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  Příloha 1: Škádlení vs. šikanování 

 
ŠKÁDLENÍ ŠIKANA 

Definice 
Škádlení patří k rovnocenným, 
kamarádským nebo partnerským 
vztahům. Chápáno je jako projev 
přátelství. Za škádlení se považuje 
žertování (popichování, zlobení) 
za účelem dobré nálady a není 
v něm vítěz ani poražený. 

Šikanování patří do násilných 
a závislostních vztahů. Za šikanování 
se považuje, když jeden nebo více 
žáků úmyslně a opakovaně ubližuje 
druhým. Znamená to, že dítěti někdo, 
komu se nemůže ubránit, dělá, co je 
mu nepříjemné, co ho ponižuje nebo 
to prostě bolí.             

Záměr Vzájemná legrace, radost a dobrá 
nálada. 

Ublížit, zranit a ponížit.  

Motiv Náklonnost, sblížení, seznamování, 
zájem o druhé.  
Rozpouštění napětí ve třídě 
a navozování uvolněné a pohodové 
atmosféry. 
Zodolňování, zmužnění. 

Základní tandem - moc a krutost.  
Další motivy překonávání samoty, 
zabíjení nudy, zvědavost ala Mengele, 
žárlivost, předcházení vlastnímu 
týrání, vykonání něčeho velkého…                         

Postoj Respekt k druhému a sebeúcta. Devalvace, znevážení druhého 

Citlivost Vcítění se do druhých. Tvrdost a nelítostnost. 

Zranitelnost Dítě není zvýšeně zranitelné 
a přecitlivělé. 

Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže 
či nechce bránit. 

Hranice Obě strany mají možnost obhájit 
své osobní teritorium. Vzájemné 
vnímání a respektování verbálních 
i neverbálních limitů. Při 
divočejším škádlení žádný 
nepoužije své plné síly nebo silnější 
mírní své akce. 

Prolamování hranic, „znásilňování“ 
druhého. Silnější strana nebere ohled 
na slabšího. Oběť dává najevo, že je jí 
to nepříjemné, útočníci pokračují dál. 
Někdy sadomasochistická interakce. 

Právo 

a svoboda 

Rovnoprávnost účastníků. Dítě se 
může bránit a škádlení opětovat, 
případně ho může zastavit 
a vystoupit z něho. 

Bezpráví. Pokud se dítě brání nebo 
dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě 
ztrestáno! 

Důstojnost Zachování důstojnosti. Dítě nemá 
pocit ponížení. Necítí se trapně 
a uboze. 

Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je 
zesměšňováno a ponižováno. 

Emoční stav Radost, vzrušení ze hry, lehké 
naštvání. I nepříjemné! Ale ne 
bezmoc. 

Bezmoc! Strach, stud, bolest. 
Nepříjemné a bolestivé prožívání 
útoku. 

Dopad Podpora sebehodnoty, pozitivní 
nálada. 

Pochybnosti o sobě, nedostatek 
důvěry, úzkost, deprese. Dítě má 
strach ze školy. 

 

Zdroj: Co dělat, když - intervence pedagoga: Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept, Příloha č. 6, Školní šikanování. Praha: MŠMT, s. 24. 
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  Příloha 2: Zkrácený popis stádií šikanování dle Koláře 

První stadium: Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 

neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.  

  
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy 

ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si 
na nich odreagovávají nepříjemné pocity, například z očekávané těžké písemné práce, 
z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se 
přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být 
dáno také neřešením předchozí situace.  

  
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat 

a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde 
o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor - 
„raději on, než já“.  

  
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 

neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď 
jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési 
alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 
krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.   

  
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 

programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, 
které pro přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti 
druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 
parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor 
šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované 
chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.  

  
Zvláštnosti u psychických šikan 
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. 

V popředí je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem 
a izolací. Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost 
psychického násilí si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí.  
 
 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). Praha: MŠMT, 2016, s. 16. 
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  Příloha 3: Postup při vyšetřování a řešení šikany dle Koláře 

První pomoc při počáteční šikaně 
Krizový scénář pro výbuch skupinového 

násilí při pokročilé šikaně 

1. odhad závažnosti a formy šikany; 

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování 

upozornili, a s oběťmi; 

3. nalezení vhodných svědků; 

4. individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků a konfrontace oběti 

s agresory); 

5. ochrana oběti; 

6. předběžné vyhodnocení a volba 

ze dvou typů rozhovoru: a) rozhovor 

s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování 

k metodě vnějšího nátlaku); 

7. realizace vhodné metody: a) metoda 

usmíření;  b) metoda vnějšího nátlaku 

(výchovný pohovor nebo výchovná 

komise s agresorem a jeho rodiči); 

8. třídní hodina:  a) efekt metody 

usmíření;  b) oznámení potrestání 

agresorů; 

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka; 

11. práce s celou třídou. 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový 

odhad závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, 

zastavení skupinového násilí 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů na poschodí 

a informování vedení školy; 

4. zabránění domluvě na křivé 

skupinové výpovědi; 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání 

lékaře); 

6. oznámení na policii, paralelně – 

navázání kontaktu se specialistou 

na šikanování, informace rodičům 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků; 

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky; 

10. rozhovor s agresory, případně 

konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) 

s obětí (oběťmi) 

D. Náprava 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna 

konstelace skupiny. 
 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). Praha: MŠMT, 2016, s. 23. 

 



137 

 

  Příloha 4: Postup a doporučení při vyšetřování šikany dle Pöthe  

V případě oběti V případě agresora 

1. pozorně naslouchat 

2. vyjádřit podporu a pochopení 

3. ubezpečit, že to není jeho/její vina 

4. zjistit a zaznamenat maximum 

5. posoudit míru ohrožení 

6. zajistit bezpečné prostředí 

7. vyšetřením u odborníka zjistit 

8. pozitivním hodnocením zvyšovat 

9. nácvikem vést k osvojení obranných 

postojů 

1. v osobních pohovorech vyjádřit 

zásadní nesouhlas a odsoudit chování 

násilníka 

2. nekompromisní stanovisko podepřít 

přiměřený veřejným postihem 

3. zjistit maximum informací o motivech 

a možných zdrojích agresivního chování 

4. systematickým vedením ve škole 

informací o původci, formě, trvání, 

a v rodině odstranit nebezpečné vzorce 

frekvenci a místě šikany chování 

5. působením na rodinu odstraňovat 

rizikové postoje a negativní výchovné 

vlivy 

6. odstranit zdroje ponižování 

a tělesného násilí v rodině a ve škole 

7. nabídnout bezpečné možnosti vybití 

rozsah tělesného a psychického 

agresivních emocí a možnosti poškození 

a zabezpečit následnou péči 

seberealizace 

8. pěstovat a prohlubovat schopnost 

sebevědomí a sebedůvěru dítěte 

empatie, vcítění se do pocitů jiných 
 

Zdroj: PÖTHE, Petr. Dítě v ohrožení. 2. rozš. vyd. Praha: G plus G, 1999, s. 143. 

ISBN 80-861-0321-8, 
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  Příloha 5: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 
 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, 

ponižování, hrubé žerty na jeho účet;  účet např. z důvodu etnicity, sexuální 
orientace, náboženského vyznání apod.; 

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, 
nenávistným, pohrdavým tónem; 

 nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj 
platil; 

 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené 
panovačným tónem; 

 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům 
spolužáků; 

 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení 
spoluúčasti na nich; 

 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale 
je nápadné, že je oběť neoplácí; 

 rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 
 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání 

učitelům apod. 
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá 
kamarády;  

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  
 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;  
 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 
 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;  
 stává se uzavřeným;  
 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 
 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;  
 zašpiněný nebo poškozený oděv;  
 stále postrádá nějaké své věci;  
 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné 

výmluvy; 
 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy; 
 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; 
 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit. 
 
 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). Praha: MŠMT, 2016, s. 19. 



139 

 

  Příloha 6: Záznamový arch 

Respondent 

zastupující školu / 

rodinu / sociální práci 

Gender Nejvyšší dosažené vzdělání 

Věk 

žena muž ZŠ SŠ VOŠ VŠ 

Škola 1 X     X 51 

Škola 2  X    X 31 

Škola 3 X     X 29 

Rodina 1  X    X 37 

Rodina 2  X    X 51 

Rodina 3 X     X 55 

Sociální práce 1 X     X 30 

Sociální práce 2 X     X 27 

Sociální práce 3 X    X  43 
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  Příloha 7: Zúčastněné role v PP školního šikanování 

ŠKOLNÍK ŘEDITEL SPOLUŽÁK 

ŽÁK TŘÍDNÍ UČITEL ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

VRÁTNÝ KUCHAŘ UKLÍZEČ 

UČITEL 

NEJMENOVANÝCH 

PŘEDMĚTŮ 

VÝCHOVNÝ PORADCE UČITEL TĚLOVÝCHOVY 

UČITEL OBČANSKÉ 

VÝCHOVY 

ŠKOLNÍ METODIK 

PREVENCE 

RODIČ / ZÁKONNÝ 

ZÁSTUPCE 

SOUROZENEC 
EXTERNÍ SOCIÁLNÍ 

PRACOVNÍK 

POTENCIÁLNÍ INTERNÍ 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

VEDOUCÍ MIMOŠKOLNÍHO 

KROUŽKU 
DOZOR NA CHODBĚ VYCHOVATEL 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO 

KROUŽKU 

ŽÁCI ŠKOLNÍHO 

PARLAMENTU 
ASISTENT 

EXTERNÍ REALIZÁTOR 

PREVENCE 
  

 
  


