Pokud mají

nějaké

výhrady, jsou paralyzovaní strachem, aby oni sami nebyli

oběťmi

šikany. "Mytí mozků" šikanéremje indoktrinace mýtů.

Příklad: Děti

kopali do jednoho žáka a říkali mu, "co mi kopeš do tašky", až si sám

myslel, že to doopravdy udělal.
Mnohem blíže k agresivnímu chování mají chlapci.
fyzickou sílu

či

Děvčata výrazně méně uplatňují

manipulaci. Zdá se však, že o to více se u nich vyskytují pomluvy

schválnosti a ponižování, tedy první stupeň šikanování. viz.následující kapitola.

2.4.2

Pět stupňů

Michal

Kolář

vývoje šikany
rozdělil

ve své knize "Bolest šikanování" (Portál, 2001) vývoj šikany

do pěti částí:
A. Ostrakismus -

zárodečná

podoba

Vznik a postupný vývoj šikanování má svá jednotlivá stádia, ve kterých lze
vysledovat vzrůstající negativní proces utužování forem šikany.
V každé školní
později

skupině,

na slovní i fyzické

komunikace.

Při

této

hře

jsou-li

oběť

chvíli ponechány o

pošťuchování

se záhy

strany potenciálního agresora.
ránu ranou. Budoucí

děti

- oblíbená zábava, legrace a

pošťuchování změní

Některé dítě

oblíbení. Takový jedinec je

skupině

označován

dojde

zároveň

Zakouší na

sobě

trénink

v hrubší nadávku nebo ránu ze

Většinou

se poleká,

obětní

uhne a stáhne

kteří

jsou

nejméně

vlivní a

beránek,

černá

ovce

či

outsider.

objeví jedinci,
jako

bázlivě

Stává se neoblíbeným, neuznávaným a ocitá se na pomyslném posledním
skupině.

dříve či

reaguje tak, že nadávku oplatí nadávkou,

však reaguje jinak.

se do ústraní. Tak se brzy ve

samotě,

místě

ve

první známky šikanování. Nejedná se . zatím o nic

"závažného" - slovní výpady a urážky, odmítání a rádoby nevinné žertíky na účet oběti.
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B. Fyzická agrese a manipulace
V tomto stádiu dochází k přitvrzování

předešlých

Začínají

forem šikanování.

se

Důvody

objevovat první, ponejprve drobné fyzické ataky a zvyšující se manipulace.
zvyšujícího se násilí vůči neoblíbenému jedinci jsou různé.
Nejčastější příčiny jsou tyto:
skupině

a) v obtížných situacích, kdy ve

stoupá

fungovat jako ventil sloužící k odreagování
zejména při nějakém konfliktu nebo např.
b) za

určitých

napětí,

slabší jedinci

nepříjemných pocitů

při očekávání těžkého

začnou

ostatních,

testu, zkoušky

okolností (na brigádách, školních výletech), kdy žáci spolu tráví

značnou část

svého

času, někteří

z nudy, vymýšlejí a

většinou

z nich, z důvodu zdolání své nejistoty, nebo jen
ihned realizují "zábavu" na úkor

nejméně

oblíbeného jedince
c) v jedné
jedinců

třídě

se

současně

objeví

s asociálními rysy,

několik výrazně výbojnějších

kteří běžně

útočnějších

a

používají tvrdé represe k ukojení svých

potřeb

Je jisté, že existuje-li ve

skupině

solidárnost,

přátelské

vztahy a

převažují-li

ty

správné, kladné morální hodnoty, kdy jednotliví jedinci odmítají násilí a ubližování těm
"slabším", nemají pokusy o šikanování šanci a

daří

se tyto projevy šikanování utlumit

již v zárodku.
Opakem a nejhorší variantou je ta, kdy u
posledních bariér,
slabším

ztrátě

jedincům. Ještě

takovéto násilí stane
vývoji mají
souhlasné

či

hlavně

zábran a

začínají

některých jedinců

dojde k překonání

si vychutnávat svou moc

při

ubližování

horší varianta nastává, jestliže se z jedince praktikujícího

hvězda

a

vůdce určité

lhostejné vztahy ve

skupiny. Významnou úlohu v takovémto

skupině, nepřátelství,

rivalita a

převládající

sympatizující postoje k uplatňování násilí ze strany ostatních

skupiny.
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členů

C.

Klíčový

moment -

vytvořeníjádra

V této fázi vývoje šikany dochází k momentu, který by se dal nazvat "lámání
chleba". Vzhledem k tomu, že
obětem

nebyly nijak zastaveny

agresorů, kteří
společně

si vytipují

předchozí

slovní a fyzické výpady proti potenciálním

či potlačeny,

nejvhodnější oběti

často vytvoří

tak se

k šikanování. Poté proti nim postupují
označit

a systematicky. Nastalá situace by se dala

k dalšímu vývoji šikany. Pokud se

jedinců

skupinka

nepodaří stupňující

agresi ve

jako

klíčový

skupině

aspekt

zastavit,

ať

už

aktivním působením jiných členů skupiny, kteří násilí odmítají, nebo zásahem "zvenčí",
fakticky nic už nemůže narušit další "kampaň"(propagaci)

D.

Většina přijímá

normy agresorů

V tomto stádiu se stává
skupině.

agresorů.

skutečností přijímání

Takovéto normy jsou

přijaty

norem

agresorů

ze strany

většiny

jako jakýsi nepsaný zákon skupiny. I

ve

dříve

Umírnění jedinci mají sklon se chovat krutě, přičemž se stává skutečností jejich účast na
šikaně

slabších

mistry

světa,

spolužáků. "Agresoři

kingy, mazáky ... a své

bažanty". Novodobý
materiálních

"otrokáři"

věcí (peněz

školní znalosti apod.
mohou

sami sebe

způsobovat

oběti

za nadlidi, krále, machry,

za podlidi, poddané, nevolníky, zobáky,

využívají na otrocích všechno, co je využitelné, od

a osobních

věcí)

Největším důkazem

bolest,

označují

znásilňovat

po jejich

moci nad

je všemi

tělo,

těmito

způsoby

city, rozumové schopnosti,
otroky je to, že jim

a to

otrokáři

často opakovaně,

a oni

nejsou schopni se ubránit.

E. Totalita - dokonalá šikana
Pokud

čtvrtý stupeň

šikany není

nějakým způsobem

v nejhorší možnou variantu, která by mohla nést

označení

(Bolest šikanování, Portá1,2001) dochází k závěru, že i
nesouhlasící
situaci,

členové

případně

skupiny jsou stále

se stále více

aktivně

zastaven,

konformnější,

začne přerůstat

dokonalá šikana.

"původně

se zájmem

neutrální

přihlížejí

zapojují do týrání, nebo už také

šikanování realizují. .. zbytky lidskosti jsou utlumeny,

vytěsněny

identitou,

Kolář

či mírně

a pozorují
samostatně

přijímající

ideologií násilí, v níž není místa pro soucit s utrpením a kde zcela chybí pocit viny.

16

Otroci jsou stále

zranitelnější

a

ochotnější dělat

cokoliv,

čím

by unikli nebo

řeší

zmírnili své utrpení a ponižování. Neúnosnost utrpení

únikem do nemoci,

neomluvenou absencí, odchodem ze školy, pokusem o sebevraždu,
či

Někdy

psychicky zhroutí.

těžkého zranění

alespoň

případně

se fyzicky

se v důsledku brutálního fyzického násilí a následného

šikanování odhalí.

2.5 Účinky a následky- traumata ze šikanování
Důsledkem

neustálého a systematického verbálního nebo fyzického násilí

určitému jedinci může

dojít k trvalému poškození psychiky daného jedince, nebo v těch

závažnějších případech

na

intenzitě

vystavován

vůči

k poškození zdraví až smrti. Závažnost následků závisí zejména

destruktivní síly šikanování a

krátkodobě či dlouhodobě.

Míra

rovněž

následků

zda jedinec byl
je

určována

těmto aktům

i obranyschopnosti

šikanovaného jedince.

Trauma - je vážné fyzické nebo psychické (zneužívání, hrozba) poškození

mysli, obvykle

zapříčiněné

násilím, pohromou, úrazem,

poraněním

těla

nebo

nebo nedbalým

chováním.
Občas

se

vyrovnaně.

oběť

po

prodělaném

Zdá se, že všechno zlé,

šikanování proJeVUJe navenek velmi
čím

si prošla, v ní nezanechalo žádné negativní

následky (zážitky) a její další životní vývoj je naprosto normální. Fyzická
různého

druhu se v dnešní

traumaty je to ovšem
zejména

při

době skutečně daří vyléčit poměrně

podstatně

horší. Jeví se jako

problémech v meziosobní

sféře,

vyléčená,

rychle. S psychickými

ale pod sebemenší

fiktivně

bariéra psychické obrany, upadá do depresivních nálad

šikanování

opakovaně,

a to i

jinou instituci jenž před tím navštěvovali.
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zátěží,

postavená pomyslná

nezřídka

sebevražednými myšlenkami. Je velmi vážným a smutným faktem, že
oběťmi

zranění

se psychika šikanou narušeného jedince

rychle podlomí. Každý takový jedinec, kterému se zhroutí

stávají

klidně,

přesto,

že

úplně změní

spojených se
některé děti

školní

se

zařízení, či

Šikanování je vždy nutné chápat, jako těžkou psychickou deprivaci. Traumata
spojená se šikanováním nepostihují pouze samotnou

oběť,

ale i ostatní aktéry

(přihlížející) a rodinu oběti viz.dále. Šikana způsobuje svým obětem nesmírné

psychické a fyzické utrpení, které lze jen
nezažil. Poškozuje

často dlouhodobě

a

těžko

někdy

i

popsat tomu, kdo
nevratně

něco

duševní a

jedince. Situace se stává kritickou v okamžiku, kdy dojde ke zlomení

podobného

tělesné

oběti,

zdraví

zbourání

oné pomyslné psychické bariéry, rozbití samotné identity a nastolení trvalého pocitu
bezmoci, poddanosti,
ještě větším

věrnosti

agresorovi, krajního ponížení (pramenící ze strachu před

utrpením, které by mohlo následovat).

Následky traumat se dotýkají celé osobnostní složky
případech oběť

a nesmyslný

v psychiatrických
nás, ale i ve

v těch horších

své sebevražedné myšlenky zrealizuje a pokusí se o sebevraždu, zda

úspěšně či neúspěšně

hrůzný

člověka,

záleží na mnoha okolnostech. Ti

čin

z jakýchkoliv

léčebnách.

světě

šťastnější

z nich, jimž se onen

důvodů nezdařil, následně končí

v rukou

lékařů

Bohužel i takové tragické konce spojené se šikanou se u

vyskytují, avšak bývá velice obtížné onu souvislost se šikanou

prokázat. Vystavení trvalému emočnímu tlaku a tzv. subtilnímu násilí pozvolna, ale jistě
narušuje osobnostní vývoj
mechanismů.

oběti. Dříve či později

dochází k přetížení

adaptačních

Dojde k vyčerpání nervové soustavy a objeví se:

)>

neurózy (bolest hlavy)

)>

poruchy spánku (usínání, opakované noční probouzení, nedostatek)

)>

psychosomatické potíže

(noční děsy,

únava, nevolnost, zažívací obtíže, dusivé

astmatické záchvaty, snížení až ztráta zájmu o sexuální život atd.)
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Mezi další traumatizující znaky, spojené se šikanováním patří:
)o>

depresivní stavy (způsobené akutní stresovou událostí, dlouhodobým stresem)

)o>

sebedestruktivita

)o>

poruchy přizpůsobivosti

)o>

narušený vývoj osobnosti (specifické poruchy osobnosti)

)o>

posttraumatické stresové poruchy

Specifické poruchy osobnosti
Jedná se o

těžké

objevují v pozdním

narušení v charakterové
dětství

skladbě.

nebo adolescenci a

když ne vždy sdruženy s jistým
společenské aktivitě. Téměř

stupněm

Poruchy osobnosti se obvykle

pokračují

subjektivní

do

tísně

dospělosti.

Jsou

často,

i

a problémy v adaptační

vždy jsou spojeny se závažným osobním a sociálním

selháním.

)o>

paranoidní porucha osobnosti (nedůvěra, podezíravost)

)o>

schizoidní porucha osobnosti (uzavřenost, citový chlad)

)o>

úzkostná porucha osobnosti (úzkost, obavy)

)o> pasivně agresivní porucha

osobnosti (vzdor, tichý odpor)

)o>

dissociální porucha osobnosti

)o>

anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti

)o>

emočně nestabilní porucha

Velice

často

osobnosti

se však setkáváme se smíšenými poruchami osobnosti. Poruchy osobnosti

nelze úplně odstranit, spíše jen zmírnit.
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Postraumatické stresové poruchy
Vznikají jako následek

těžké

přesahne

stresové reakce, jejiž intenzita

určitou

individuálně nastavenou hranici. Šikana a její následky bezesporu takovou stresovou

situací jsou. Postraumatická stresová porucha se projevuje jako panicky starach a
bezmoc a je doprovázena těmito příznaky.

~

vtíravé příznaky (nekontrolované znovuprožívání traumatické události)

~

únikové příznaky (soustavné vyhýbání se všemu, co by mohlo

děsivý

zážitek

týrání a ponižování připomínat)
~

fyziologická a duševní dráždivost
uvolnit je neustále v

(oběť

napětí, špatně

strácí iluzi dobrého světa, nedokáže se

spí). Dráždivost a

vyčerpání

se

vzájemně

posilují

2.5.1

Důsledky

Důsledky

šikany na člověka

šikany nejsou patrné pouze u

chování a sociálního cítění u

A)

Agresor se

naučí

obětí,

ale lze

rovněž

pozorovat

změny

agresorů i jedinců šikaně přihlížejících.

jednat s lidmi z pozice síly, nabude

lepší než inteligence, že nejlépe se

řeší

přesvědčení,

že hrubá síla je

problémy a dosahují cíle zlobou a

naháněním

strachu. Jsou přesvědčení o tom, že je nikdo nezastaví, budou-li dosti agresivní. Stane se
z něj charakterový "mrzák" s upevněnými antisociálními postoji,
celková

připravenost

místech,

kteří

pro trestnou

jsou bezohlední,

činnost.

přesvědčení

Jsou to

čímž

manipulátoři,

o tom , že je

přípustné

vzniká následná

lidé na vedoucích

ponižovat,

utlačovat

a systematicky likvidovat lidí odlišného smýšlení a chování, ovládat je zastrašováním a
pohrdat jejich slabostmi.
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3. Zvláštní část
3.1 Postup a metody

při řešení

šikany

3.1.1 První signály
V prvních letech života
převážně

fyzickými

mladších

pěti

let,

dětí často můžeme

prostředky.

neboť

Tento

způsob

u nich zatím není

komunikace, a tak spory (o

hračky,

zatím zpravidla neumí. Ovšem ve

věku

a stále

dostatečně

většina

nepřestalo

končí

tím, že se

dítě

straně

sedět ... )

jiným

způsobem řešit

měla

děti měly

být

řešena

tedy považovat fakt, že
prostředků

používat fyzických
cílů.

dětí

být tolerován u

rozvinuta schopnost verbální

neshod by

můžeme

ostatních jako hlavní nástroj k dosažení svých
potenciální agresor. Na druhé

může

kolem sedmého roku života by

bez fyzického násilí. Za znepokojující

překročilo zmíněný věk

do jisté míry

o místo, kde bude

natolik vyvinutou verbální komunikaci, že
slovně,

pozorovat sklon k řešení problému

V tomto

případě

a

mít

pouze
dítě

již

obtěžování

se z dítěte stává

považujeme za znepokojující i případy, kdy spory

stává předmětem posměchu. Tyto

děti

lze označit jako oběti či lépe

budoucí oběti.

Pokusím se stanovit seznam

podezřelých jevů,

které mohou

naznačovat,

že je

dítě

šikanováno :

• za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády
•
•

dítě

je zaražené,

děje

ve škole

špatně

posmutnělé

až depresivní, nechce doma mluvit o tom, co se

usíná, má poruchy spánku, má hrůzostrašné sny

• došlo k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu
•

často

ho

břicho

•

před

odchodem do školy nebo po

příchodu

ze školy pobolívá hlava,

a podobně

dítě často navštěvuje lékaře,

znenadání se objeví neomluvená absence
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•

dítě

•

přichází domů

chodí do školy nebo ze školy oklikami
s poškozeným oblečením, poškozenými školními potřebami nebo

bez nich
•

často

•

dítě přichází domů vyhladovělé,

•

nedokáže

mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje další peníze

uspokojivě vysvětlit

i když dostává svačiny a obědy má zajištěny

svoje

zranění - modřiny, odřeniny,

naraženiny,

popáleniny a podobně
•

žák vchází s učitelem do
nezdržuje se ve

•

do hodin

přestávkách

u kabinetu,

přichází pozdě,

vždy chodí všude poslední, na WC chodí

zásadně

hodiny

v krajním případě vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni i pokusí

Můžeme

posměšné
dětí

postává o

třídě

během vyučovací

•

třídy, nápadně

též rozeznat ještě další signály

poznámky, hrubé žerty, hanlivé

a které plní, rány, kopání,

šťouchání,

svědčící

o

šikaně.

přezdívky, příkazy,

které

dítě

Na adresu

obětí

se snáší

které dostává od jiných

nijak neoplácí,

rvačky,

kdy jedno

z dětí je viditelně slabší a chce uniknout.

3.1.2 Postavení

rodičů

a pedagogů

při

odhalení šikany

Zjistí-li se v kolektivu bujení šikany, je nezbytné ihned podniknout kroky
k zabránění eskalaci šikany a k okamžitému zahájení její "léčby". Radikální zásah vůči
jakýmkoliv

projevům

šikany je nezbytností,

vyrostou a vše se samo urovná. Oba

rodiče

neboť

je mylnou iluzí, že

spolu s učitelkou,

případně

děti

z toho

i s dalšími

osobami (psycholog, trenér, vedoucí kroužku apod.) se budou muset domluvit a
shodnout na radikálních,

důsledných

a pozitivních zásazích.
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O prvních náznacích, které ukazují na možnost týrání jedince, se zpravidla dozvídají
(rodina-rodiče).

Nemusí však tomu

pravděpodobné,

že první, kdo se o

nebo je zpozorují osoby týranému jedinci nejbližší
být vždy. Jde-li o

dítě

školou povinné, je docela

šikanování dozví, bude pedagog, jelikož dítě ve škole tráví podstatnou část dne. Škola
bývá rovněž jedním z hlavních dějišť, kde se šikana odehrává, ale nejen ona. Mezi další
taková riziková místa patří v podstatě všechna ta, kde se
počet dětí,

bývají šikanováním svého

dítěte zaskočeni

zpravidla dochází k prvním závažným chybám
dítě

a schází menší

či větší

jako jsou např.zájmové kroužky, školní družiny, pouliční party atd.

Rodiče často

snažit

střetává

zklidnit,

pozorně

nastalé situaci a jakých

při

vyslechnout a tak si

rozměrů

samotném

šikanování nabylo. Je dobré si v tomto

plnou podporu a projevit jasné odhodlání celou

nechat ho doma.

dítě bezprostředně

Absolutně

řešení. Měli

může

Neméně důležité

je

a

by se však

vytvořit poměrně přesnou představu

podrobné poznámky o tom, kdy, kde a co se stalo.

neohrozil. Jestliže šikana

a šokováni a tady

o

bodě udělat

vyjádřit dítěti

věc vyřešit způsobem,

který by jej

ohrožuje, je lepší ho do školy neposílat a

nevhodná je reakce

rodičů,

kdy se snaží

dítěti

vsugerovat,

že život už je takový a že musí něco vydržet ... Druhou nejčastější nevhodnou reakcí je
tendence

rodičů vyřešit

zbrklým jednáním nic
popřípadě

Jak

ihned situaci konfrontací

nevyřeší,

ale

agresoři

dítěte

s agresory. Nejenže se tímto

mají možnost mimo jiné zamést stopy,

se dítěti začnou mstít.

může rodič

v řešení šikany dále postupovat Elliotová ve svém díle ,.,Jak ochránit

své díte"'' (Portál, 1995) uvádí:

•

promluvte si s učitelem svého
jděte

•

dítěte.

Je-li on sám

původcem

onoho šikanování,

rovnou za ředitelem školy

promluvte si s ředitelem školy.
případně přítele,

Vezměte

v němž cítíte oporu
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s sebou do školy manžela, manželku,

-•

nevyslyší-li Vás ve škole,
případně

se

před

tím

zajděte

poraďte

rady. I na tyto instituce

se zástupci

raději jděte

úřad

nebo školní inspekci,

rodičovského

sdružení, nebo školní

si na školský

ve dvojici a

nezapomeňte

vzít s sebou kopii

svých písemných záznamů

•

nepomůže-li

Vaše stížnost a šikanování bude i nadále pokračovat,

pomýšlet na

přestup dítěte

začněte vážně

do jiné školy. Taková škola, jenž se nestará o blaho

svých žáků, jistě není pro Vaše dítě vhodná

•

spojte se s okresní školní inspekci podle místa bydliště a vyžádejte si rozhovor
s okresním školním
aby se ve

věci

inspektorem.Vysvětlete

mu, celou situaci, a požádejte jej,

angažoval. Je-li to možné nechte si na svou stížnost

odpovědět

písemně

•

nepomůžou-li předchozí doporučení
Vysvětlete

napište samotnému ministrovi školství.

mu podstatu své stížnosti a požádejte jej, aby s využitím svých

statutárních pravomocí zakročil

•

jsou-li i přesto všechna dosavadní
potřebujete

opatření neúčinná,

a domníváte-li se tedy, že

právní pomoc, navštivte vhodného právního poradce nebo

některou

místní občanskoprávní poradnu, která se specializuje na práva dětí

•

naštěstí

má většina pedagogů i

ředitelů

škol zájem s případným šikanováním na

škole skoncovat, takže nebude zpravidla nutné
kroky. Jestliže však šikanování
neváhejte do
přesvědčí,

důsledku

že za ním

nepřestane,

uskutečnit

Alespoň

stojíte a že šikanování považujete za

nepřijatelného.
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zmíněné

pak v zájmu ochrany svého

absolvovat zde uvedený postup.

pevně

všechny

něco

dítěte

se

dítě

naprosto

Úloha školy, popřípadě jiného zařízení plnícího obdobnou funkci (dětský domov,
výchovný ústav ... )

spočívá

v možnosti

a vývoje šikany. K takovýmto

učinit účinná opatření

k zamezení dalšího

šíření

opatřením můžeme zařadit:

•

vyjádření

nesouhlasu, nebo hněvu učitelem

•

zdržením žáka ve škole po vyučování

•

oznámení prohřešku trenérovi, nebo osobě na níž dítěti záleží

•

uchránit

oběť před

vyloučením

např. přemístěním agresorů

dalším násilím,

z různých akcí

třídy či

školy,

umožnění dočasné

do jiné

třídy,

absence

oběti,

odvedení agresorů tam, kde jsou právě rodiče (domů, na pracoviště)
•

předvoláním rodičů obětí

•

oznámení celé události policii

•

využití všech

typů

i agresorů k pohovoru do školy

sankcí k potrestání

agresorů

(domluva,

důtka, popř.

známka z chování, vyžadování náhrady za poškozenou nebo
umístění

agresora o

přeložením

Je

rovněž

přestávkách

na jinou školu,

nezbytné v zájmu

Probíhá-li šikana ve školním
případy,

V

očích

umístění

"léčby"

šikany jednání a spolupráce s rodiči

prostředí či

doporučeným

získáme

větší

instituci obdobné a jedná-li se o

respekt,

ze školy,

do výchovného ústavu)

je vhodné, aby jednání s rodiči vedla osoba
rodičů

zničenou věc,

vyloučením

do blízkosti pedagoga,

snížená

pověřená

předvoláme-li

dopisem. Apelujeme i na osobní zájem

agresorů.

závažnější

vedením této instituce.

je do školy k pohovoru
rodičů

- je prokázáno, že

agresivní dítě často vyroste v dospělého, který bude agresivní i vůči vlastním rodičům.
Je

třeba

poukázat na závažnost jednání v zájmu samotného agresivního jedince, kterému

hrozí sankce školy
rodičů

či později

konflikty se zákonem viz.dále. Je

po odhalení pravdy jsou různé.
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samozřejmé,

že reakce

Jsou mezi nimi skupinky, které uznají možnost takového jednání u svých
snaží se
tvrdě

a

aktivně

značně agresivně.

obviňování

prostředky.

početná

skupina
vůči

odmítají jakékoliv vysvětlení a své

rodičů

se chová k dítěti

projevuje negativní reakci na
dětem, nepřijímají

ostatním

dítě

rodičů

a

výsledky

brání a obhajují všemi dostupnými

Jsou přesvědčeni o tom, že jejich dítě něčeho takového není schopno a celou

bagatelizují.

oběti.

Další

jejich dětí z agresivního chování

vyšetřování,

věc

spolupracovat. Menší, ale významná skupina

dětí

Přejímají

pohled svého

dítěte

a nejsou schopni se vcítit do situace

V těchto případech bývá zbytečné jednání protahovat, neboť se v těchto případech

zpravidla

nepodaří rodiče přesvědčit

účinné

k

šikanování je jednání

ještě komplikovanější

dítěte

dítěte

(nucený odchod

ke krajním

prostředkům

ze školy,

či

a

spolupráci.
napjatější.

Při závažnějších

formách

existenční

ohrožení

Možné
řízení)

zahájení trestního

vede

některé rodiče

obrany. I zde platí zásada, že jakékoliv hromadné jednání

s rodiči agresorů je chybou!

Hrozí vzájemné

podpoření

sebeklamu, sjednocení proti

společnému nepříteli.

Stává

se potom, že instituce musí udělat opatření bez dohody s rodiči, což je na škodu úspěšné
nápravě.

Na druhé

straně

se však

nedoporučuje

ani nasadit

obviňující

tón,

alespoň

ne

tehdy, dokud jsme se nepřesvědčili, že snaha o kooperaci je beznadějná.

Častou snahou rodičů agresorů bývá snaha uskutečnit přímou konfrontaci s obětí.

V tomto

bodě

nelze nátlaku

ohrožení zdraví

oběti.

věcech často vůbec

rodičů

Mimoto se

ustoupit.

oběť

Nepřípustné

je to

především

z hlediska

nedokáže bránit a není schopna o konkrétních

mluvit.

Jednání školy s rodiči

oběti

má

spočívat

v ujištění, že škola udělá pro

dítě

vše, co je

v jejích silách. Chybou je nerespektovat strach rodičů a nekvalifikované zasahování bez
jejich svolení. Hlavním obsahem tohoto rozhovoru je mobilizace rezerv, které rodina
má k tomu, aby posílila odolnost a obranyschopnost svého
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dítěte vůči šikaně.

Zde můžeme

);>

rodičům

poradit několik zásad :

mluvte s dítětem o tom, jak je dobré zůstat klidný. Klidné chování připraví toho,
kdo šikanuje, o zábavu z pozorování

oběti,

jak ztrácí sebeovládání,

zuří

a jak je

frustrovaná
);>

veďte dítě

k tomu, aby se snažilo nad

mírnějšími posměšky

jen mávnout rukou

nebo se jim samo zasmálo. Smysl pro humor a schopnost smát se sám

sobě

jsou

vlastnosti užitečné pro celý život
);>

veďte dítě

k tomu, aby co nejvíce

času

trávilo s těmi

dětmi

a dospělými, s nimiž

je mu dobře. Být sám znamená být zranitelný
);>

poskytněte dítěti

vaše

dítě

Mají-li

maximální oporu. Namísto toho, abyste se zabývali tím, co

nedokázalo, nacházejte

děti

příležitost

k tomu, jak jej za

dobrý pocit samy ze sebe, snáze si

vytvářejí

něco

pochválit.

schopnosti nutné

k soužití s ostatními
);>

zamyslete se nad svým vlastním chováním a nad svými postoji. Možná jste hrdí
na to, že je vaše
třeba

vámi

dítě něčím

pěstované

zvláštní, jedinečné, ale

odlišnosti

dítěte

z něj mohou

uvědomili

vytvářet

jste si

někdy,

že

vhodný objekt pro

šikanu?
);>

snažte se, aby

dítě

bylo co nejvíce pod ochranou

dospělých. Zajistěte

jeho

ochranu na cestě do školy a domů

Je žádoucí, aby se
popřípadě
či

sami nebo

rodiče

s problematikou šikanování

prostřednictvím

hlouběji

seznámili a

školy navázali kontakt se zkušeným odborníkem

odborníky (viz. přílohy).
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3.1.3 Metody vyšetřování
Pro toho, kdo se rozhodl poskytnout první pomoc
aby

věděl,

vědom,

co

před

ním stojí za problém, aby znal

při

léčky,

šikanování, je velmi

které na něj

čekají.

důležité,

Musí si být

že do skrytého života nemocné skupiny je obtížné proniknout. Metody sloužící

k proniknutí do spletitého labyrintu odhalování pravdy se velice podobají metodám
využívaným při policejním vyšetřování. Ihned na počátku, jakmile zjistíme první možné
projevy šikany, je nutno položit si 7 základních

krimin~listických

zjednodušeně znějí-

a

Např.:

kdo, co, kdy, kde, jak,

Kdo je pravděpodobně

původcem

čím, proč

samozřejmě jaká

otázek, které
újma vznikla.

šikanování? Je agresor sám, nebo je jich více?

Co je jejich záminkou k šikanování? Kde a kdy se šikana odehrává? Jak dlouho?
Vlastní metody

vyšetřování

pokročilé či počáteční
bodů

šikany.

se mohou
Zásadně

společné

postupu, které jsou

různit

zejména podle toho, zda jde o stádium

bychom však

všem

typům.

měli

dodržovat pár základních

Michal

Kolář

v knize ,,Bolest

šikanování" (Portál, 2001) tento postup vyšetřování rozdělil na pět dílčích částí:

a. Rozhovor s informátory a

oběťmi

Prvním krokem vyšetřování je rozhovor s informátory a oběťmi o vnějším obrazu
šikanování. V případě, že
kamarádem nebo

nejdříve hovoříme

rodičem

s informátorem,

jednoho z týraných

žáků,

například

s odvážným

následují ihned rozhovory

s oběťmi (ne s podezřelými pachateli!).

b. N alezení vhodných

svědků

Ve spolupráci s informátory a
Vytipujeme

členy

skupiny,

kteří

oběťmi uděláme

budou ochotni

nejvíce chyb.
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druhý,

pravdivě

nesmírně důležitý

vypovídat. Zde se

krok.
dělá

popřípadě

c. Individuální,

konfrontace obětí a
Většinou postačí,
uskutečnit doplňující

i

konfrontační

když mluvíme s jednotlivými žáky. Vyskytnou-li se
a

nutně

osobně

(nikoliv

agresorů)

zpřesňující

rozhovory nebo konfrontaci dvou

je chybou (vedoucí k ohrožení vyšetřování)

Já

svědky

rozhovory se

obětí

a

lze

svědků. Většinou

společné vyšetřování svědků

za zásadní chybu považuji konfrontaci

těžkosti,

agresorů.

a agresorů.

K této situaci

dochází při soudním procesu s mladistvými pachateli. Vždy je to vnitřně bolestivé

a velmi nevýhodné pro

oběť,

proto se stává, že svou pravdivou výpověď později odvolá

nebo upraví ku prospěchu šikanéra.

d.

Zajištění

ochrany obětem

Pořadí čtvrtého

oběť

kroku není

pevně

dáno.

Někdy

v bezprostředním ohrožení, a je nutné ji

tehdy, když nám informátor prozradil, že

je totiž jasné hned na

bezodkladně

agresoři

bezpečný

před

odchod

že je

například

ochránit. Je to

budou čekat na oběť

následném rozhovoru s obětí se domluvíme a zajistíme ji

počátku,

školou.

Při

domů.

To

nám postačí k momentálnímu zvládnutí situace.

U

počátečních

zapotřebí.

stádií šikanování nejsou

většinou mimořádná bezpečnostní opatření

Vždy je však nutné, abychom zajistili tzv.

funkční

pojistku

bezpečnosti

(takovou to pojistkou může být například stanovení ochránců oběti, intenzivní sledování
situace a docházky

oběti

nebo setkávání pedagoga s loajálními informátory).

nesmí nikdy ponechat svému osudu. (V některých
dlouhodobě

mimořádných případech

Oběť

se

je nutné

uvolnit oběť ze školy nebo ji zajistit okamžitý přestup na jinou školu. To se

týká obvykle pouze pokročilých šikan).
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e. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
Je to vždy poslední krok ve
ztráta

času.

Dokud neznáme

vyšetřování.

vnější

Musíme být

obraz šikanování a nemáme

nemá smysl s agresory mluvit. Všechno

zapřou

Hlavně

impuls), že

však dostanou

"echo"(podmět,

a

podezření

důkazů

agresorů,

a vyskytne se zde reálné

že se

jedincům,

jenž si stěžovali.

nebezpečí,

spočívá

oběti,

"přitlačení

budou

ale i je samé

ke zdi".

okamžitě

zdůrazníme,

před

Napřt1dad

vyloučeni,

shromážděné důkazy,

vyvrátí nebo zpochybní.

a

popření

agresoři

následky jejich

je upozorníme, že
případně

okamžitě

činů. Většinou

při

si,

všeho) ze strany

pomstí

podezřelým

vůči

bližním. To

v paralyzování jejich agrese

znamená, že setkání slouží k tomu, abychom agresory
jejich

jinak je to

někdo "bonzoval"(stěžoval

žaloval), což vede k "zametení stop"(odstranění

Hlavní význam rozhovoru

dobře připraveni,

zastavili a ochránili
se dá použít princip

jakémkoliv náznaku šikanováni

to bude ohlášeno policii apod.

Zároveň

že jejich snaze napravit situaci bude přihlédnuto u soudu nebo u výchovné

komise. V některých případech je tento postup účinný a zabrání následnému propuknutí
či rozšíření

šikany.

Důležitost

rozhovoru pro odhalování pravdy je

ho lze využít pro

doplnění

většinou

a potvrzení informací, a to

agresora na druhého, nebo konfrontací jejich

výpovědí.

zanedbatelná. Pouze

buď

někdy

svalováním viny jednoho

Samotné

výpovědi

jsou spíše

zajímavé svou bizarností a zaslepeností.

Výjimkou je situace, kdy jde o šikanu beze
(osoba, jenž vyvijí a uplatňuje fyzický
obět' (dotyčný

či

svědků

- ve

skupině

jsou jen agresor

psychický nátlak na osobu/y ve svém okolí) a

jedinec, jenž podlehne nátlaku agresora).

Například:

chlapci z třetího

ročníku učeliště byl na pracovní zácvik přidělen chlapec z prvního ročníku a ten je
brutálně

ostatních

svým
učňů.

vyšetřování

"parťákem"(kolegou

též

učněm)

Zde je nutné využít všechny dostupné taktické

samotných agresorů.
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a

přítomnosti

prostředky

k účinnému

šikanován beze

svědků

3.1.4 Náprava
Dospějeme-li

vyšetřování

ve fázi

šikany k závěru, že bylo

již víme veškeré informace, jenž jsme
kroku v řešení šikany, který
součásti

v "léčbě" šikany,

vědět potřebovali,

můžeme

je

nátlaku.

vše nezbytné, a

třeba přistoupit

k dalšímu

nazvat "nápravou". Tato fáze je nezbytnou

neboť úspěšné vyšetřování

samo o sobě nemusí mít a obvykle

také nemívá zásadní vliv na změnu situace v šikanou napadené
Nejčastěji

zjištěno

skupině.

mezi pedagogy užívanou technikou nápravy je takzvaná metoda vnějšího

Záměr

této nápravné metody, která bývá také

označována

jako metoda

restrikce, je snaha přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a
k dodržování oficiálních norem stanovených příslušnou instituci. Škála opatření
využívaných k potrestání

agresorů

se liší podle druhu instituce, ve které k šikanování

dochází (škola, základní vojenská služba, nápravná
některá

~

Pro

představu

uvedu

z opatření, která mohou přicházet v úvahu na našich školách.

tzv. výchovná

opatření

podmínečné vyloučení
~

zařízení).

(napomenutí a

klíče

pedagoga,

důtka

ředitele,

a vyloučení ze studia)

snížení známky z chování
nějakého

důtka

(mělo

by se vázat s určitou mírou volnosti podle
opatřením,

k výchovným

například

trojka

z chování

k podmínečnému vyloučení apod.)
~

převedení

~

vyloučení

do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny
ze školy

výchovné komise.
splnění

to
~

při

(Vyloučení přichází

chování a po rozhodnutí

v úvahu pouze na

střední

škole

při

povinné školní docházky. Na základní a speciální škole 1. a 2. stupně je

složitější.

Lze to do jisté míry kompenzovat následujícími opatřeními).

krátkodobý a dobrovolný pobyt v dětském diagnostickém ústavu, diagnostickém
ústavu pro mládež nebo ve

~

nepřijatelného

opakování

umístění

středisku

pro mládež

do diagnostického ústavu na

ústavní výchovy
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předběžné opatření

a následné

nařízení

Při uplatňování postihů

"Postih je

zvlášť účinný, děje-li

obzvláště

být,

dochází Pothe
se za

(Dítě

v ohrožení, G plus G, 1999) k závěru, že

přítomnosti

a se souhlasem

závažnějších případech, bezodkladně

v

rodičů, kteří

by

měli

informováni. Trestání se však

nesmí stát ústředním bodem našich snah. Smyslem trestu není demonstrování naší moci
a síly, ale dosažení pocitu
Samoúčelná

může

aplikace násilí

s nárůstem agresivity
spolupráci.

nepřípustnosti

Dítěti

vůči

nám a

podobného chování a jeho náslecfuá

vést k prohloubení odporu a viníkova izolace

vůči obětem. Součástí

postihu by měla být nabídka ke

bychom měli dát najevo, že odsuzujeme to, co udělalo, ne jeho".

usmíření.

Druhou možnou variantou nápravy je tzv. metoda
změnit

techniky je snaha
menším
k

oběti.

měřítku

k šikanovaným

případech

obětem,

což bývá v mnoha

uplatnění především

šikanování u

dětí

proměnu

vyžaduje

v přístupu

agresorů

případech

skoro nemožné. Tato metoda

mladšího školního věku. U mírných forem násilí lze metodu použít i u

starších potažmo i u mládeže za

dohodě

Lze ji využít v mnohem

v nebrutálních formách prvru'ho a druhého stádia

agresor vykazuje ochotu své jednání
po

neboť

Principem u této

je nezbytné vzbudit v šikanujících schopnost empatie

nachází své

dětí

oběťmi.

vztahy mezi agresory a

než u metody restrikce,

V těchto

změna.

s jejími

rodiči

k této

předpokladu,

změnit.

Jen

že

oběti

výjimečně

metodě přistoupit

i u

lze

nehrozí další trauma a
při vstřícnosti aktérů

vážnějších

forem

a

počátečních

stádií, například dojde-li ke zranění oběti.

Je

zřejmé,

že tato metoda je

stádiích, a proto
agrese

bezpečně

před přistoupením

zjistit, zda se

absolutně

k tomuto

skutečně

nevhodná k řešení šikany v pokročilých
řešení

jedná o

musí osoba řešící konkrétní

počáteční

metody je omluva agresora oběti a vzájemné usmíření.
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stádia šikany.

případ

Závěrem

této

určité době

Pro kontrolu je vhodné domluvit si po
potažmo s celou skupinou, ve které se
splnilo

aktéři

další

schůzku

s agresory a

oběťmi,

pohybují, na níž se posoudí, jestli opatření

svůj účel.

Součástí řešení

jednotlivých případů šikany by měla být i pomoc

a to zejména tím, že jim ukážeme, jak mají
způsobem

pozitivně

obětem

smýšlet samy o

šikanování

sobě

a jakým

se mají v určitých situacích chovat.

K vytvoření si

důvěry

v sebe sama

můžeme

u

oběti

využít

různá "cvičení".

Vhodným návodem na zvládnutí obdobných situací, kdy dochází k agresi

vůči dítěti,

je

nácvik "vystupování" v takovýchto případech technikou hraní rolí, nejlépe pod dozorem
zkušeného psychologa nebo pedagoga.

Dítě

by se dále

mělo naučit sebevědomě

vystupovat, například chodit se vzpřímenou hlavou a s přímým pohledem před sebe.
Je mnoho možných
zdárné

řešení

způsobů,

dětem

které lze

krizové situace, je ovšem

rovněž

poradit nebo rovnou

nezbytné i

se má v konkrétní situaci a okolnostem chovat. Mezi
řešení

děti naučit,

nejčastěji

nacvičit

pro

podle které z rad

užívané metody

při

krizových situací můžeme zařadit:

>-- prostý únik v pravou chvíli. Tuto variantu
přímého

setkání

či střetu

s agresory

může oběť

včasným

použít i jako prevenci

vmíšením se mezi ostatní

děti,

u

nichž může zároveň i nalézt případnou pomoc

>--

útěk

s křikem. Někdy pouhé křičení slova "pomoc" přinutí agresora k upuštění

od útoku

>-- vhodná reakce na

posměch.

Možné varianty jsou kupříkladu mlčení, nebo

výroky typu "To je fakt!", "Máš pravdu!",
musí

naučit

větší

agresi

volit taková slova a

odpovědi,

34

Děkuji!"

Je nutno dodat, že se

která agresora nevyprovokují

dítě

kještě

~

energické odseknutí. Je v zájmu
počínání agresorů například

sebedůvěry dítěte

jej

pomocí rázně proneseného

rovněž naučit

slůvka

zastavit

"Nel" kupříkladu

"Nel Nech mě! Jdi pryč!"

~

neútočný,

neprovokativní slovní projev,

zvláště

ohrazení se proti slovnímu

napadení

~

získání pomoci jiných
jedinců

dětí,

které jsou nablízku. Což je otázka soudržnosti, jak

tak skupiny - nenarušenosti vzájemných mezilidských vztahů

přátelství -

kamarádství)

~

ignorování verbální agrese a pokus o navázání přátelského kontaktu

~

obranný postoj bez nepřátelství

~

protiútok bez ohledu na

přesilu.

Touto metodou si

oběť může

zbavit se tak šikany. Lze jí však zvolit v převážné
poslední možnou variantu,
zranění,
vůči

(dětského

než hrozilo

neboť oběť

předtím,

a

v případě

zároveň může

své osobě do budoucna
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získat respekt a

většině případů

až jako

neúspěchu může utrpět větší

tímto

počinem

prohloubit agresi

3.2 Prevence šikany
Podobně

účinnější

kde k

a

jako je to u všech nemocí,

levnější

šikaně

zlu předcházet, než je

šikaně

odstranění příčin

již došlo, kde byla

šikaně

odstraňovat.

platí, že je mnohem
Prevence je na

místě

snadnější,

všude tam,

věku dítěte, neboť

a

uplatněna různá opatření

k nápravě, jde o

proto, aby se tyto problémy neopakovaly.

Chceme-li, aby byla prevence šikany

společnost

o

nedochází, ale i tam, kde k ní už došlo.

Tam, kde k

v ranném

1

právě

dostatečně účinná,

již v tomto období si

dítě

je

zapotřebí

osvojuje

zde se rozhoduje, zda-li se bude snažit svých

s ní

určitý

cílů

začít

už

náhled na

dosahovat za

pomocí síly a agrese, nebo s demokratickým přístupem.

Nebezpečí
dětskému

šikany

můžeme

snížit

především uplatňováním

zásad, které prospívají

duševnímu a mravnímu vývoji. Pokusím se vyjmenovat základní principy, na

které bychom neměli zapomenout při prevenci šikany.

Výchova

dětí

k demokracii

Mezi rodiči,

kteří

v dnešní

době

vychovávají své děti, ještě stále přežívá totalitní

mentalita, demokratickému smýšlení se teprve začínáme učit. Výchova k demokracii se
musí projevovat ve stylu jednání učitele s dětmi a jejich rodiči.
Jaké jsou hlavní zásady:
~

ptát se

dětí

naslouchat,
příležitost

na jejích názory a
otevřeně

přání. Dětem

je třeba trpělivě a s respektem

s nimi diskutovat o všem. Každý nesouhlas vítat jako

k předvedení tolerance k odlišným názorům. Mají-li děti pravdu, musí

být učitel připraven uznat vlastní chybu a podle potřeby se dětem omluvit
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~

dávat dětské skupině možnost volby. V zásadních věcech tykajících se výuky má
samozřejmě
zapotřebí

hlavní slovo pedagog, avšak jakmile je to jen trochu možné, je

třídě

jako celku dávat možnost rozhodnout, kam

procházku nebo kterou hru si zahrají a
vítězství

volby

podobně. Důležitým

půjdou

na výlet,

faktorem je zde

většiny

~ pěstovat žákovskou samosprávu. Žákovská samospráva by měla fungovat nejen
třídy,

v rámci

ale i v rámci školy. Dát

dětem příležitost,

aby se

naučily

vystupovat v pozici autority a jednat jako zástupci skupiny s vyšší autoritou,
která se s nimi radí a povzbuzuje jejich iniciativu. Dát
spolupracovat na tvorbě

vnitřního řádu

školy a podílet se na

dětem

možnost

ovlivňování

chodu

školy

~

otevřeně
důvěru

informovat

rodiče měli

o problémech školy. Chceme-li, aby

ke škole, musí být informováni nejen o všech

nepříjemných
měli

rodiče

úspěších

událostech a chybách, ke kterým došlo. O

školy, ale i o

nebezpečí

šikany by

být rodiče informováni již při nástupu dítěte do školy, to znamená v prvním

ročníku.

Je třeba rodiče upozornit, že šikana je z hlediska morálního posuzovaná

mnohem přísněji než jakýkoliv jiný přestupek. Dojde-li k ní, potom vědí, že jde
o

něco,

s čím se ve

výjimečných

situacích

počítá,

nejsou situací

zaskočeni

a

obrátí se na školu se žádosti o řešení nastalé situace

~

umožnit

rodičům

otevřených dveří.
vyučování.

zavřené.
dveří.

co

nejčastější přístup

Rodiče

Dveře třídy,

by

měli

vyučovacího

rodiče

mít možnost podívat se, jak probíhá

do které chodí jejich

Jsou školy, kde je několikrát

V tento den

do školy. Jedná se o tzv. politiku

mohou

během

během

dítě,

by

neměly

být

roku vyhlášen tzv. den

dopoledne navštívit třídu a

před

nimi

otevřených
zúčastnit

se

a výchovného procesu. Tato akce mívá velmi dobrou odezvu mezi

rodiči
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);> podněcovat

aktivitu

úspěšnou léčbu

rodičovské

šikany i kvalitní prevenci je

školy. Je proto nutné dávat
informací, radit se s ní o
některých

organizace na škole. Jak již bylo
rodičovské

důležitých

zapotřebí

řečeno,

pro

dobrá spolupráce rodičů a

organizaci k dispozici co nejvíce

rozhodnutích a žádat ji o pomoc

při řešení

složitých výchovných problémů

Výchova ideová

Podstatou ideové výchovy
společnost

dítěte

je

vštěpování

základních hodnot, na nichž naše

stojí. Zní to trochu totalitně, ale tato výchova je nezbytnou součástí prevence

proti šikaně. Žák by se měl naučit úctě ke každé lidské bytosti, ke každému živému
tvoru a k přírodě vůbec,

solidaritě,

soucitu, obětavosti atd.

Základem mravní výchovy je ovšem osobní příklad učitelů,
hodnot

žákům

žákům

chovají. Sám

slovem - tj.

kteří

význam uvedených

prakticky předvádějí svým chováním a postoji, a také tím, jak se k svým

ideově

příklad

však

nestačí, zároveň

vychovávat. V hodinách

je nutné tyto hodnoty

občanské

výchovy a ve

sdělovat

třídnických

hodináchje třeba diskutovat na téma, jak by se měl chovat učitel k žákům, žáci k učiteli
a žáci k

sobě

navzájem. Jak si mají navzájem pomáhat, jak má

silnější

chránit slabšího

apod.

Někteří

se

britští

zaměřují

autoři, kteří

se zabývají šikanou, si

stěžují

na to, že

a omezují na získání znalostí a dovedností ve

oborech, zatím co výchova osobnosti, charakteru a vyšších
S tímto názorem se ztotožňují i někteří naši

autoři.
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činnosti

vědních

citů

je

ve škole

a technických
příliš

v pozadí.

Výchova ke spolupráci

Dobrou prevencí proti
činnostech

šikaně

je široké

uplatnění

ve škole, které ke spolupráci dávají

dětmi při

všech

Základním cílem

této

spolupráce mezi

příležitost.

výchovy je vytváření spolupracujících skupin, do nichž jsou zapojení i outsideři.
V takových týmech musí být dána

příležitost outsiderům

být jejími platnými

členy,

a

tak jim pomoci získat respekt třídy i vyšší sebeúctu. Sestavení týmu nesmí být náhodné,
je to velmi obtížný a

zodpovědný

(vycházíme ze schopnosti

žáků).

úkol pro

učitele.

Všechny týmy mají být rovnocenné

Cílem této spolupráce je dát
přínos

lépe poznaly a povzbudit jejich solidaritu. Veliký
handicapované

občany

a to v rámci jejich integrace do

dětem příležitost,

aby se

má tato metoda i pro

společnosti.

Kontrola nebezpečných prostorů
Šikaně lze předcházet také tím, že eliminujeme všechny možné prostory, ve kterých
může

k

šikaně

nebezpečných

docházet. Od samotných

dětí můžeme

získat informace o takovýchto

zónách školní budovy, kde by se mohla šikana odehrávat. Tyto málo

frekventované prostory a zákoutí by měly být častěji kontrolovány pracovníky školy.

Hovořit

s dětmi o problému

Vysvětlit dětem,

k

šikaně

oznámit
osobě

co je šikana, násilí.

a nesmiřitelnost s ní.
učiteli

nebo

Vyjádřit jednoznačné

Zdůraznit dětem,

rodičům

že mají právo říci "ne", a také povinnost

každý projev šikany,

ať

se vztahuje kjeho

druhé. Musí pochopit, že toto oznámení není a

nemůže

žalování, ale jako kamarádská pomoc a dobrý skutek, který
příkoří

odsouzeníhodné postavení

osobě

být chápáno jako

pomůže

zabránit dalšímu

a utrpení dotčeného jedince("bonzovat" se nemá, ale hlásit se to musí).
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nebo

Zmapování situace na škole a jiných zařízeních

Dalším preventivním
zachycení alarmujících
vyhledávání

zdrojů

opatřením
signálů

infekce,

zjišťování

a včasné

šikanování pomoci depistážního dotazníku (depistáž -

časných

částečně přizpůsobený věku dětí,
čtvrté třídy,

k zamezení šikany je pravidelné

stadií nemoci). Dotazník je anonymní a také

které s ním mají pracovat. Pro nejmenší žáky, první až

je dotazníkjednodušší, pro žáky starší je dotazník obsáhlejší. Práce s těmito

dotazníky není pro

učitelé příliš časově náročná,

ale je

k vyhledávání sebemenších náznaků šikany. Pro zachování
při vyplňování

dotazníku

zabezpečit prostředí

do papíru nahlížet a tím ovlivnit pravdivost
šikany, je třeba ihned začít s ověřením
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skutečné

anonymity je třeba

takové, aby žáci jeden druhému nemohli

odpovědi.

Objeví-li se v dotazníku náznak

zjištěné skutečnosti

zamezení.

účinným prostředkem

a podniknout kroky k jejímu

3.3

Šikana z hlediska práva

Platná právní úprava pojem šikana nepoužívá, a proto
činem.

Různé

být šikana trestným

druhy šikany však v sobě zahrnují taková jednání, jenž

skutkovou podstatu takových
nejčastější

nemůže

trestné

činy,

činů,

které v trestním

zákoně

naplňují

již obsaženy jsou. Mezi

které bývají naplněny během šikanování, řadíme:

vydírání (§ 235 trestního zákona), ublížení na zdraví (§ 221 TZ), omezování osobní
svobody (§ 231 TZ), útisk (§ 237 TZ), loupež (§ 234 TZ), krádež (§ 247 TZ),
poškozování cizí

věci

(§ 257 TZ),

znásilnění

(§ 241 TZ),

kuplířství

(§ 204 TZ) - viz.

přílohy.

Dojde-li při šikanování ke

škodě

na majetku, pak, aby tento

trestný, je nezbytné, aby škoda přesáhla
bude

nižší,

bude

v přestupkovém

finanční částku

skutek kvalifikován jako

řízení.

Pachatel trestného

činu

čin

5 000,-

přestupek

byl kvalifikován jako

Kč.

Jestliže výše škody

a

bude

bude stíhán v trestním

projednáván

řízení

vedeném

podle trestního řádu.
Aby mohl být pachatel za skutek

trestně odpovědný,

musí být

splněny

podmínky

trestní odpovědnosti:

I. Musí se dopustit protiprávního jednání (trestného činu), jehož znaky jsou
uvedeny v trestním zákoně a které je společensky nebezpečné
II. Protiprávním jednáním musí být poškozen nebo ohrožen právem chráněný
zájem.
III. Mezi protiprávním jednáním a poškozeným zájmem musí existovat příčinná
souvislost Gednání musí přímo
IV.

Zavinění

způsobit

škodlivý následek).

pachatele (úmysl, nedbalost).

V. Pachatel musí v době spáchání trestného
a být příčetný.
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činu

dovršit minimálně patnácti let

Podle

českého

nedosáhli trestní

trestního práva lze postihnout i agresory mladší 15 let,
odpovědnosti.

trestné činnosti (trestné

činy,

K takovým to

postihům

ačkoli ještě

dochází v případech závažné

za něž by připadal v úvahu výjimečný trest,

např.

vražda).

V těchto případech soud uloží ochrannou výchovu ve zvláštních výchovných zařízeních,
jejíž podmínky jsou stanoveny zvláštními předpisy. Soud tak může učinit též, jestliže je
to nutné k zajištění

řádné

výchovy osoby mladší patnácti let, která spáchala

čin,

který

by byl jinak trestný.

Postih

může

zasáhnout i

odpovědnost rodičů

rodiče

za výchovu svých

výchovy byla již odsouzena celá
dopouštějí protispolečenského

Dochází-li k šikanování
odpovědnost

pedagoga tím

dětí.

samozřejmě

Podle trestného

řada rodičů,

či

ohrožování mravní

kterým nevadilo, že jejich

dětí

na školách v průběhu

není

vyučování,

zařízení. Odpovědnost ředitele

vyloučena

a

zaměstnanec

mohou požadovat na školském

vzniknout v důsledku šikanování -jako

ale i formou fyzické

činu

děti

se

a asociálm'ho jednání.

za vzniklou újmu školské

pracovněprávně. Rodiče
může dítěti

pachatele šikanování. Totiž trestní zákon stanoví

psychické újmy.
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školy

zařízení

může

nese plnou
školy nebo
být postižen

náhradu škody, která

poničené oděvy, učební pomůcky,

3.4 Jiné formy šikany
3.4.1 Mobbing - šikana na pracovišti
dětmi či

Mobbing je zvláštní druh šikany, který se odehrává nikoliv mezi

mladistvými, ale mezi
druhu šikany málo
potlačit,

dospělými,

hovoří,

a to

protože

než aby danou situaci

převážně

na pracovišti. Proto se také o tomto

dospělí

lidé se snaží tuto

účelně

řešili.

skutečnost

v sobě spíše

Význam slova mobbing vychází

z anglického- to mob, což v překladu bývá označováno jako vulgární vynadání, vrhnutí
se na někoho.
Mezi

větší částí

populace je

rozšířen

názor, který spojuje mobbing

s odstraněním "nepohodlného" kolegy z pracoviště nebo
má obecně za to, že mobbing je jakési vyhledání
který má

působit

zároveň první,

Dalšími

jako "hromosvod"

při

záviděného

či stvoření obětního

především

místa. Taktéž se
beránka,

jakémkoliv problému. Tento

člověka,

člověk

bude

kdo bude muset v případě personálních změn opustit pracoviště.

příčinami

mobbingu

může

být špatná organizace a

nevytíženost, nuda, stres z přetížení,

napětí

poznamenat, že ne každý verbální

či

řízení

práce,

a monotónnost. Na druhou stranu je nutno

fyzický útok mezi

dvěma

kolegy na jednom

pracovišti je mobbingem. Ani vzájemná nevraživost plynoucí z určitého nelichotivého
osobního hodnocení toho druhého ještě sama o sobě není mobbingem.

Mobbing - psychické týrání - je systematický, dlouhodobý,
především

opakovaný útok a nátlak na

určitou

cílevědomý

a

osobu, jenž se už nevztahuje ke

konkrétní činnosti, ale jedná se o soustavný tlak bez ohledu na to, jakou činnost dotyčná
osoba vykonává

či

jaké je její chování v tu dobu na pracovišti. Mobbing nevzniká sám

od sebe, ale paradoxně vychází z jednoho centra - a to většinou od jednoho či dvou lidí.
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Chování

těchto

lidí je

různé

- využívá degradujícího

nadměrné kritičnosti, zesměšňování,

drobných

či větších

přístupu,

úplné ignorování,

intrik ... nic obvykle prokázat

nejde, ale všem zúčastněným je jasné, že stokrát nic může umořit a nejen osla." Capponi
a Novák (Sám proti agresi, Grada, 1996).

Zvláštním, ale v současné

době často zmiňovaným případem

je sexuální mobbing

neboli sexual harassment.

Výraz harassment je do

češtiny humorně překládán

sexuální mobbing rozumíme

obtěžování,

jako harašení. Pod pojmem

donucování, vydírání, které se odehrává ve

spojitosti se sexem.
označováno

Jako sexual harassment bývá

eroticky podbarvené chování

či

výzvy

jedné osoby, které druhá osoba odmítá. Takové výzvy a chování jsou vnímány jako
urážející. Jejich rezolutní odmítnutí bývá spojováno s určitými negativními následky
pro toho, kdo je odmítá. Jednotlivými
obtěžování,

oplzlých

způsoby,

které bývají

jsou například provokativní poznámky o

vtipů,

vynucování soukromé

schůzky,

hýždích), návrhy k sexuálnímu styku pod

propuštění

ze

krajně společensky

žen, ale i

jako sexuální

různých částech těla,

poplácávání po

(nejčastěji

zaměstnání. Většina

označovány

vypravování

různých částech těla

pohrůžkou finančního

větší část mužů

postihu

či

považuje toto chování za

nevhodné a společně ho odsuzují a proti němu bojují.

Za takového nejčastějšího původce sexuálního obtěžování je označován muž, a to ve
věku

mezi čtyřiceti a padesáti lety, který je ženatý a má děti, i když někdy se obdobného

chování dopouští i ženy!
Mnoho

odborníků hovoří

o tom, že mobbing je

komunikovat, na sociální vztahy,

pověst,

na kvalitu

vlastně útočení

odváděné

na možnost

práce a na zdraví osoby.

Další zasaženou oblastí je i ideová orientace jedince.
Přesnější

rozbor vycházející z faktorové analýzy jednoho z nejčastěji používaných

dotazníků zjišťujících

mobbing hovoří o sedmi faktorech.
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a) útok prostřednictvím organizačně-administrativních postupů:
přeřazení
úkolů,

na jiné pracoviště, zadávání nevhodných

či

více

méně

ponižujících

hledání chyb, kterým se při práci člověk nevyhne a jejich tvrdé

postihování
b) sociální izolace - "Nikdo z nás se s tebou nebaví."
c) útok na soukromí: narážky,

zesměšňování

všech faktických i smyšlených

handicapů

d) fyzický útok- inzultace, sexuální šikana.(sexuální harašení - narážky,

fyzický kontakt)
e) útok proti politickým, náboženským či jiným postojům významných pro
danou osobu
f)

křik,

nadávky, ponižující přezdívky, hanlivé verše

označující

danou osobu

g) pomluvy, drby, fámy

Capponi, Novák (Sám proti agresi, Grada, 1996)

Mechanismus a průběh mobbingu se dá popsat v několika fázích:

V první fázi,

označované jako

expozice, dochází k nepatrným neshodám a

vzájemným rozporům. Na nich mají svou účast obě strany. Slabší, který je tím
roztrpčen,

ustupuje.

Silnější

naopak zaujímá postoj

Druhá fáze- zauzlení, kolize

spočívá

kritičtější

a agresivnější.

v tom, že "slabší" se stává cílem opakujících

se drobných útoků. Stále větší pozornost je takové osobě věnována i ze strany dalších
kolegů, kteří

iniciátora.

se z rozličných důvodů přidávají na stranu původně osamoceného

Důvody těchto jedinců jsou různé.

Od snahy posílit si svoji pozici až po

zviditelnění

se.

Oběť

který se stále stupňuje. Zhoršuje se její psychický stav.
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se dostává pod trvalý tlak,

Následkem bývá celkový fyzický útlum a zvětšené procento chyb, kterých se dopouští,
zejména na pracovišti, nevěří si, nejsou si jisti sami sebou. To ještě více posiluje její
negativní a nadměrně přísné hodnocení.
Krize aneb situace

spějící

k vyvrcholení je další fází, kdy dusná atmosféra na

pracovišti a neutěšené personální vztahy jsou již všeobecně známy.
aktivně

Oběť

se buď snaží

bránit nebo rezignuje a uniká do pasivní obrany. Následkemje poměrně

častá

pracovní neschopnost nebo naopak enormní snaha nalézt si novou práci či podat
výpověď, přičemž je oběti jedno,

Předchozí

co s ní bude dál.

stádium ústí do další fáze - obratu, peripetie.

Může

se stát, že deptaný

jedinec si vybuduje jakousi vlastní strategii obrany, za pomocí které se snaží daný stav
přežít

a zbavit se

různorodé, stejně
těchto způsobů

bezprostředního

jako

způsoby

týrání. Mechanismy takové obrany jsou

vyrovnání se se stresem a

značně

nadměrnou zátěží. Většina

obrany však není nijak trvale udržitelná a samospasitelná.

Poslední fáze příznačně nazvaná jako katastrofa dává jasnou odpověď na to, jak
oběť

"končí".

zpravidla

Jde tedy o

odstranění

nepohodlného pracovníka.

Oběť

sama

podá výpověď, odejde z důvodů reorganizace anebo udělá takovou chybu, pro kterou je
propuštěna

"vyhozena"ze zaměstnání.

Jednoznačný

návod, jak se mobbingu bránit, neexistuje. K účinné

obraně

je nutná

jistá míra asertivity, sebevědomí i znalosti prostředí. Zákoník práce sice chrání
zaměstnance před těmito

(odkaz je

kromě

viz.přílohy),

v

projevy a

zaměstnanec

má právo domáhat se svých práv

zákoníku práce i na Listinu základních lidských práv a svobod -

součastné době

je ale domáhání se práv velmi složité a komplikované.

Dále je dobré znát, kdo je skutečným nepřítelem. Podle osoby nepřítele lze volit
způsoby

obrany. Od jejich aktivních forem, až po možnost typu "kdo uteče, vyhraje".

Mezi další možnosti obrany se řadí žádost o přeložení do jiného oddělení či pobočky
dané firmy.
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případě

V každém

by se

měla především

projevit

větší

síla a soudržnost kolektivu.

Kolegové na pracovišti by neměli strkat "hlavy do písku", protože nikdy nevědí, kdy se
stanou obětí útoku právě oni.

3.4.2

Příběhy

ze života - má vlastní zkušenost s mobbingem

Eva K. (Tábor) - pracovala jsem v domově

důchodců

v Chýnově, zhruba

před

rokem jsem se pro své osobní názory stala nepohodlnou. Na mojí osobu byli vršeny
údajné konflikty, intriky, lži a pomluvy. Dlouhou dobu jsem nechápala

proč.

Až

mnohem později jsem zjistila, že to není můj problém, ale problém vedení. Vadilo jim,
že existuji.

Patřím

k těm lidem,

kteří

se s některými hanebnostmi

nechtějí smířit

pokud jednání některých osob překročí pomyslné meze, nenechárn si nic líbit a
svůj

vlastní názor na věc. Vedením mi bylo

směnách

sděleno,

a

sdělím

že se mnou nikdo nechce sloužit ve

a abych zvážila své setrvání v kolektivu. Nikdo mi však nedokázal

konkretizovat údajné stížnosti kolektivu na mou osobu s tím, že nejsou povinni se mi
zpovídat.

Kolegyně osobně

práci. Byla mi odebrána
můj

noční

služba prý z organizačních

dobrovolný odchod vedení domova

pro porušení pracovní
napětí

Za

o tom také nechtěli hovořit, údajně ze strachu, aby nepřišli o

kázně.

dělalo

důvodů.

vše pro to aby se

Když se

mě

zbavilo

nepodařil
výpovědí

S tím jsem nesouhlasila a bojovala dál. Neustálý stres a

se brzy projevily i na mém zdravotním stavu s následnou pracovní neschopností.

několik

dní jsem obdržela

výpověď

z nadbytečnosti. Dnešní

společnost

preferuje

jedince s ostrými lokty, já preferuji slušnost, není to naivita a v tom je ten problém.
(www.vztahy.org-2003).
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Jiří

J. (Praha) - pracoval jsem v Národním divadle jako strojník VZT

(vzduchotechniky). Do prvního problému s vedoucí
jsem

údajně, patřičně

dle

představ

oddělení. Můj

nastal tehdy, když došlo k poruše

oběhové čerpadlo uzavřel

VZT jsem je dostal, když

vedoucího nespolupracoval

kolegy taktéž pracovníka VZT z tohoto
oddělení

oddělení

čerpadla

při vyřazování

mého

další problém s vedoucím

topného systému,

načež

a toto zaznamenal do pracovního deníku VZT. I

jsem

přesto,

že

nevznikla žádná škoda a nebyl ohrožen chod divadla bylo mi druhý den vytknuto, že
jsem

dostatečně

nenahlásil

jsem od vedoucího
odmítl bylo mi

uzavření přívodů

oddělení

obdržel návrh na

předáno upozornění

budu muset divadlo

stejně

a že

na

méně

mě

to bude

výpověď

něco

stát. Dva dny na to

pohodou, a když jsem toto

závažné porušení pracovní

kázně,

a že

opustit. Pár dní na to mi bylo oznámeno, že z rozhodnutí

vedoucího úseku jsem se stal v rámci reorganizace

nadbytečným. Součástí

oznámení

byl i seznam volných pracovních míst v divadle. Seznam obsahoval i místo strojníka
vzduchotechniky! Byl jsem ale vzápětí upozorněn, že nový strojník musí mít

svářečské

zkoušky. A protože tyto nemám, nemohu nadále svoji práci vykonávat, a to i přesto, že
oddělení

ostatní pracovníci
předána výpověď.

též tyto zkoušky nemají.

Ještě během měsíce

mi byla

Celou svoji záležitost jsem předal svému právnímu zástupci.

(www.vztahy.org-2003)

Věra B. (Jihlava) - pracovala jsem jako učitelka angličtiny na OŠ v Jihlavě. Jelikož

jsem si dovolila poukázat na špatné
neadekvátní

řešení

kůži

mých stížností a z toho vyplývající

mé svízelné situace, která nakonec vyústila v neprodloužení mého

termínovaného pracovního
vlastní

šetření

poměru,

terčem útoků

z různých stran. Na

člověk označen

za kverulanta, s ním

stala jsem se

jsem prožila, co to znamená, když je

nelze vyjít a to proto, že jsem se domáhala svého práva na slušné jednání a lidsky
důstojné

zacházení s mou osobou a trvala jsem na spravedlivé ohodnocení mé práce. Za

to, že jsem měla jiný názor než paní ředitelka a dovolila jsem si vystoupit proti ní, byla
mi

udělena

před

písemná výtka a

neoprávněně

strženy 4000,-

Kč

z

odměn

a také mi bylo

zástupcem ředitelky vyhrožováno, že dostanu výpověď a že mi garantuje, že místo

v Jihlavě neseženu!
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Což se také stalo. V

současné době

Neúnosné pracovní podmínky se

jsem

negativně

nezaměstnaná

a práci nemohu sehnat.

projevily i na mém zdraví. Dlouhotrvající

stres jsem vnímalajako dále neúnosný. Chodilajsem učit se strachem a obavami.
Ze všeho jsem se psychicky sesypala a
Napsala jsem
mě

několik dopisů

na

různé

několik měsíců

byla v pracovní neschopnosti.

instituce, do dnes mi však nikdo neodepsal, což

zklamalo a připravilo o poslední zbytky iluzí.

(klub-pedagogu.cz-společnost

proti diskriminaci 2005)

Marie F. (Praha) - pracovala jsem jako skupinová vychovatelka v Domově mládeže
v Praze. Vše

začalo

jednoho dne kdy mi vedoucí vychovatel

sdělil,

že

při

budovy a pokojů žáků, nebyly v patře jenž jsem měla na starosti vysypány

jeho kontrole
tři

koše, a že

mi píše zápis za nevysypané koše. Bránila jsem se nespravedlivé výtce odkazem na to,
že vynášení odpadkových košů není v mé náplni práce. Vedoucí vychovatel na mě začal
řvát

aniž by

mě

nesmírně trapně

pociťovat

na mě

pustil ke slovu a nechal

kolegyň.

Ani jedna z nich se

mě

nezastala, když

znovu neoprávněně vedoucí vychovatel řvát, že si neplním své povinnosti a

starám se o

věci,

do kterých mi nic není. Za

tři

odevzdala oznámení o odebrání celého osobního
dostlala

na svoji obhajobu. Cítila jsem se

a poníženě díky jeho urážejícím připomínkám. Stále častěji jsem začala

ignoranci i ze strany svých

začal

něco říci

výpověď

z pracovního

v práci jsem dostala

výpověď

jelikož jsem byla i fyzicky

poměru

dny poté mi

sekretářka ředitele

příplatku. Ještě

tentýž den jsem

(dle § 46 odst. 1 písm. e). Za jaké nedostatky

dodnes nevím. Vše jsem psychicky velmi

vyčerpaná,

těžko

nesla,

strávila jsem v pracovní neschopnosti 5 měsíců.

Posléze jsem se obrátila na právní pomoc a se svým tehdejším
(Domov mládeže) se soudím dodnes.
(club-pedagogu.cz - společně proti diskriminaci 2005)
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zaměstnavatelem

Eva K.
společně

(Plzeň)

- pracovala jsem v jedné

s podstatně mladšími

kolegyněmi.

agentuře

Klienti si ale

jako domácí

ošetřovatelka

časem začali stěžovat,

že se

kvalita péče ze strany ošetřovatelek výrazně liší-zatímco já jsem se pacientům věnovala
důkladně,

jiné ošetřovatelky svou práci spíše jen tak odbývaly. Domnívám se, že to byl

důvod proč

to všechno

Po týdnu se zase

začalo. Nejdříve

záhadně

nezodpovědný bordelář,

našli, ale pro

se mi začali ztrácet klíče od sejfu s dokumenty.
změnu začala

mizet lejstra. Vypadala jsem jako

který si ve svých papírech neumí

udělat pořádek. Načež

byly strženy vedením odměny. Záhy jsem pochopila, odkud vítr vane.
přestali

brát veškeré servítky a

Nevěřila

bych, že je

stupňovala což mě

něco

začali mě

Kolegyně

mi

si totiž

v kanceláři natvrdo oslovovat "ty stará ... " .

takového možné. Averze proti mé

nakonec donutilo k podání výpovědi.

(magazín superkočka 2005-www.superkocka.cz)
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osobě

se stále více

Závěr

4.

Je bezesporu, že problém šikany je opravdu akutní, a chceme-li ji odstranit, pak
cílem veškerého našeho snažení musí být regulace násilí v celé naší společnosti.
Odhalování a
nezbytné, ale

odstraňování

často

Krokem správným

velice složité a pro
směrem

oběti

je dozajista

prevence, se kterou je nutno
právě

již vzniklé šikany a jejich

začít

již u

týrání

často

následků

traumatizující do konce života.

účinné odstraňování

dětí, neboť největší

prvotních

kroužků

děti

vliv na

rodiče,

mají zejména

a jiní. Tito lidé svým osobním vzorem mají

příznaků,

tedy

sklon k šikanování mají

ony a důsledky tohoto naučeného chování se často přenášejí i do

Nejsilnější

je beze sporu

dospělosti.

ale také

učitelé, trenéři,

vedoucí

největší

možnost ovlivnit

dětskou

psychiku a vychovat z jedince silnou osobnost schopnou empatie s

uměním

dosahovat

svých cílů bez násilí za pomocí demokratických metod.
Bohužel kromě těchto lidí na dětskou psychiku působí i jiné "vzory". Nositeli těchto
vzorů jsou například

televize,

počítačové

denním pořádku, a pokud dítě tráví více

hry, ve kterých jsou mnohdy agrese a násilí na

času

s takovými hrdiny než s rodiči, je jasné, že

se mnohdy s televizními agresory ztotožní. I vlivem dnešní
stále

méně času

právě

na své

děti

a výsledkem toho bývá, že

v řadách svých oblíbených televizních nebo

s nimi a tím se odpoutávají od reálného
nezničitelní

jejich

a nepolapitelní, jimž se

vysnění

světa

nemůže

děti

uspěchané

doby mají

rodiče

hledají autoritu a své vzory

počítačových hrdinů. Ztotožňují

se

s podvědomím, že oni jsou ti silní,

nikdy nic stát, a budou vždy

vítězit,

jako

hrdinové.

Každý rodič by se měl

osobně

zamyslet nad tím, co je mu přednější zda práce, záliby

a zájmy které vykonává a jenž mu zabírají tolik času nebo osud svého vlastního

dítěte?

Jak již bylo uvedeno výše v příslušné kapitole, prvotní a zásadní roli v problematice
šikany hraje prevence - předcházení vzniku tohoto patologického jevu.
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Je smutné, když zanedbáním péče a výchovy ze strany
zařízení

trpí, je zasaženo a

spoléhá.

Ať

znevýhodněno dítě,

už se dostane do pozice agresora

jelikož oba

případy

dotčeného jedince

s sebou mohou nést

ať

již rodičů

či např.

školského

které se na pomoc blízkého okolí

či oběti

značná

nelze situaci nijak

úskalí, jenž mohou

podceňovat,
přetrvávat

a

provázet i celý život.

Šikana je problémem celosvětovým a to neJen mezi dětmi, ale i dospělými.
V globále lze

otevřeně říci

a přiznati si, a to i po nahlédnutí do historie, že se tak trochu

jedná o pověstný boj s větrnými mlýny.
Chceme-li problém šikany a agrese opravdu vymýtit,
hodně

citu a dobrých

vzorů, dospělým

dopřejme

pak více volného

dětmi.
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času

tedy našim

dětem

stráveného se svými

5. Anotace

Problematika šikany se v dnešní
dětmi

době

dostává výrazně do popředí, a to zejména mezi

a mládeží, ale lze ji vypozorovat taktéž mezi

pracovištích (Mobbing). Hlavním cílem této

dospělými, kupříkladu

bakalářské

práce bylo popsat a

charakterizovat celkovou situaci problému šikany v naší demokratické
především

poukázat na psychická

rozšířeným

patologickým jevem

řešení

či

společnosti,

ale

celosvětově

fyzická traumata, jenž jsou s tímto

společnosti

na

úzce spjata. Nastínit onu možnou cestu

této negativní stránky lidstva těm, jenž

nechtějí

nečinně přihlížet,

nadále pouze

ale účinně pomoci.

Z obecných
určité

závěrů

zkušenosti,

již v dětství,
naučeného

již

každý

osobně či přeneseně.

neboť největší

neboť

šikana

taktéž ke zhoršení školního

může

prospěchu,

na uplatnění se v dalším

své

sebedůvěru,

průběhu

právě děti,

léčbou,

se šikanou své
často

získají

a

důsledky

tohoto

dospělosti.

odstraňování
oběti

již vzniklé šikany a jejich

na dlouhou dobu podlomit, jak

radost ze života,

vzdělávání, může

nebo pracovního nasazení a tím i ke
života. Ale

především

kladen na prevenci vzniku šikany. I zde platí zásada, že
zhoršit nesprávnou

měl

má nebo

Tyto nemilé zkušenosti lidé

odhalování a pokud možno rychlé

je nezbytné,

člověk

sklon k šikanování mají

duševní a fyzické zdraví, tak její

naděje

téměř

chování si často přenášejí s sebou i do

Důsledné
následků

ať

vyplývá, že

i problém šikany

stejně

můžeme oběti

důraz

velký

dojít

ztrátě

by měl být

jako nemoc

můžeme

zkomplikovat liknavým,

necitlivým a špatně vedeným přístupem.

Krokem správným
prvotních
naskýtá

příčin,

největší

směrem,

jak již bylo uvedeno je dozajista

tedy prevence. S prevencí je nutno
možnost, osobními vzory

působit

na

začít

již u

dítě

a tak z

účinné odstraňování

dětí, neboť

něj

vychovat silnou a

sebejistou osobnost schopnou empatie s uměním dosahovat svých
za pomocí demokratických metod.
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zde se nám

cílů

bez agrese

Věřím,

že se mi v této

bakalářské

práci

podařilo

pouhým popisem tohoto neblahého fenoménu naší
průvodcem

a rádcem všem

rodičům, pedagogům

společnosti,

ale bude i praktickým

a jiným osobám,

lidem, nacházejícím se v této svízelné životní situaci.
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skloubit teorii s praxí, a ta není

kteří chtějí

pomoci

Summary

The problem ofbullyingis nowadays becoming significant, especially among
children and youth, but it can be observed among adults as well, such as mobbing. The
main aim of this bachelor dissertation is to describe the characteristics of bullying as a
whole and thus to imply possible solutions to those persons, who do not wish to just sit
back and do nothing, but to effectively help.
The conclusions show, that almost every person has experienced some form of
bullying. People gain such unpleasant experience as early as during childhood, because
it is the children who incline to bullying the most, and often, they carry the
consequences of such learned behavior to adulthood.
Consistent unmasking and quick elimination of already present bullying and of its
consequences is necessary, because bullying can undermine one's mental health for a
long period of time, one's self-confidence, enjoyment from learning, it can negatively
affect school results, attitude towards work and through it all a chance of self-realization
in life. As much as we can worsen one's illness by applying improper treatment, we
could further complicate the victim's problem with slow, insensitive and incorrect
methods as well.
Eliminating primary roots of the problem - prevention - is certainly a step in the right
direction. Prevention must be initiated as early as during childhood, because there we
have the greatest chance to appeal to children as their behavioral pattems and to develop
their strong personalities with ability of empathy and of achieving goals without
aggression, through democratic methods.
I believe, that I was able to well combine theory and practice in my dissertation, and
that it is not only a description of the phenomenon, but can also be a practical guide to
all parents, teachers and other persons, who wish to help people in such a complicated
life-situation.
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Příloha č.

1

§ 231 Omezování osobní svobody
( l) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím

svobody až na dvě léta.
(2)

Odnětím

svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v

odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.
(3)

Odnětím

svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin

uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.
(4)

Odnětím

činem

svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť

závažný následek.

§ 235 Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco

konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se

dvěma

osobami,

c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d)

způsobí-li

takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu,

e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s
výkonem jejich povinnosti, nebo
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

(3)

Odnětím

svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem

uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.

§ 221 Ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.
(2)

Odnětím

svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro
výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový

čin

na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické skupině,

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3)

Odnětím

svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li

činem

uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 237 Útisk
Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo
trpěl,

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 234 Loupež
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu

zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2)

Odnětím

svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým
(3)

Odnětím

činem těžkou

újmu na zdraví nebo

značnou

škodu.

svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li

uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo smrt.

činem

§ 247 Krádež
(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

a)

způsobí

b)

čin

tak škodu nikoli nepatmou,

spáchá vloupáním,

c) bezprostředně po
bezprostředního

d)

čin

činu

se pokusí uchovat si věc násilím nebo

pohrůžkou

násilí,

spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při

sobě,

nebo

e) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo
propadnutím věci.
(2)

Odnětím

svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel

potrestán, způsobí-li
(3)

Odnětím

činem

uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.

svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
(4)

Odnětím

svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li

činem

uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

§ 257 Poškozování cizí věci
(1) Kdo

zničí,

poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím

majetku škodu nikoli nepatmou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na věci

svědka,

znalce nebo tlumočníka pro výkon

jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení,
vyznání nebo proto, že je bez vyznání,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
(3)

Odnětím

svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li

uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

činem

§ 241

Znásilnění

(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k

jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti
jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
(2)

Odnětím

svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin

uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.
(3)

Odnětím

a)

svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

způsobí-li činem

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.
(4)

Odnětím

svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li

činem

uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 204 Kuplířství
(1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z

prostituce provozované jiným,bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2)

Odnětím

svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin

uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy
anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného.
(3)

Odnětím

svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch,
b) spáchá-li takový činjako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let.
(4)

Odnětím

svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin

uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let.

Příloha č.

2

USNESENÍ
předsednictva České národní rady

ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavm'ho zákona č. 162/1998 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A

SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady,
uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost
zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné
tradice našich národů, v paměti trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní
svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do
společným

zabezpečení těchto

práv

úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a

slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl

odpovědnosti vůči

budoucím

generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a
Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí,
usneslo se na této

Listině

základních práv a svobod:

Hlava první
Obecná ustanovení
Článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
Článek2

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.
Článek3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národm'ho nebo sociálm'ho
původu, příslušnosti

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného

postavení.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv
a svobod.

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Článek5

Každý je způsobilý mít práva.
Článek 7

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v
případech

stanovených zákonem.

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu
zacházení nebo trestu.

Článek S

(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který
stanoví zákon.
Článek9

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám
vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské
služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelných pohrom, nehod, nebo
jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo

značné

majetkové hodnoty,

d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.
Článek 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst

a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
osobního života.
Článek 14

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo
jiným způsobem, jakož i

svobodně

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace

bez ohledu na hranice státu.

Hlava čtvrtá
Hospodářská,

sociální a kulturní práva

Článek28
Zaměstnanci

mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
Článek29

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví
při

práci a na zvláštní pracovní podmínky.

(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních
vztazích a na pomoc při přípravě povolání.
Článek32

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých

je zaručena.

Příloha č.
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Liga lidských práv
Na Rybníčku 16

tel.: 224816765

120 00 Praha 2

fax: 224941092

Občanské

sdružení Linka bezpečí

Ústavní 91/95

tel.: 226727979

181 21 Praha 8

266727976

Fond ohrožených dětí
NaPoříčí

6

tel.: 224221137

ll O 00 Praha 1

Občanské

224236655

sdružení Společenství proti šikaně

Zelený pruh 1294/50

tel.: 737436120

147 08 Praha 4

Občanské

606118199

sdružení Dětské krizové centrum

V Zápolí 1250/21

tel.: 241484149

141 00 Praha 4

Občanské

sdružení Proti šikaně

U Židovského hr'bitova 5
104 00 Praha 10

tel.: 608255080

Občanské

sdružení Bílý kruh bezpečí

Duškova20

tel.: 257317100

150 00 Praha 5

fax: 251512299

Občanské

nonstop linka: 25731711 O

sdružení Lásku dětem

Jugoslávských partyzánů 46 tel.: 605205795
160 00 Praha 6

Linka bezpečí: 800155555

724500313

Rodičovská

linka: 283852222

