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ÚVOD

Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu  
Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně. Absolvování kurzu  
umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany. 
První a třetí část textu poskytuje informaci o vlastním kurzu a nastiňuje vizi pětiúrovňo-
vého koncepčního vzdělání pro odborníky na řešení šikany. Ve druhé části je k dispozici 
zhuštěná a přehledná speciální teorie, která se přímo váže k řešení šikanování. Čtvrtá 
část zahrnuje materiály pro dílny a nácviky ve skupině. Poslední část se týká požadavků  
na získání kvalifikace odborníků první úrovně.

autor

O NIDV

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního roz-
voje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice a zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť 
našich metodiků, odborných garantů i externích spolupracovníků nám mimo jiné umož-
ňuje kvalitní a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezortních 
projektů ministerstva školství. Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdě-
lávacích a konzultačních služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň dokážeme 
operativně reagovat na aktuální i specifické potřeby a požadavky škol a pedagogů v jed-
notlivých krajích České republiky.
Díky Vašemu zájmu a spolupráci jsme pro Vás mohli připravit tuto publikaci. Věříme,  
že v ní naleznete potřebné informace či inspiraci a rádi se k ní budete vracet.

ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
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PRVNÍ ČÁST: 

KURZ A JEHO KONTEXTY

I. INFORMACE O KURZU:

Vstupní informace

Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího
vzdělání pro zájemce o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany a kyberšikany. 
(Pod pojem školní šikana zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.) V nabídce 
vzdělávání převažují jednodenní tzv. záplatové“ kurzy, které nemohou naplnit potřeby 
praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany . (Nicméně někte-
ré tyto jednodenní kurzy mohou být prohloubením a rozšířením základního výcvikového 
kurzu. Např. kurz ke kyberšikaně vedený špičkovými specialisty.

Kurz Odborník na řešení šikany první úrovně taktéž reaguje na úplnou absenci 
koncepčního vzdělání pro různé typy odborníků.

Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně . 
Podmínkou je, aby absolvent základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řeše-
ním šikany. 

V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání odborníků na řešení ši-
kanování podle M. Koláře (Podrobněji viz Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: 
PVŠPS, 2013. Stručnou informaci s názvem „Pětiúrovňové vzdělání odborníků pro řeše-
ní šikanování“ najdete ve třetí části tohoto studijního textu.)

Příznivou zprávou je, že tento program je součástí rezortního úkolu ministryně a MŠMT.

1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Základní výcvikový kurz – Odborník na šikanu první úrovně

(dále také ZVK) využívá techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, kte-
rý lze v praxi užitečně použít. Program má čtyři návazné a vzájemné propojené moduly.

První modul – První pomoc při šikanování 

První část je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v po-
znávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věno-
vána kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictvím praktických dílen a diskusí jsou 
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však probírána i jiná důležitá témata:
- rozdíl mezi šikanováním a škádlením,
- vztah šikanování k příbuzným fenoménům,
- vnější a vnitřní pohled na šikanování,
- východiska pro řešení kyberšikany u dětí a mládeže,
- rozlišení počátečního a pokročilého stadia šikanování,
- kde potřebuji pomoci a co zvládnu sám jako odborník 1. úrovně,
- právní aspekty školní šikany a kyberšikany.

Ve druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů 
a hlavní pozornost je věnována nácviku základních variant (schémat) účinné a bezpečné 
první pomoci. Důraz je kladen zejména na:

a) Praktické zvládnutí jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená 
metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož 
osvojení umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Sou-
časně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

b) Odzkoušení krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí 
škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později  
je většinou nemožné případ vyšetřit.

Druhý modul – Supervizní setkání 

Další část je věnována supervizi, společnému hledání bezpečných a účinných řešení  
u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastní-
ků z preventivní praxe šikanování. Zařazeny jsou některé z těchto metod supervize: 

a) Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany.
b) Případová skupina s Bálintovskou strukturou.
c) Promítnutí estonského filmu Klas (Třída) a odborné posouzení chyb pedagogů  
 a rodičů včetně hledání správného postupu pomoci v různých etapách příběhu.
d) Práce s filmem Net story: Příběhy ze světa internetu s důrazem na téma kyberšikany.

Třetí modul - Školní program proti šikanování

Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší se-
známení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český 
školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity 
tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní a nejúčinnější způsob je vytvoření 
vlastního programu ve skupinách podle rámcové struktury 13 klíčových komponentů.  
Dále následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.
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Čtvrtý modul – Závěrečná důležitá speciální teorie,

zkouška – obhájení závěrečné práce ve skupině 

a) Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje k řešení šikany.

 - Zakrývající a protiúzdravný systém (základní a rozšířená varianta).

 - Kořeny a příčiny šikany. 

 (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.)

b) Zkouška – Obhájení krátké závěrečné práce

Poslední část  kurzu bude věnována především prezentaci a obhájení závěrečné práce 
frekventantů. Úkolem je prokázání hlubšího porozumění praktickým a metodickým pro-
blémům řešení šikany. Témata prací se vztahují přímo k metodice a praxi řešení školní 
šikany a kyberšikany. 

Přednost budou mít:

 - Vlastní kazuistiky šikany (zaměřeno na řešení konkrétního případu).
 - Případy z internetové poradny Společenství proti šikaně a návrhy řešení.

Poznámka: Mám vyzkoušeno, že celodenní komunitní prezentace prací frekventantů vede 
k intenzivnímu vzájemnému a individuálnímu učení. Je známo, že dlouhodobé zapama-
tování se zvýší až na 90%, jestliže máme možnost to, co jsme se naučili, zkoušet naučit 
druhé. Tento princip funguje při mých kurzech velmi dobře.

2. Vzdělávací cíl

Celkovým cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení 
školní šikany. Vzdělání, které umožní úspěšně plnit funkci pověřeného školního odborní-
ka. (ZVK je první kvalifikační úrovní připravovaného pětiúrovňového koncepčního 
vzdělání odborníků pro řešení šikanování). V budoucnu by však právě odborníci pově-
ření řešením šikany měli absolvovat vzdělání druhé úrovně.

Cílem ZVK na konkrétní úrovni je:

a) Naučit frekventanty poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zajistit účinnou  
a bezpečnou první pomoc při školní šikaně, šikaně vůči učiteli a kyberšikaně. To zahrnu-
je: 

- Kompetenci (kvalifikovaně) posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany -  
to znamená stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již 
specialista, co zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc zvenku. 

- Praktické zvládnutí metod první pomoci pro počáteční obyčejnou šikanu a připravenost 
na zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch skupinového násilí,  
tzv. školní lynč. 

b) Připravit absolventy kurzu na účast při zavádění Hradeckého školního programu proti 
šikanování.
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Poznámka: Každý modul má stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, 
dynamiky skupiny a formulovaný domácí úkol.

3. Hodinová dotace 

Kurz zahrnuje 32 hodin s rozložením po osmi hodinách na jeden den kurzu. 16 hodin pro 
první modul, 8 hodin pro druhý a třetí modul,  8 hodin (obhajoba práce) pro čtvrtý modul 
po časovém období  4 – 6 týdnů.

4. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

Kurz je určen  max. pro 25 účastníků. Cílovou skupinou jsou:

a) Pedagogové všech typů škol – metodici školní prevence, výchovní poradci, třídní 

 učitelé, vedení školy, psychologové a speciální pedagogové.

b) Všichni ostatní , které téma šikany zajímá a chtějí nějak pomoci.

ZÁKLADNÍ LITERATURA K SEMINÁŘI

• Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních č.j.: MŠMT-21149/2016

DOPORUČENÁ LITERATURA

• Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola  
psychosociálních studii.

• Kolář, M. (2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI.
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II. POTŘEBA ÚČINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ  
 PRO ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Šikanování ve školách je epidemicky rozšířený fenomén, který způsobuje mnoho 
utrpení a bolesti. (Podrobnější informace o výskytu šikany na českých školách viz Kolář, 
2011, str. 22-24.) Škody jsou velmi rozsáhlé a závažné. Zasahují nejenom přímé pro-
tagonisty šikanování, samozřejmě nejvíce oběti, ale překračují často i hranice skupiny 
a drtivě dopadají na okolí – rodiče, pedagogy, vedení školy atd. To však není všechno, 
agresoři často v naučeném násilí pokračují nejenom ve škole, ale i v dalším životě - 
v rodině (intimní, domácí násilí), na pracovišti (mobbing, bossing, stuffing) atd. Když 
někdo šikanuje druhého, tak to už nezapomene. Je to podobné, jako když se člověk naučí 
jezdit na kole, už to prostě umí a líbí se mu to. Zkrátka vzniká tu riziko, že se podobným 
způsobem bude chovat v budoucnosti k druhým lidem. U některých šikanovaných dětí 
se stane jejich významným hnacím motorem rozhodnutí nestat se již nikdy obětí, a tak 
raději začnou šikanovat samy, nebo se k agresorům přidají. Životní praxe dále ukazuje, 
že některé zmasakrované a traumatizované oběti se mstí svým mučitelům. Většinou je to 
ve fantazii a v jejich literárních dílech. Nicméně stále více je těch, kteří to skutečně udě-
lají – například střílí do bezbranných lidí ve škole. Ve světě jsou označováni jako „šílení 
střelci“. Podle psychologického profilu vydaného americkými federálními úřady (2007) 
byli tito hromadní vrahové zpravidla obětí šikany (71%). Spirála destruktivity šikany 
je pro nezasvěceného člověka těžko představitelná. Obrazně řečeno – šikana je šrapnel, 
jehož střepiny létají hodně daleko a zraňují přitom mnoho lidí (podrobněji viz Kolář, 
2011, str. 154-160). Pro demokratickou společnost je navýsost důležité proti tomuto zlu 
bojovat a oslabovat ho. Bujení šikany narušuje totiž samu podstatu její existence, zevnitř 
ji destruuje. Šikana je smrtelná nemoc demokracie.

(Poznámka: Zajímavé je, že v USA, kde došlo k nejvíce tragédiím spojených se střelbou 
ve školách, doposud naprosto přehlížejí významný vliv šikany a soustřeďují se především 
na silové „řešení“ tohoto problému - ozbrojování pedagogického personálu apod. To je 
na škodu věci. Podle mého názoru je jeden ze systémových kroků zavádění programů 
proti  šikaně a kyberšikaně do škol. Dle doložených výzkumných zkušeností Český škol-
ní program realizovaný na Masarykově základní škole v Hradci Králové dokázal snížit  
za 4 měsíce výskyt šikanování téměř o 50%. Více viz Kolář, 2011.)

1. KDO VŠECHNO POTŘEBUJE BÝT PŘIPRAVEN NA ŘEŠENÍ ŠIKANY?

Úhelným kamenem pro obrat v boji proti školnímu šikanování je účinné vzdělání 
pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Vzdělání všech těch, kteří se setká-
vají se šikanou tváří v tvář (i když často o tom ani neví), ale i těch, kteří se v rámci svého 
povolání dotýkají následků u obětí i u dalších přímých a nepřímých účastníků šikany. 
Jestliže budou tito lidé připraveni, mohou šikaně předcházet a významněji ji omezovat, 
mohou ji zachytit v počátečních stadiích a účinně a bezpečně ji léčit. A pokud se už šika-
na rozvine do pokročilé podoby, budou někteří z nich - specialisté - schopni destruktivní 
škody zastavit. Zkusíme nyní zmapovat hlavní skupiny odborníků, u nichž by byla pří-
prava na řešení šikany zapotřebí.
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• Na prvním místě potřebuje pomoc armáda pedagogů a odborníků přímo ve ško-
le. 

Především jsou to všichni učitelé, kteří se setkávají se šikanou v první linii – v pro-
středí školy. Dále sem patří odborníci na škole, kteří mají v pracovní náplni prevenci  
a řešení šikanování. Jsou to třídní učitelé, metodici školní prevence, výchovní porad-
ci, školní psychologové, školní speciální pedagogové, vedení školy – ředitel, zástupci 
ředitele.

 Potřebnost vzdělání dokumentují fakta. Celonárodní výzkum (2001) ukázal, že  
90 % pedagogů nedokáže provést základní diagnostiku. Výzkum v projektu  
Minimalizace šikany (MIŠ) prokázal, že před absolvováním základního vzdělání 
v této problematice nedokáže vyřešit dvě praktické situace celých 93 % frekventantů 
(Kolář, 2008). V situaci, kdy zadám frekventantům semináře řešení skutečně kom-
plikovaných případů, které se staly, neuspěje nikdo. Je to pochopitelné, protože šika-
nování je paradoxní a selským rozumem neuchopitelný fenomén. Kdo není na jeho 
řešení odborně připravený, nemá šanci uspět.

• Odbornou přípravu naprosto nezbytně potřebují specialisté z rezortu školství  
a dalších rezortů, kteří se podílejí na prevenci šikanování.  

Patří sem profesionálové z různých oborů - psychologové, speciální pedagogové - 
etopedi, sociální pedagogové atd., kteří pracují v servisních školských zařízeních - 
střediscích výchovné péče, pedagogicko-psychologických poradnách, speciálních pe-
dagogických centrech nebo nestátních neziskových organizacích.

Odborné vzdělání vyžadují také profesionálové z rezortů mimo školství, kteří rea-
lizují nějakou úroveň prevence šikanování. Jedná se zejména o sociální pracovníky  
a sociální kurátory působící ve státním sektoru, například na odděleních sociálně 
právní ochrany dítěte, či v nestátním neziskovém sektoru reprezentovaném občan-
skými sdruženími zabývajícími se primární, sekundární či terciární prevencí, dále pak 
policisty, soudce atd. Při nabídce specializačního vzdělání nesmíme zapomenout ani 
na odborníky, kteří se mohou setkat s následky šikany. Jsou to například kliničtí psy-
chologové, psychiatři, psychoterapeuti, pediatři, praktičtí lékaři atd. Ti by měli umět 
poskytnout odbornou pomoc v rámci své profese (například by měli léčit úzkostné 
poruchy u obětí a pomoct zvládat agresi u šikanujících), ale i zprostředkovat řešení 
konkrétní šikany (spolupráce s odborníky v PPP, SVP, SPC apod. nebo s pedagogy 
přímo ve škole).

• Kvalitně připraveni musí být posuzovatelé a vzdělavatelé výše uvedených odbor-
níků. V tomto bodě spatřuji hlavní kámen úrazu. 

• Jak je zřejmé, odborníků, kteří potřebují pomoc, je hodně. Většina z nich je za-
tím na holičkách.
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2. NUTNÝ PRŮLOMOVÝ KROK VE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ

 NA ŘEŠENÍ ŠIKANY V REZORTU ŠKOLSTVÍ

Tragický případ smrti týrané pedagožky na Třebešíně vyvolal mediální zájem o šikanu. 
Ministryně školství Kateřina Valachová se o toto téma velmi zajímala. A co je důležité, 
její zájem trvá a podporuje morálně a finančně zásadní změny v přípravě pedagogů a dal-
ších odborníků na řešení šikanování. Faktem je, že vzdělání pro tuto oblast je nahodilé, 
„záplatové“ a nesystémové. Týká se to vysokých škol, ale i dalších vzdělávacích institucí. 
V drtivé většině převažuji krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou naplnit po-
třeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany . 

Samozřejmě dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na 
léčbu šikany, a tím pádem i dalších kvalifikovaných vzdělavatelů. Je to bludný kruh.  
Máme velmi málo dobře připravených odborníků první úrovně (školní metodici preven-
ce, výchovní poradci, školní speciální pedagogové, školní psychologové, asistenti peda-
goga atd.), a tudíž není zázemí pro růst a přípravu specialistů  na třetí až páté úrovni. Proto 
je nezbytná systémová změna ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Zahrnuje 
vypracování návrhu koncepce vzdělávání odborníků pro řešení šikanování a upřesnění 
požadavků na vzdělavatele těchto odborníků. Tento úkol se již podařilo splnit. Kromě 
toho počáteční úrovně vzdělání jsou již propracované a ověřené (Kolář, 2013, 2014). 
Průlomovým krokem nového způsobu vzdělávání je nabídka kurzu Odborník na řešení 
školní šikany a kyberšikany, který poskytuje kvalifikaci první úrovně. Tento základní 
výcvikový kurz (ZVK) je určen pro skutečné zájemce o řešení šikany a bude trvale do-
stupný v pravidelné periodě v programové nabídce NIDV. (Je to pracoviště přímo řízené  
MŠMT ČR.) Důraz programu bude kladen na kvalitu přípravy, nikoliv na počet absol-
ventů.

Jiná situace je u kurzu Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně (trvá 
jeden až dva dny). Zde by měla být snaha taková, aby tímto krátkým vzděláním prošlo co 
nejvíce pedagogů.

Většina pedagogů není ani minimálně připravena. Dílčí výzkumy opakovaně ukazují, že 
minimálně 60 % učitelů se nikdy nesetkalo s žádným vzděláváním ohledně šikany a ani 
nečetlo žádnou knihu k tomuto tématu. Přitom pedagogové mají plnou zodpovědnost za 
ochranu žáků před šikanou – za ochranu jejich zdraví. Pokusím se o malý příklad . Když 
jde někdo do práce, musí absolvovat školení bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochra-
ny. To samé by mělo platit i pro pedagogy u šikany. Před nástupem do praxe k dětem 
by měli projít krátkým seminářem. Výsledkem by měla být připravenost na identifikaci 
varovných signálů šikany a vyvarování se hrubých chyb na počátku řešení šikany, které 
nelze většinou již napravit.
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Závěrem

V první etapě systémových změn byl vytvořen tým odborníků na řešení šikany. Odborní-
ků, kteří mají zkušenosti s řešením tohoto fenoménu. Ve spolupráci s vedením oddělení 
prevence MŠMT a vedením NIDV byly metodicky a organizačně připraveny tyto akce:

- Osmihodinový seminář pro ředitele škol v každém kraji.
V programu se ředitelé kromě praktických zkušeností pro svou práci dovědí  i o novém 
systému vzdělávání v oblasti šikany podle koncepce dr. Koláře. Je důležité, aby pověře-
ným pracovníkům na řešení šikany ve škole umožnili získat ucelené minimální vzdělání, 
které jim dovolí plnit kvalitně jejich  úkoly.

- Pilotní čtyřdenní kurz v Praze k získání kvalifikace odborníka na řešení školní šikany  
a kyberšikany první úrovně.

Vytvoření stálé skupiny odborníků na řešení šikany má v sobě pozitivní potenciál na více 
úrovních.
V široké paletě nových aktivit se mísí na jedné straně poctivá odborná pomoc a na druhé 
straně diletantská, někdy až poškozující léčba. Chybí jakýkoliv maják, který by dával 
signál, že určitá aktivita není odborně a eticky v pořádku. Z tohoto hlediska je situace ne-
přehledná a je zcela na místě utvořit asociaci odborníků, která by plnila funkci odborného 
arbitra .

Postupně se budou dělat další systémové kroky, které budou směřovat k zavedení úplného 
pětiúrovňového koncepčního vzdělání. 
 

Orientační informace o koncepčním pětiúrovňovém vzdělání najdete ve třetí části 
tohoto materiálu v textu Koncepční vzdělávání odborníků pro řešení šikany. Po-
drobně se můžete s problémem seznámit v publikaci Koncepční vzdělání odborníků 
pro léčbu šikany (Kolář, 2013), která je dostupná na internetu.

III. CV LEKTORA
Etoped a psychoterapeut Dr. Michal Kolář vytvořil původní teorii, diagnostiku a léč-
bu školního šikanování. Je autorem knih „Skrytý svět šikanování ve školách“, „Bolest  
šikanovaní“ , „Nová cesta k léčbě šikany“ a „Výcvik odborníků v léčbě šikany“. Vede 
kurzy prevence šikanování a poskytuje konzultace a supervize.
Kontakt na lektora:
E-mail: Michalkolar@volny.cz
OS Společenství proti šikaně: www.sikana.org
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DRUHÁ ČÁST:

METODICKÉ TEXTY

I. PRAXE ŘEŠENÍ ŠIKANY A STADIA ŠIKANOVÁNÍ

Znalost a respektování stadií šikanování je pro léčbu šikany velmi důležité. S určitou 
dávkou zjednodušení lze říci, že čím je stadium šikany pokročilejší, tím je i diagnostika  
a náprava tohoto fenoménu náročnější. Pro čtenáře, který není s tímto sociálně psycho-
logickým pohledem na šikanu obeznámen, nejdříve ve zkratce načrtnu popis stadií 
pro běžnou smíšenou šikanu.  (U psychických šikan jsou některé zvláštnosti. Princip 
stadií onemocnění zde zůstává 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.) Dále potom 
v kostce vysvětlím význam stadií pro řešení šikanování.

a) ZKRÁCENÝ POPIS STADIÍ ŠIKANOVÁNÍ (Kolář, 2011)

Šikanování je těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podle-
hl infekci. Nákaza vztahů má svůj zákonitý vývoj. Směřuje od zárodečné podoby 
tzv. ostrakismu k dokonalému pátému stádiu – totalitě (Kolář, 1990, 1996, 1997,  
2000…, 2011 aj.)  

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený 
nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina  
si najde jakéhosi otloukánka.  Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útoční-
ků,které začne systematicky  šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně 
řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro 
opravdu slušné děti a celé skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane 
šikanování skupinovým programem.

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, pomlou-
vají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato  
situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vý-
voje.
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Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit 
jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity, například z oče-
kávané 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.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a sys-
tematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou 
v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou třídy a stanou se nepsaným zákonem. V této době 
získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže posta-
vit. 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 pro-
gramem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna 
práva, ti druzí nemají práva žádná.

b) STUPNĚ ŠIKANY SE VÁŽÍ K OBTÍŽNOSTI NÁPRAVY

Znalost vnitřního vývoje šikanování nám umožňuje respektovat stupně obtížnosti léčby, 
diferencovat pomoc a promyšleně volit diagnostické a terapeutické postupy. V zásadě 
jsou tři hlavní důvody, proč potřebujeme v praxi pracovat se základním pětistupňovým 
schématem:

1.  Existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí léčbě u počátečního (tj. prvního, druhého 
a třetího stadia) a u pokročilého (tj. čtvrtého a pátého stadia) onemocnění skupiny.

Jde o to, že u prvních tří stadií nalezneme vhodné svědky a žáky ochotné spolupra-
covat na změně, zatímco u čtvrtého a pátého stadia zůstáváme obvykle sami proti všem. 
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Pro praxi první pomoci je dále důležité rozlišení dvou počátečních, tzv. rozptýlených 
stadií, kdy ještě ubližování slabším není řízeno, a třetího stadia, kdy již existuje skryté 
organizované jádro agresorů, které klade léčbě tuhý odpor. Řešení prvního a druhého 
stadia je nejsnadnější. V některých vhodných případech lze využít i metodu usmíření.  
Ve třetím stadiu, kdy se již formuje protiúzdravný systém, musí mít první pomoc speciál-
ní a v nějaké míře restriktivní charakter.

2. Celková léčba skupiny, která je klíčová pro zastavení epidemie, má svoje specifika pro 
každé stadium. První dvě rozptýlená stadia, kde se negativní proces rodí a nemá ještě ko-
řeny, lze často zvládnout programy osobnostní a sociální výchovy, které reflektují šikanu. 
Léčba třetího stadia však již vyžaduje specializovaný program proti šikaně. V případě, 
že skupina onemocněla čtvrtým a pátým stadiem – normy šikanování jsou zakořeněny  
a protiúzdravný systém je v chodu, musíme ji nejdříve rozbít a vytvořit novou konstelaci 
žáků, která dává naději na úspěšnou léčbu. 

3. Stadia šikany umožňují nastavit hranici možností různých odborníků kvalifikovaně 
pomoci. Zhruba lze říci: odborníci prvního kontaktu zvládnou první, druhé a někdy i třetí 
stadium. Specialisté na šikanu jsou vybaveni na řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého sta-
dia. Některé komplikované případy pokročilých šikan nevyřeší ani specialisté a lze pouze 
mírnit škody.

II. PRAXE ŘEŠENÍ ŠIKANY A FORMY ŠIKANOVÁNÍ

Pro toho, kdo chce pomoci při řešení šikany, je důležitá otázka forem šikanování a je-
jich významu pro praktickou léčbu. Hluboké mechanismy šikanování – stadia one-
mocnění, přítomnost závislosti mezi agresorem a obětí spolu s behaviorálním po-
jetím šikany jsou základem – fundamentem pro naši pomoc. Nicméně některé formy 
šikany mají pro léčbu nezastupitelnou úlohu a nesmíme je při diagnostice opomenout.  
Konkrétně to jsou:

1. Základní formy šikan čili celkové vnější obrazy šikan, které mají významný vztah 
k léčbě.
2. Neobvyklé formy šikan, které zahrnují fyzické či sexuálně extrémně brutální násilí 
nebo odrážející změnu v základním schématu šikanování. Tato neobvyklost vyžaduje do-
ladění základního postupu a někdy i jeho zásadnější změnu.  
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1.  Základní formy šikany
Nejprve se podíváme na základní formy šikany. Proč jsou pro nás tolik důležité? Odpo-
věď je prostá. Za základní formu považujeme celkový vnější obraz šikany a ten bezpro-
středně souvisí s léčbou. Je tedy pochopitelné, že toto téma nemůžeme opomenout. V pra-
xi se mi osvědčilo určovat typ vnější podoby šikany z hlediska typu agrese (prostředků 
týrání), věku a typu školy, genderu (princip organizující sociální realitu), způsobu řízení 
školy, specifických vzdělávacích potřeb aktérů šikanování. Uvedenou klasifikaci nalez-
nete v tabulce 1.

Tabulka 1: Základní formy šikany 

• Šikana podle typu agrese (prostředku týrání): fyzická, psychická a smíšená šika-
na, kyberšikana jako specifická forma psychické šikany.

• Šikana podle věku a typu školy: šikana mezi předškoláky, žáky prvního stupně  
a druhého stupně, učni, gymnasisty…, šikana mezi vysokoškoláky.

• Šikana z genderového hlediska:  chlapecká a dívčí šikana, homofobní šikana, šikana 
chlapců vůči děvčatům, šikana dívek vůči chlapcům...

• Šikana odehrávající se ve školách s různým způsobem řízení: na jedné straně ško-
la s demokratickým vedením a na druhé straně škola, případně výchovný ústav, kde je 
tvrdý hierarchický autoritativní systém.

• Šikana podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů: šikana neslyšících, nevido-
mých, tělesně postižených, mentálně retardovaných žáků apod.

O jednotlivých typech základních šikan je dobré vědět co nejvíce. Minimálně však 
musíme znát alespoň největší obtíže pro jejich odhalování a nápravu. Zde pro 
ilustraci uvedu několik příkladů takových těžkostí:

- Dívčí šikana se často odehrává v rámci blízkých, kamarádských vztahů. Šikanované 
dívky bývají nezřídka na svých trýznitelkách citově závislé a považují je za své přítelky-
ně. Naproti tomu chlapci častěji šikanují chlapce, kteří nepatří do okruhu jejich kamarádů 
(Janošová, 2009). Platí zde, že pokud šikana probíhá v rámci vztahů, jež se ostatním jeví 
jako přátelské, odhalení její agresivní podstaty je pro vnějšího pozorovatele velice obtíž-
né.
- Homofobní šikana má svůj specifický rejstřík ubližování. Je potřeba znát homofobní 
projevy a homofobní jazyk, jinak varovné signály nevidíme a hrajeme hru „Nevidím zlo“.
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- U šikan v uzavřených zařízeních, jako jsou například učňovské internáty a pasťáky, do-
chází daleko častěji k prorůstání parastruktury násilí do oficiální pedagogické struktury  
a tzv. „komplot“ velké šestky dosahuje dokonalé podoby.

Nejstrašnější a nejkrutější šikana se odehrává tam, kde je oběť nucena žít společ-
ně s agresorem a kde je uplatňován tvrdý hierarchicko-autoritativní přístup, pro který  
je příznačná tuhá vnější kázeň. Rizikové jsou v tomto smyslu dlouhodobější pobyty mimo 
školu (brigády, zájezdy na hory, školy v přírodě atd.), internáty a ústavy - zejména dětské 
domovy, výchovné ústavy a věznice, které bezkonkurenčně vedou. 

Takovýchto dílčích poznatků existuje obrovské množství. Některé lze odvodit 
z obecných zákonitostí, většinou je však musíme získat dlouhodobou praxí. 

Pro odbornou práci s formami šikanování je nutné porozumět termínu pravá a ne-
pravá forma šikany. 

Pravá a nepravá forma šikany

Za pravou (účelnou)  formu šikany považujeme takovou , která má obecnější a trvalejší 
význam pro léčbu. Uvedené požadavky na třídění splňují základní formy šikany a formy 
neobvyklé, se kterými se  seznámíme výše. 
Jako nepravé (neúčelné) formy šikany označujeme projevy, které nemají jednoznač-
ný vztah k pomoci. Nejsou to celkové vnější obrazy a ani neodráží výraznější změnu 
v základním schématu šikany. Jsou to pouze izolované dílčí prvky. Patří sem jednotlivé 
projevy agrese: strkání, bouchání, vrážení, tahání za vlasy; stříkání vody, házení papír-
ků, gumiček; epizody  izolace ze sociální skupiny; šeptání, huhňání, urážlivé poznámky  
a vzkazy apod. Někdy jsou důležité a někdy ne. Mohou být pro praxi zavádějící. Rady, 
doporučení a opatření zaměřená na takové konkrétní projevy bez přihlédnutí k celkové 
diagnóze šikany častěji ublíží než pomohou.

2. Neobvyklé formy šikany a jejich mapa

Druhý typ šikan, který je pro léčbu nepostradatelný, jsem pojmenoval jako neob-
vyklé formy šikany. Co se skrývá za tímto názvem? Je to šikana, která nás může 
svou podobou šokovat a zcela vyřadit ze života, a je to šikana, jejíž vyhroce-
ný svéráz od nás vyžaduje úpravu základního postupu. Na to, jak je skrytý svět ši-
kanování ve školách rozsáhlý a spletitý, není zvláštních forem šikanování tolik. 
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Nicméně v té nepřeberné změti vnějších obrazů existují některé šikany, na které  
si musíme dát obzvlášť pozor. A to i přesto, že podstata léčby tohoto zla vychází z vnitř-
ních a skrytých zákonitostí, nikoli z nápadných vnějších rozdílů.

Položme si otázku, jaké neobvyklé formy šikany skrývají překvapivé nároky na naši 
osobnost a vyžadují změnu vyšetřovacího postupu? Seznámíme se se dvěma skupinami.

a) Šikana krajně ohrožující potřebu bezpečí pedagoga a život oběti

První skupina zahrnuje šikany, které ohrožují syrově a nezakrytě bazální potřebu bezpečí 
pedagoga a útočí na jeho integritu. Většinou se jedná o fyzicky extrémně brutální šika-
nu, jíž jsme náhodnými svědky a se kterou jsme konfrontováni nenadále. Jde například 
o výbuch šikany, kdy žáci celé třídy, případně celé školy „lynčují“spolužáka. Může jít 
ale i o podobu sexuálního násilí a ponížení, která nás uvede do rozpaků a nemohouc-
nosti. Například jedna učitelka otevřela dveře a uviděla stát uprostřed třídy úplně nahého  
čtrnáctiletého chlapce. V jiném případě se stal kantor neočekávaným svědkem deflorová-
ní žákyně jejími sexuálně ostřílenými spolužačkami. Ty k tomuto násilnému činu použily 
násadu od koštěte. 

b) Šikana se změnou v základním schématu

 Do druhé skupiny patří šikana s nějakou změnou v základním schématu šikanování, což 
vede ke komplikacím ve vyšetřování i léčbě. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost 
u přímých a nepřímých účastníků šikany. Zahrnujeme tam však i odlišnost v organizování 
života ve škole a malou míru propojenosti šikany se školou. 

Závěry pro praxi léčby

Obě skupiny šikany je důležité identifikovat a respektovat při léčbě. První skupina, 
která bezprostředně ohrožuje bezpečí pedagoga a má často podobu výbuchu skupinového 
násilí, musí mít charakter poplachového plánu. Druhá nemá vyloženě charakter krizové-
ho scénáře, ale vyžaduje menší či větší doladění základního postupu.

O všech z těchto forem šikany by se dala napsat obsáhlá stať. Každá z nich může 
rozvrátit naši správně nasměrovanou pomoc. Přitom se samozřejmě mohou tyto dvě sku-
piny doplňovat a kombinovat. 
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III. KDO JSOU TI, KTEŘÍ KRUTĚ ŠIKANUJÍ (MUČÍ) SVÉ BLIŽNÍ?

Po setkání se stovkami iniciátorů a aktivních účastníků šikanování mezi dětmi a mládeží 
mohu říct, že se tito mladí lidé od ostatních zásadně neliší, alespoň na úrovni psychiatric-
kých diagnóz.
       Michal Kolář

Za nepříznivých okolností se může  stát šikanujícím agresorem

téměř každý.  Potenciál stát se agresorem (ale i obětí) má 

každý z nás v sobě. Jak jsou iniciátoři šikanování různorodí

a rozmanití, to ukazuje jejich zjednodušená typologie.

Typy iniciátorů šikanování (Michal Kolář, 1990, 1997, 2000, aj.)

Z praktického diagnosticko-nápravného hlediska jsem zaznamenal významnější výskyt 
tří typů agresorů (iniciátorů) šikanování.

1. Drsňák

Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými pro-
blémy (narušeným vztahem k autoritě), někdy zapojený do gangů páchajících trest-
nou 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.

2. Slušňák

Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy 
i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu.

Vnější forma 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.

3. Srandista

„Srandista“, optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka 
vlivný.

Vnější forma šikanování: šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Patrná snaha  
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vypíchnout „humorné“ a „zábavné“ stránky.

Specifika rodinné výchovy: nezaznamenal jsem významnější specifika. Pouze v obec-
nější rovině je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot 
v rodině.

IV. ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ Z POHLEDU PRAXE

V poslední době se s pojmem šikanování setkáváme často, a to zejména v médiích. 
Používání slova šikanování pro všechno a jakékoli souvislosti však vede ke zmatení 
jazyků.

Ve světě je šikanování chápáno jako asymetrická agrese mezi dětmi samotnými. Za ši-
kanování tedy nepovažujeme ostatní typy školního násilí, jako je například zneužívání 
moci učitelem, násilí žáků vůči pedagogům (syndrom týraného učitele, střelba ve škole 
apod.), násilí mezi dospělými pracovníky (mobbing, bossing, stuffing), násilí rodičů 
vůči pedagogům a naopak.

Mnoho lidí se domnívá, že šikanováním se označuje pouze nejbrutálnější fyzické násilí. 
Tomuto zkreslení podléhají často i všichni přímí či nepřímí účastníci šikany. Nejsmutněji 
to na mě působí u samotných obětí, což ilustruji na skutečném případu:

Při návštěvě jedné soukromé školy jsem zaslechl sténavé volání o pomoc. Nechtěl jsem 
tomu věřit. Zastavil jsem se a poslouchal. Skutečně, někdo zoufale křičel z nedaleké třídy 
o pomoc. Vrazil jsem dovnitř a uviděl jsem, jak tři kluci masakrují dívku schoulenou na 
zemi. Vzal jsem nešťastnici za ruku a vyvedl ji ven. Sedli jsme si do volné místnosti a chvíli 
jenom mlčeli. Potom jsme si začali povídat a povídali jsme si dlouho. Po rozhovoru s dal-
šími oběťmi a svědky jsem si udělal jasno, co se za dveřmi třídy dělo. A nejen to, složil 
jsem si obraz šikany, která byla pro pedagogy zatím neviditelná.
Psaní diktátu skončilo dřív a učitelka odešla. Do velké přestávky zbývalo 10 minut.  
To bylo celkem 30 minut blahodárného volna. Tři kluci, Karel, Jirka a Robert, nelenili  
a rozehráli jednu z mnoha oblíbených her. Přišli k Haně, podrazili jí židli a ona spadla  
na zem. Následovala salva smíchu. Dva ji popadli a odvlekli k velkému oknu. Třetí z nich 
ho otevřel dokořán. Cloumali s ní a vyhrožovali, že ji vyhodí z okna. Chechtali se a troj-
hlasně volali: „Budeš dělat letadlo.“ Potom s ní smýkli na zem. Znehybnili ji a různě 
mačkali. Hanka vypověděla: „Řvala jsem. Křičela jsem o pomoc. Zacpávali mi pusu, až 
jsem se dusila. Trvalo to dlouho, alespoň deset minut.“

Toto násilí není ojedinělé. Podobné „hry“ probíhají každou přestávku, vždycky,  když  
je příležitost. Často i venku a někdy „subtilně“ i při vyučování.

Pohled na „legraci“  z perspektivy obětí:

Martina: „To, co dělali Haně, dělají skoro každou přestávku. Vyberou si oběť. Je to jedno, 
zda je to holka nebo kluk. Z kluků je to Jonáš. Vybíjejí si energii, mají rozkoš z toho, jak 
jsme rozčílený.“
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„Tři kluci nás zvedají a mačkají. Bolí to. Úplně mě to vytáčí k nepříčetnosti. Doma mám 
z toho celý den zkaženou náladu. Asi dvakrát jsme se vzbouřili. Pak to bylo ještě horší. 
Ti tři šli na jednu holku a byli ještě tvrdší. Nikdo nepomůže. Všichni mají strach. Je to 
divný.“ „Neznají meze! Mají zapalovače a opalují jimi chloupky u oblečení. Někdy spálí 
hodně. Nebo škrtají u vlasů a upalují je. Je z toho smrad.“

Darina: „Celý den sedíme a nemůžeme změnit polohu. Ti tři se strašně nudí. Někdy jim 
rupne v hlavě. Všichni někoho obklopí a začnou ho trápit. Nedávno Haně zalepili pusu 
izolepou, svázali jí ruce mikinou a tahali ji za vlasy. Dívčích obětí je několik. Z kluků 
ubližují hlavně Jonášovi. Když je nebaví výklad, házejí po něm slupky a odpadky. Nebo 
o přestávkách po něm házejí křídy, ale tvrdý rány.“

Iveta: „Mučení Hany je blbý. Ale nemohu jí pomoci, odnesla bych to. Musím s Karlem 
vycházet dobře. Já to musím držet v sobě. Bojím se ho, on je schopen něco udělat. Zeptala 
jsem se ho, jestli by někoho zabil. Prý jo.“

Zajímavé bylo, že oběti popřely, že by se jednalo o šikanování. Chápaly to nanejvýš 
jako „divný a blbý srandy“. Například Martina se vyjádřila následovně: „Někdy to není 
špatný. Občas se zasmějeme. Stane se, že to opadne, a bavíme se spolu. Někdy nám něco 
koupí.“ Terapeut k tomu poznamenal: „Opravdu?“ Martina pokračovala: „No, oni nás po-
sílají na nákup. Dneska jsem řekla Robertovi, jestli by mi něco nekoupil, ale odpověděl, 
ať si to koupím sama.“

Zkrátka oběti se hluboce mýlily, byla to šikana, a to na hraně počátečního a pokro-
čilého stádia. Navíc měla tato šikana sexuální zabarvení. Chlapci se vzrušovali strachem 
a sténáním děvčat. Lze říci, že se do budoucnosti vehementně připravovali na kriminální 
dráhu násilné trestné činnosti, včetně znásilnění.

Co je tedy šikanování? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože ani sama 
otázka není jednoduchá. Z pozice pedagoga, odborníka, který chce skutečně pomoci,  
je třeba vidět šikanování z více praktických  hledisek. Je mu nutné porozumět z více stran. 
Pro orientaci okomentuji výše uvedený případ z několika odlišných pohledů.

1. Šikana z vnějšku

Hance i dalším obětem bylo dlouhodobě ubližováno třemi agresory. Tito „galantní“ 
mužové používají agresi k samoúčelné převaze nad oběťmi. Do očí bil nepoměr sil 
mezi obětí (malou a drobnou Hankou) a mohutnými a svalnatým násilníky. Oběť ne-
měla šanci se ubránit.
Již tento vnější popis jasně ukazuje, že jde o šikanu. Plně to odpovídá její symptoma-
tické charakteristice: jeden nebo více žáků úmyslně, zpravidla opakovaně týrá  
a zotročuje spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.

2. Šikana a škádlení

Možná někdo namítne: „Vždyť ty holky je musely nějak provokovat…“ Kromě toho 
víte přeci, jak to mezi chlapci a děvčaty v tomto věku chodí – co se škádlívá, rádo se 
má.
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Zde je na místě položit si otázku: Jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanováním?

Vnitřní rozdíl je veliký. Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude 
legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je 
zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. U šikany je to obráceně. Agresor chce 
druhému ublížit, chce ho ranit. A má z toho radost. Nejenom, že se neomluví, ale své 
chování opakuje. A většinou násilí stupňuje.

Ještě je nutno doplnit jednu důležitou věc. Když někdo někoho škádlí a on mu jasně 
řekne, aby toho nechal, tak to musí dotyčný respektovat. Jinak se jedná o porušování 
práva druhého člověka. A to má už k šikanování blízko. Naše práva končí tam, kde 
začínají práva druhého.

V každém případě se zde o škádlení nejednalo. Když Hanka plakala, snažila se volat  
o pomoc, agresoři toho nenechali, ale ještě trápení přitvrdili.

Rozhodnout, zda se jedná o šikanu a nejde jen o škádlení nebo o jiný typ agrese,  
je pro první orientaci velmi důležité. Nicméně pro účinnou pomoc to nestačí. Vyšet-
ření i náprava vyžadují znalost dalších rozměrů šikanování.

3. Šikana jako závislost

Z příběhu je patrné, že Karla, ale i dva zbývající agresory vzrušovala moc nad oběťmi. 
Doslova se opájeli sténáním a vzlykotem Hanky. Tato tajemná slast je začala čím dál 
více přitahovat, byla to pro ně droga. Vzrušení bylo natolik nápadné, že si toho některé 
dívky všimly a popsaly jej. Připomeňme výpověď Martiny: „Mají rozkoš, jak jsme 
rozčílený.“

Porozumění šikanování jako závislosti je důležité pro vedení a interpretaci výsledků 
vyšetřování. Například je podstatné vědět o skrytém scénáři zvláštní spolupráce mezi 
agresorem a zlomenou obětí a nenechat se zmást sebezničujícím a bizarním chováním 
oběti. Tento vnitřní pohled je však významný nejen pro diagnostiku, ale i pro léčbu.

Indikace a způsob užití metody nápravy souvisí se stupněm závislosti mezi pro-
tagonisty šikanování. Problém závislosti musí být v centru zájmu rovněž při celkové 
léčbě skupiny a při individuální psychoterapii oběti či agresora.

4. Šikana jako těžká porucha vztahů

To, že se stala Hanka terčem šikany, nebylo záležitostí pouze tří agresorů a jí samotné. 
Násilí na ní páchané se nedělo ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů skupiny.  
Ty byly velmi špatné. Agresoři měli několik sympatizantů a řada žáků přijala tyto „hry“ 
jako normální věc, nebyla to však většina. V tomto smyslu je šikanování vždy těž-
kou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci. Nákaza vztahů  
při šikanování má svoji vnitřní dynamiku a svůj zákonitý vývoj. Směřuje od zárodečné 
podoby, tzv. ostrakizmu, k „dokonalému“ pátému stadiu - totalitě.

Pro pedagogy, kteří chtějí se šikanováním bojovat, mají tato vnitřní stadia zásadní 
význam. Jejich znalost umožňuje respektovat stupně obtížnosti a diferencovat pomoc 
čili promyšleně volit diagnostické a terapeutické postupy.
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Je nutné vědět, že existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování a první pomoci u stadia 
počátečního (tj. prvního, druhého a třetího) a u pokročilého (tj. čtvrtého a pátého).  
U pokročilých stadií nabývá odpor proti rozkrytí a uzdravení obřích rozměrů. Odhalení 
i léčbě šikany v takovém případě brání více či méně z různých důvodů všichni přímí  
i nepřímí účastníci šikanování. Podstatný je dále fakt, že celková léčba, která je klíčová 
pro zastavení epidemie, má svoje specifika pro každé stadium.

5. Šikana a trestná činnost

Trestní zákon pojem šikanování nezná, tudíž policie nešetří vlastní šikanování,  
ale pouze trestné činy, které s ním přímo souvisí. Těch je celá řada: omezování osobní 
svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupež, znásilnění, poškozování cizí věci 
apod.

Pomoc policie je nezastupitelná. Nicméně pedagogové by měli vědět, co mohou  
od policie čekat a jakým způsobem jim může pomoci.

Zde v našem případě šikanu policie nešetřila. Vybereme tedy jiný případ, kdy policie 
rozkrývala podezření z trestného činu ublížení na zdraví. Oběť byla šikanována a je-
den z agresorů jí v rámci skupinových „legrací“ dal pěstí a zlomil nos. Policie správně 
vyšetřila, kdo to udělal. Způsob, jak se zjištěním naložila, souvisel s nezletilostí pacha-
tele. Proto případ odložila.

V podobných situacích je potřeba spolupracovat se sociálním kurátorem, který 
obdrží zprávu policie a má řadu kompetencí, které škola nemá. I kdyby byl agresor 
zletilý a byl odsouzen, tento samotný akt spravedlnosti sám na nápravu nestačí.

Šikana je těžkou poruchou vztahů ve třídě. „Nejede“ v tom jen jeden agresor, čas-
to jich je více. Není neobvyklé, že tito „hrdinové“ mají obdivovatele a sympatizanty. 
Případná mlčící většina nebo také menšina spolužáků je nepoužitelná. Proto je potřeba 
léčit skupinu jako celek a tento těžký úkol leží na učiteli. Problém však spočívá v tom, 
že pedagogové se takové věci na fakultách neučí.

V prvním a posledním celonárodním výzkumu se ukázalo, že 90 % učitelů neumí vy-
řešit nejjednodušší diagnostickou situaci, natož pracovat systematicky se skupinovou 
dynamikou za účelem ozdravení nemocné skupiny (Havlínová, Kolář, 2001).
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V. PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
(Základní scénář první pomoci pro běžné formy počáteční šikany)

Petr chodil na gymnázium. Pár kluků ve třídě si jej vybralo za obětního beránka. Hry na 
jeho účet se rychle zdokonalovaly. Petrův život se stal ve škole peklem. Jedna spřízněná, 
soucitná dívčí duše našla odvahu a přišla to říct večer jeho rodičům. Mluvili o tom celou 
noc. Hned druhý den ráno šli rodiče za ředitelem a prosili ho o pomoc. Ředitel se snažil 
problém vyřešit před celou třídou. Nakonec to uzavřel tak, že je to slovo rodičů, resp. 
Petrovo slovo proti celé třídě. Další upozornění rodičů na ubližování synovi již odmítal 
řešit. Petr se nakonec zhroutil. Zatímco dnes jeho spolužáci studují na vysokých školách, 
on je v invalidním důchodu. Jeho matka se ambulantně psychiatricky léčí a otec je na dně.

Tento příběh není výjimečný. Pedagogové, kteří jsou se šikanou v bezprostředním kon-
taktu, o ní vědí žalostně málo. Souvisí to s faktem, že donedávna vzdělávání  ohledně 
tohoto problému naprosto chybělo. A i v současnosti, kdy nastal určitý pozitivní posun, 
díky obětavým jednotlivcům na některých fakultách stále naprosto chybí systematičtější 
a prakticky zaměřená příprava pro oblast prevence školního násilí a šikanování. Následně 
si dovolím udělat malý exkurz do prevence tohoto destruktivního fenoménu.

Scéna šikanování ve školách:

Šikanování se v nějaké podobě, zejména v té počáteční, vyskytuje na každé škole. Tři 
nejdůležitější výzkumy na základních školách, mezinárodní (1999), celonárodní (2001) 
a rozsáhlý v rámci projektu MŠ (2005), ukázaly, že terčem šikany se stává přibližně  
40 % žáků. Podobně nepříznivou situaci signalizují dílčí výzkumy a praxe na středních 
školách. Prakticky to znamená, že školní šikanování, ať si to přiznáváme či nikoli, je zá-
važný problém, který nemůže přehlížet žádná škola.

Řešení na úrovni školy:

Jak může škola nejlépe ochránit děti před šikanováním? Řešení lze zjednodušeně shrnout 
do jedné věty: Cestou k minimalizaci šikany mezi žáky je vytvoření příznivého sociální-
ho klimatu a vybudování speciálního programu proti šikanování. Uvedené tvrzení bylo 
ověřeno v rámci dvouletého experimentu MŠMT ČR. Specifický intervenční program, 
vytvořený M. Kolářem, přinesl výsledky mající světové parametry. Po čtyřech měsících 
se snížil výskyt šikanování téměř o polovinu. Přitom na kontrolní škole k žádným pozi-
tivním změnám nedošlo. Tento program, později nazvaný „Český školní program proti 
šikanování“ (2004, 2005, 2006, 2007), je speciální, celoškolní a stojí na třinácti klíčových 
komponentech. Jedním z  nich je domluva pedagogů, jak postupovat při řešení šikanová-
ní. Autor programu do něj zakomponoval šest skupin scénářů, prostřednictvím nichž lze 
účinně a bezpečně řešit různá stadia a formy šikanování. 
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Šest skupin scénářů:

a) Situace, které škola zvládne sama:

 1. Postupy první pomoci pro počáteční stadia šikanování se standardní formou.

 2. RTP – „Rámcový“ třídní program – celková léčba pro řešení zárodečného stadia  
šikanování.

b) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku:

 3. Metody první pomoci pro počáteční stadia šikanování s nestandardní formou.

 4. Postupy první pomoci pro běžné formy pokročilé šikany.

 5. Metody první pomoci (krizové scénáře) pro pokročilé šikany s neobvyklou for-
mou, patří sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování.

 6. ZIP – Základní intervenční program – celková léčba do 3. stadia šikanování.

Scénáře první pomoci pro počáteční a pokročilou šikanu by měly mít vypracovány  
i školy, které se zatím nerozhodly pro budování speciálního programu proti šikanování.  
Bez toho nemá škola šanci dítě ochránit.

Zde vás podrobněji seznámím se základním scénářem ze skupiny metod první pomoci 
pro počáteční šikanu se standardní formou, tzv. devíti krokovou. 

Metoda využívá vnější a lokální strategii vyšetřování. To znamená, že jejím prostřednic-
tvím mapujeme symptomy a vnější obraz šikanování, odhadujeme jeho vývoj a nepracu-
jeme s celou třídou, ale pouze s vybranými žáky. Zvládnutí postupu napomůže porozumět 
dalším variantám první pomoci.

Cílem metody je dílčí symptomatická léčba čili razantní a bezpečné zastavení šikanová-
ní. Její silnou stránkou je tedy rychlost a průraznost. Pro trvalejší účinky je však dobré  
ji doplnit celkovou léčbou vztahů ve skupině.

Základní scénář první pomoci pro řešení počáteční a standardní šikany

Řešení šikany bychom mohli nazvat „pedagogickou chirurgií“. Ani zde nesmíme pod-
cenit sebemenší detail. Jakákoli kamufláž je odhalitelná, neboť účinnost zákroku se dá 
empiricky ověřit. Ani v nejjednodušším diagnostickém případě při první pomoci, se kte-
rým se zde seznámí, se nesmí udělat chyba. Jinak hrozí vážné nebezpečí poškození oběti. 
Všechny kroky musí být promyšlené jako v šachové partii. Zejména v taktice se musí po-
čítat s alternativními postupy. Obrazně řečeno, nemůžeme operovat apendix skrz mozek. 
Takovému bizarnímu zákroku odpovídá například snaha vyšetřovat údajné agresory hned 
na počátku a ještě před třídou.

Ten, kdo chce základní postup řešení odborně a bezpečně využít,  musí mu porozumět. 
Měl by si být vědom, že každý krok má svůj smysl a praktické i teoretické zdůvodnění. Je 
zcela na místě, aby si přečetl knihu Bolest šikanování, kde je tato metodika v návaznosti 
na původní speciální teorii zevrubně vysvětlena. Rovněž bych doporučoval absolvovat 
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„Úvod do první pomoci při šikanování“ nebo „Základní výcvikový kurz – první pomoc 
při šikanování“.

Jak jsem již předeslal, v tomto textu se budu zabývat jen počáteční šikanou, kdy agresoři 
ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není na jejich straně. Pozornost nebudu vě-
novat neobvyklým šikanám, které vyžadují doladění základního scénáře. Pokročilá sta-
dia a nestandardní formy by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí  
a šikanování ve spolupráci se školou.

Nejdříve vyjmenuji sled kroků základního postupu a následně popíši jejich význam.

Schéma první pomoci:

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou for-
mu šikanování.

2. Rozhovor s informátory a oběťmi.
3. Nalezení vhodných svědků.
4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
5. Ochrana oběti.
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
7. Výchovná komise.
8. Rozhovor s rodiči oběti.
9. Práce s celou třídou.

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu 
 šikanování

Prvotním úkolem je odhadnout, jak je šikanování (nemoc vztahů ve skupině) rozvinuto. 
Podle míry závažnosti, to znamená podle toho, zda se jedná o počáteční (1., 2. nebo 3.) 
nebo pokročilé (4. a 5.) stadium šikany, je potom nutné jednat.

Dále musíme rozpoznat, zda se nejedná o nějakou z neobvyklých forem šikanování, ne-
boť ty vyžadují „doladění“ našich metod.

Tento důležitý úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory  
a oběťmi.

2. Rozhovor s informátory a oběťmi

Na počátku se  rozhovor s informátory a oběťmi týká vnějšího obrazu šikanování. V pří-
padě, že hovoříme s těmi, kteří na šikanování upozornili, například s jiným pedagogem, 
odvážným kamarádem nebo rodičem jednoho z týraných žáků, následují ihned rozhovory 
s oběťmi (ne s podezřelými pachateli). Samozřejmě se stává, že varovné signály zachytí 
ten, kdo šikanu řeší – samotný třídní učitel nebo školní metodik prevence či výchovný 
poradce. Potom často rozhovor s informátory odpadá. Nicméně vždy může být užitečné 
konzultovat své podezření s dalšími učiteli.
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S informací o šikaně přicházejí často do školy rodiče. Pedagogové by neměli jejich vý-
pověď zpochybňovat, reagovat obranně (říkat, že to není možné) a vyjadřovat nedůvěru. 
Škola by měla být na podobné situace připravena, vědět tedy, jak situaci řešit. Prakticky 
to znamená domluvit se s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, 
že pomůže a naznačit příští kroky.

Při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci. Je potřeba ochránit ji 
před možnou pomstou agresorů.

3. Nalezení vhodných svědků

Ve spolupráci s informátory a oběťmi vytipujeme členy skupiny, kteří budou pravdivě vy-
povídat. Nalézt vhodné svědky u počáteční šikany, zvláště u dětí, není obtížné. V podstatě 
jde o to, abychom vybrali žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní nebo ji alespoň 
neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří nepřijímají normy šikanování. Doporuče-
ní, které se objevuje v některých publikacích, že učitel má za svědky vybírat slušné žáky, 
kteří se dobře učí, je zcela zavádějící.

4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky

Většinou postačí, když mluvíme s jednotlivými žáky. Důležité je, abychom rozhovory 
organizovali tak, aby o nich druzí nevěděli. Můžeme s nimi mluvit např. po vyučování.

Jestliže si zvolíme vhodnou taktiku, dostaneme odpovědi na všechny důležité otázky  
a dozvíme se, co, kdy, kde a jak se stalo. Vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit dopl-
ňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci dvou svědků. Vážnou chybou vedoucí 
k ohrožení vyšetřování je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu po-
važuji konfrontaci obětí a agresorů.

5. Ochrana oběti

Šikanované dítě je třeba chránit do doby, než se vše vyřeší. Zajistit zvýšený dozor, zor-
ganizovat bezpečné příchody dítěte do školy a odchody z ní (v závažném případě je třeba 
oběť chránit před agresory i tím, že zůstane doma).

6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

Rozhovor s agresory je vždy až poslední krok ve vyšetřování. Pokud na něj nebudeme 
dobře připraveni, jen ztratíme čas. Dokud neznáme vnější obraz šikanování a nemáme 
shromážděné důkazy, nemá smysl s agresory mluvit. Všecko zapřou a podezření vyvrátí 
nebo zpochybní. Hlavně však dostanou echo, že někdo „bonzoval“, což vede k „zametení 
stop“, a je reálné nebezpečí, že se agresoři pomstí podezřelým z „bonzování“.
Hlavní význam rozhovoru spočívá v paralyzování jejich agrese vůči bližním. To zna-
mená, že setkání slouží k tomu, abychom agresory okamžitě zastavili a ochránili oběti, 
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ale i je samé před následky jejich činů. Většinou se dá použít princip „přitlačení ke zdi“. 
Například je upozorníme, že při jakémkoli náznaku šikanování bude jejich potrestání 
přísnější, případně to bude ohlášeno policii apod. Zároveň zdůrazníme, že k jejich snaze 
napravit situaci bude přihlédnuto při řešení jejich chování. Někdy lze tento krok vynechat 
a rovnou svolat výchovnou komisi. Například v případě, když se podaří šikanování rychle 
vyšetřit a bezprostředně domluvit setkání s rodiči útočníků.

7. Výchovná komise

Nejpřístupnějším způsobem zastavení šikany je tzv. metoda vnějšího nátlaku, tedy vý-
chovná komise. V rámci společného setkání pedagogů a žáka - agresora i jeho rodičů  
se rozhoduje o výchovných opatřeních.

Užitečná je promyšlená struktura programu a práce se skupinovou dynamikou. V praxi  
se osvědčila následující orientační posloupnost vedení jednání:

- seznámení rodičů s problémem,

- postupné vyjádření všech pedagogů,

- vyjádření žáka,

- vyjádření rodičů,

- rozhodování komise za zavřenými dveřmi,

- seznámení rodičů a žáka se závěrem komise.

8. Rozhovor s rodiči oběti

Důležité je individuální setkání s rodiči oběti. U počáteční šikany, která se dá často vy-
šetřit během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření. Úkolem  
je rodiče informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních.

Je-li třeba, může proběhnout spolupráce s rodiči oběti již na úrovni informátorů (pokud 
nepřišli sami), případně na úrovni ochrany oběti.

9. Práce s celou třídou.

Po vyšetření šikany a potrestání viníků je třeba pracovat s celou třídou. Šikana není chřip-
ková epidemie, která po čase ustoupí, šikana je problém trvalý. Nejlepší prevencí je budo-
vat trvale a systematicky kamarádské a bezpečné vztahy v celé třídě. Máme-li možnost, 
využijeme ke změně vztahů ve třídě spolupráci s profesionály z některých servisních za-
řízení (Středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, OS Společenství 
proti šikaně apod.)
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Taktika vyšetřování

Prvních šest kroků výše uvedeného postupu je použito z tzv. lokální a vnější strategie 
vyšetřování. (Autor je tvůrcem čtyř základních typů strategií). Ta mapuje symptomy čili 
vnější obraz šikanování a pracuje pouze s vybranými svědky. Rovněž odhaduje, jak da-
leko pokročilo onemocnění vztahů ve skupině. Je univerzální, můžeme skrze ni účinně 
zasáhnout ve všech případech první pomoci. Neprofesionálové by ji měli využívat pouze 
u počátečních stadií šikanování. Samotná strategie první pomoci k úspěchu nestačí. Mu-
síme zvládnout také taktiku čili dosahování cílů jednotlivých kroků. Důležité jsou pro nás 
otázky: 

- Kdo je obětí, případně kolik je obětí?

- Kdo je agresorem nebo kolik je agresorů?

- Kdo je iniciátorem, kdo aktivním účastníkem a kdo je agresor i oběť?

- Co, kdy, kde a jak konkrétního dělali agresoři obětem?

Způsob získání odpovědí na uvedené otázky je pružný a alternativní. Důležitým vodít-
kem při rozhodování je odhad vnitřního vývoje šikanování, věk dětí, osobnosti prota-
gonistů šikanování atd. (Informace naleznete v podkapitole „Volba taktiky“ v knize  
Bolest šikanování).

Nejčastější chyby

V čem učitelé, ale i další odborníci nejčastěji chybují? Uvádím pouze některé z příkladů:

- Učitelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti řešení u počáteční a u pokročilé šikany. 
Rovněž nedokáží rozpoznat tzv. neobvyklé formy šikany, které vyžadují „doladění“ 
našich metod. Začínají např. vždy rovnou nahodilým hledáním svědků.

- Při vyšetřování se nebere zřetel na trauma, stud a mlčenlivost znásilněné oběti.

- Berou se vážně falešní svědkové, kterým poručil „šéf“ neboli „kápo“ agresorů.

- Bezprostředně se konfrontuje výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů.  
To všechno vede někdy až k tragikomickým závěrům, kdy oběť je označena za agre-
sora a za příčinu nešvarů ve skupině. Takovouto konfrontaci bychom mohli přirovnat 
k setkání myšky s kobrou.

- Pedagog jde „s bubnem na zajíce“ a vyšetřuje šikanu přímo ve třídě.

- Ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče, některé pe-
dagogy a vyšetřuje případ z jedné vody načisto. Dokonce celou situaci nahrává  
na magnetofon nebo video.

- Po vyšetření šikany se naráz pozvou rodiče všech agresorů i s jejich dětmi. Rodiče  
se sjednotí proti „nespravedlivému“ nařčení,  s převahou útočí na pedagogy atd.

- Nezřídka  oběť odejde ze školy, případně se převede do vedlejší třídy, přičemž „maši-
nerie“ šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje.
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VI. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO ŘEŠENÍ ŠIKANY

(1) Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bez-
pečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvise-
jících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 
vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky  nepro-
dleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.

(2) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol 
a školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době 
vykonávání přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním. 

(3) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své 
zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů.

(4) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:

• Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo posky-
tování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému 
zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost 
vyplývá ze školského zákona 
(§ 21 odst. 2 školského zákona). 

• Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které na-
svědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo 
proto, že se ohrožuje svým chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů); v případě šikany  
se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu 
zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo 
něco závažného, protože nebyl zákonný důvod.

Jedním z nástrojů, kterými může OSPOD řešit situaci ohroženého dítěte je realizace 
případové konference, jejíž pravidla jsou vymezena v zákoně o sociálně právní 
ochraně dětí a návazných metodických dokumentech. Zástupce školy na ni může, 
ale nemusí být přizván; výběr přizvaných osob je plně v kompetenci sociálního 
pracovníka. Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vá-
zán zachováváním mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí). Informace, které se na konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani 
do prostoru školy. Z důvodu zákonného ošetření mlčenlivosti mohou být také ně-
kteří účastníci vyloučeni z některé části případové konference. 
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• Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky pře-
stupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je mož-
né podat také na státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo 
jiná pověřená osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii 
ČR, v ideálním případě přímo specialistovi na problematiku mládeže Služby kri-
minální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. 
V takovém případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozu-
mění do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také zákonný 
zástupce dítěte.

Podrobnější informace naleznete v Metodickém pokynu ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany na školách z roku 2016 (čl. 8 Trestně 
– právní hledisko šikany)
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TŘETÍ ČÁST:
DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL K INFORMACI O KURZU

A JEHO KONTEXTECH

PĚTIÚROVŇOVÉ VZDĚLÁNÍ ODBORNÍKŮ PRO ŘEŠENÍ ŠIKANY

ÚVODEM

Šikanování ve školách je epidemicky rozšířený fenomén, který způsobuje mnoho utrpení 
a bolesti1. (Podrobnější informace o výskytu šikany na českých školách viz Kolář, 2011; 
Janošová, Kollerová, Zábrodská, 2014.)

Úhelným kamenem pro obrat v boji proti školnímu šikanování je účinné vzdělání 
pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Vzdělání všech těch, kteří se setká-
vají se šikanou tváří v tvář (i když často o tom ani nevědí), ale i těch, kteří se v rámci 
svého povolání dotýkají následků u obětí i u dalších přímých a nepřímých účastníků ši-
kany. Jestliže budou tito lidé kvalitně připraveni, mohou šikaně předcházet a významněji  
ji omezovat, mohou ji zachytit v počátečních stadiích a účinně a bezpečně ji léčit. A po-
kud se už šikana rozvine do pokročilé podoby, budou někteří z nich (specialisté) schopni 
destruktivní škody zastavit. (Podrobněji viz Kolář, 2013.)

Dosavadní vzdělávání odborníků pro řešení šikany lze charakterizovat v České re-
publice jako nahodilé, „záplatové“ a nesystémové. Vysoké školy, které jsou klíčové a ne-
zastupitelné v přípravě učitelů a odborníků v pomáhajících profesích, toto téma opomíjejí 
anebo studenty seznamují s touto oblastí jen z určitého hlediska. Ale i další vzdělávací 
instituce jsou na tom podobně. K tomu je však potřeba dodat, proč tomu tak je. Done-
dávna, ještě v roce 1984, šikana oficiálně neexistovala. První dva historické semináře ke 
školní šikaně se uskutečnily v Kladně v roce 1996 pod záštitou Bílého kruhu bezpečí.  
Zde jsem spolupracoval s průkopníky v léčbě šikany Pavlem Říčanem, Janou Drtilovou,  
Petrou Vitoušovou a dalšími. Teprve od roku 2003 jsem začal provádět první modulové 
kurzy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav profesního rozvoje pracovníků 
školství) a v této době jsem zde vytvořil nepovinný předmět Prevence školního násilí  
a šikanování (Katedra školní a sociální pedagogiky). 

Od té doby řada obětavých nadšenců udělala obrovský kus práce, většinou jako 
jednotlivci věnovali vzdělávání učitelů kus sebe, kus svého života. Nicméně v součas-
nosti je potřeba tuto práci zúročit a posunout ji dál. Je potřeba vzdělání postavit na pevný 
základ, nestavět ho na písku. Nenechat ho v podobě pouhé nahodilosti. Musíme vypraco-

1  Pojem „epidemický“ výskyt šikanování má charakter obrazu, snažím se jím vyjádřit vážnost a naléha-
vost situace. Nicméně i ty nejpříznivější výsledky výzkumů šikanování v ČR mají svými nálezy blízko  
k „epidemii“. Za epidemii se u nás považuje situace, kdy je nakaženo více jak 2000 ze 100000 tisíc 
obyvatel.
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vat základy koncepce vzdělávání odborníků pro řešení šikanování a upřesnit požadavky  
na vzdělavatele těchto odborníků. Je zřejmé, že různé typy profesionálů vyžadují odlišný 
rozsah, hloubku a typ vzdělání. Rovněž je pochopitelné, že vzdělavatelé těchto odborníků 
musí mít odpovídající kvalifikaci.

Prvním krokem k naplňování představeného náročného úkolu je publikace Výcvik 
odborníků v léčbě šikany.2 V první části je zpracován návrh koncepčního vzdělání a v dru-
hé části jsou popsány zkušenosti z komunitního vzdělávání odborníků základní úrovně  
na soukromé Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS).

Návrh koncepce vzdělávání je úzce provázán s novým metodickým pokynem 
MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních a byl představen na kon-
ferenci MŠMT ČR 4. 12. 2013. Po předběžných konzultacích s pracovníky MŠMT  
se uvažuje o jejím ověřování a následně implementaci společně s výstupy VYNSPI 3. 

Vzdělání odborníků základní úrovně v oboru šikanologie na půdě PVŠPS bude 
pokračovat a mělo by se otevřít v rámci kreditního systému i pro zájemce z jiných vy-
sokých škol. Odvážná vize našeho týmu spočívá v tom, aby v budoucnosti bylo možno 
získat kvalifikaci 2. úrovně standardně na pedagogických fakultách. Vzhledem k limitaci 
rozsahu článku vás zde seznámím pouze s některými myšlenkami připravovaných změn. 
Zmíním se o východisku návrhu koncepce, načrtnu pětiúrovňový model vzdělávání  
a osvětlím, podle čeho byly úrovně vzdělání definovány. Nemohu se podrobněji zastavit 
u obsahu jednotlivých úrovní a ani nemohu psát o dalších důležitých věcech – významu 
vysokých škol ve vzdělávání, ověřování a uznávání kvalifikace odborníků atd. Na závěr 
svého textu se dotknu alespoň jednoho závažného problému – kompetence ke vzdělávání 
odborníků různých úrovní.

2 Skripta vznikla jako součást projektu Pražské vysoké školy psychosociálních studií  
č.CZ.2.17/3.1.00/34085. Projekt byl podpořen v rámci 4. výzvy operačního programu  
Praha Adaptabilita.

3 Celý název projektu: „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologic-
kých jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.
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NĚKTERÉ MYŠLENKY NAVRŽENÉHO KONCEPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
ODBORNÍKŮ PRO ŘEŠENÍ ŠIKANY

1. VÝCHODISKO

Při vytváření požadavků na profesionály různých úrovní jsem se opíral o českou 
školu šikanologie (Říčan, Janošová, 2009; Kolář, 2011), kde se nepracuje s obecnými 
zjednodušenými návody v podobě kuchařek a receptů. Základem této nové cesty k léč-
bě šikany jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vý-
vojová stadia a různé formy šikanování. Přihlíží se také k dalším indikačním kritériím, 
například k přítomnosti závislosti mezi agresory a oběťmi, k síle a typu zakrývajícího 
a protiúzdravného systému, ke spouštěcím mechanismům, k dopadům šikany na oběť. 
Příprava profesionálů je proto náročná a vyžaduje svůj čas. Nelze dělat zkratky takového 
typu, v němž se nedostatek odborníků, kteří mají zkušenost s řešením šikanování a umí 
předávat své zkušenosti, obejde vyškolením „rychlokvašek“. Existují totiž lidé, kteří ni-
kdy žádnou šikanu neřešili a ani řešit neumí, ale v rámci kurzů se naučili o šikanování 
mluvit (podrobněji viz dále kaskádovité vzdělání). 

Pro hrubou orientaci v nárocích na různé typy odborníků na řešení školní šikany 
nám poslouží tabulka 1: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy ši-
kanování. 

Tabulka 1: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování 
(Kolář 2011)

Situace, které by měla škola zvládnout sama

1. První pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu.

2. Celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, 

 RTP – Rámcový třídní program 

Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku

3. První pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu.

4. První pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu.

5. První pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem

 např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování.

6. Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou, ZIP  

 - Základní intervenční program (u organizované šikany, od třetího stadia vždy 

  v kombinaci s první pomocí)
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Z klasifikace scénářů v tabulce je zřejmé, co by měla při řešení šikany zvládnout 
dobře připravená škola a co by již měla přenechat odborníkům (specialistům). Z hierar-
chického uspořádání šesti skupin scénářů vyčteme odbornou náročnost na jejich zvlád-
nutí. 

Na jedné straně spektra jsou scénáře první pomoci pro obyčejné počáteční šikany 
a programy celkové léčby pro první dvě tzv. difuzní stadia šikanování. Tyto dvě skupiny 
metod mohou zvládnout dobře vycvičení odborníci prvního kontaktu ve škole – metodici 
školní prevence, třídní učitelé atd. 

Na druhé straně je skupina krizových scénářů pro pokročilé a neobvyklé šikany  
a základní intervenční program (ZIP) pro celkovou léčbu třetího stadia šikany. Zde je pro 
zvládnutí těchto metod naprosto nutná vysoká profesionalita a specializace odborníků. 

Při definování náročnosti přípravy pro různé úrovně odborníků jsme pracovali ne-
jen s obtížností léčby konkrétních případů (podle stadií a forem šikany), ale i s dalšími 
důležitými kritérii, například:

- připraveností na zavádění školního programu proti šikanování,
- zvládnutím poradenské práce s rodiči,
- zkušeností s lektorováním a garantováním vzdělávacích programů,
- vedením intervizních a supervizních skupin,
- vytvářením metodických materiálů a publikováním odborných textů a knih atd. 

Nicméně tabulka 1 směřuje k podstatě odbornosti – vlastnímu řešení konkrétních případů 
a dovoluje rychlou orientaci v nárocích na různé typy odborníků pro řešení šikany.

2. NÁČRT PĚTIÚROVŇOVÉHO MODELU VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ  
 V LÉČBĚ ŠIKANY

Předložený náčrt koncepce vzdělávání reaguje na potřebu najít způsob, jak co nej-
rychleji, ale zároveň i co nejpoctivěji připravit kvalifikované odborníky pro řešení šika-
nování. Respektuje komplikovanost fenoménu šikany a rovněž pracuje s faktem, že různé 
typy odborníků vyžadují odlišný rozsah, hloubku a typ vzdělání.

Navrhovaný model zahrnuje pět úrovní vzdělání, přičemž některé z nich jsou vnitř-
ně diferencované – členěné podle specializace. (Podrobnější představu získáte prostudo-
váním TABULKY 2, kde jsou stupně vzdělání vztaženy ke kompetencím řešit různá sta-
dia a formy šikany.) Každá vyšší úroveň zahrnuje požadavky i možnosti uplatnění úrovní 
nižších.  Konkrétní požadavky pro úroveň 1, 2, 3, 4 a 5 by měly mít charakter jednotné 
srovnávací zkoušky.
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Úroveň –  
hloubka a rozsah vzdělání

Kompetence (způsobilosti) absolventa  
pro řešení šikanovánít

1. Přípravná úroveň
   (minimální připravenost)

a) První kvalifikační stupeň
Úvod do problematiky šikanování a připravenost 
rozpoznat signály šikanování, vyvarování se chyb 
při prvních krocích pomoci.
b) Druhý kvalifikační stupeň
Připravenost odhadnout stadium a formu šikany. 
Účinná první pomoc při řešení prvních dvou sta-
dií šikany s běžnou formou.

2. Základní úroveň
   (odborník na základní úrovni)

Bezpečná první pomoc pro šikany do třetího sta-
dia s obvyklou formou. Orientace v problematice 
celkové léčby pro první dvě – rozptýlená stadia 
šikany.
Připravenost na účast při vytváření školního pro-
gramu proti šikanování. Orientace v metodách su-
pervize

3. Středně pokročilá úroveň
   (specialista na středně pokročilé  
   úrovni)

Odbornost A - První pomoc pro první tři stadia 
šikany s obvyklou i neobvyklou formou. 
Odbornost B - Praktikování celkové léčby šikany 
do 2. stadia. 
Odbornost C - Samostatné vytváření školního 
programu proti šikanování.
Odbornost D – Supervize případů počátečních 
šikan. 

4. Pokročilá úroveň
   (specialista na pokročilé úrovni)

Odbornost A - Řešení pokročilých stadií šikany 
s neobvyklou formou a léčba všech základních fo-
rem šikanování.  
Odbornost B - Připravenost pro práci s celou sku-
pinou, která onemocněla šikanou ve třetím stadiu. 
Odbornost C - Supervizní podpora při zavádění 
školního programu proti šikanování
Odbornost D – Supervize pokročilých šikan.

5. Expertní úroveň
   (expert praktické šikanologie)

Špičkoví specialisté na řešení šikanování, znalci  
problematiky šikanování, garanti vzdělávání pra-
covníků – garanti projektů v oblasti léčby šikany, 
supervizoři. Zkoušející – autorizované osoby. Au-
toři významných odborných publikací.

Tabulka 2: Pětiúrovňový model vzdělávání odborníků pro řešení šikanování
(kompetence absolventa jsou odstupňovány podle obtížnosti léčby)
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Z tabulky lze vyvodit, že odborníci ve škole (např. metodik školní prevence, výchovný 
poradce) a mimo školu (např. etoped v PPP) by měli řešit šikanu pouze na úrovni ob-
tížnosti, na kterou získali kompetence pregraduálním vzděláváním a absolvováním pří-
slušných výcviků nebo jiných programů DVPP apod. Naprosto na škodu věci je, když  
se nepřipravený učitel snaží šikanování řešit běžnými, tradičními metodami.

Jednotlivé vzdělávací úrovně jsou popsány z pěti hledisek:

a)  Definována je základní charakteristika úrovně. To znamená, že je vysvětleno, jaký 
 má smysl a o co v ní jde.

b)  Je řečeno, komu je určena.

c)  Osvětleny jsou kompetence (způsobilosti), které frekventant získá po absolvování 
 konkrétní úrovně.

d)  Nabídnut je vhodný program pro danou úroveň.

e)  Stanoveny jsou požadavky pro úspěšné absolvování konkrétní úrovně.

Jak už jsem konstatoval, nelze se podrobněji jednotlivým úrovním věnovat. Na závěr  
se alespoň ve zkratce dotknu vážného problému.

Kdo může vzdělávat odborníky pro řešení šikany?

3. KOMPETENCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ 
 NA ŘEŠENÍ ŠIKANY

Kvalitních vzdělavatelů, odborníků – tedy těch, kteří mají zkušenosti s teoretickým 
a praktickým řešením šikanování a umí předávat své zkušenosti dál - je velmi málo. 
Co se s tím dá dělat? V prvé řadě si musíme tento fakt připustit. Problém nelze obejít  
tzv. kaskádovitým vzděláním, kdy absolventi kurzu X začnou ten samý kurz X následně 
vyučovat. Absolventi tohoto typu vzdělání se sice naučí o šikanování mluvit, ale praktic-
ky pomoci nedovedou. Je potřeba najít způsob, jak co nejrychleji, ale zároveň i co nejpo-
ctivěji připravit vzdělavatele budoucích odborníků.

Pro řádnou kvalifikaci vzdělavatele – lektora, vysokoškolského učitele apod. musí být 
zachována rigorózní posloupnost:

kvalitní a systematický výcvik zaměřený na prevenci, diagnostiku a léčbu šikanová-
ní – praxe pod supervizí – samostatná praxe – výběr nejlepších praktiků do speciál-
ní přípravy pro lektorskou činnost – vzdělávací činnost ve spolupráci se zkušeným 
vzdělavatelem - samostatná vzdělávací činnost. 

Je to náročná cesta, nicméně je možná. V každém případě to však nejde tak rychle, 
jak si různí laici v manažerských pozicích představují. V současnosti jsou potřebná na-
stolit alespoň minimální pravidla, kdo může odborníky pro řešení šikanování vzdělávat. 
Východiskem může být náš návrh požadavků na pět kvalifikačních úrovní vzdělání. 
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Užitečná se jeví například tato pravidla:

Absolventi základní úrovně by mohli vyučovat úvod do problematiky šikanování, tedy 
seznámit posluchače s tématem a jeho naléhavostí. Metodiku (vlastní řešení šikany)  
by měli však vzdělávat odborníci minimální na 3. úrovni vlastní způsobilosti. Tedy 
profesionálové, kteří již sami mají výcvik a praxi v řešení šikanování. Faktem je,  
že současní akademičtí vzdělavatelé nedokáží relevantně posoudit, zda je konkrétní po-
stup bezpečný a účinný nebo zda je rizikový, nedotažený, či dokonce chybný. Užitečným 
vodítkem může být požadavek, aby vzdělavatel měl minimálně o jednu úroveň vyšší 
kvalifikaci než ten, koho vzdělává.

Požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů jsou naprosto nezbytné a nejsou samoúčel-
né. Jde především o zabránění diletantského vzdělávání, které má za následek vážné ško-
dy na zdraví protagonistů šikanování, zejména obětí. Pomoc při šikanování je odborně 
náročná a stačí jedna vážnější chyba a situace se již nedá napravit. Ten, kdo má zkušenosti 
s řešením šikany, to ví velmi dobře. 

Nakonec bych rád zdůraznil zásadní požadavek na osobnost vzdělavatele od-
borníků - měl by to být člověk vlídný a laskavý, mírotvorný, který ve svém životě 
nepraktikuje šikanování.
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PŘÍLOHA 1

MODELOVÝ PŘÍPAD ŠKOLNÍ ŠIKANY A KYBEŘIKANY

Vážený pane doktore,

pracuji jako pracovní terapeut v občanském sdružení, které se specializuje na péči o do-
spělé s psychickým onemocněním. Dle sdělení psychologa, který pracuje v našem sdru-
žení, jste opravdu kompetentní osoba, která mi může poradit.

V loňském školním roce jsem se setkala se šikanou u mého syna a chtěla bych vědět, jak 
má škola postupovat. V našem případě mi totiž její postup připadal velmi laxní, vlastně 
vůbec žádný a do dnešního dne jsme se nedočkali ani žádné omluvy. Podotýkám, že syn 
následkem dlouhodobého šikanování ve škole onemocněl školní fobií, se kterou se musel 
ústavně léčit dva a půl měsíce.  V září nastoupil do nové školy a doufám, že snad vše 
bude v pořádku. Musí stále brát udržovací dávku léků na posttraumatické stavy a chodit 
pravidelně na kontroly k psychiatrovi, případně k psychologovi.

Pro ilustraci přepisuji část zápisu z psychologického vyšetření:

„Začalo to v pololetí osmičky. Psal se test z rodinné výchovy. Byl jsem ten den hodně 
nervózní. V písemce jsem měl přeřeky a gramatické chyby. Učitel vybral zrovna tu moji 
písemku a přede všemi ji předčítal, aby se ostatní pobavili. Skoro všichni spolužáci se 
smáli. Neplakal jsem, ale zadržoval jsem to. Neomluvil se mi,i když bych to bral. Teď 
je mi to jedno, když do té školy nechodím. Kluci ty přeřeky začali opakovat pořád. Byli 
to hlavně dva kluci. Jeden z nich byl můj kamarád, který seděl vedle mě v lavici. Pak si 
odsedl k tomu druhému. Já jsem dělal, že nic, že si toho nevšímám. Nebylo mi z toho ale 
dobře. Trpěl jsem to necelé dva měsíce. Tomu kamarádovi jsem řekl, ať to nedělá, ale 
zdálo se mu to směšné. S tím druhým klukem mi pak začali dělat další špatnosti. Schovali 
mi papuče. Ty papuče vzali v hodině před učitelkou. Ona jim řekla, ať je vrátí, ale oni si 
na ni otevírali pusu a pak odešli z hodiny. Řekli mi, že je hodí na dívčí záchod a že je tam 
spláchnou do záchodu. Počkal jsem, až zazvoní. Řekl jsem jedné holce, ať se mi po nich 
podívá. Nenašla je. Přišel jsem domů a řekl jsem mamince, že se mi ztratily. Našel jsem 
je pak v šatně.

Asi za měsíc to přišlo s tím záchodem. Ten den mi bylo špatně, měl jsem průjem. Bolelo 
mě břicho. Byl jsem na záchodě. Pak přišli. Napřed jeden, pak druhý. Pak bez vyzvání 
otevřeli dveře a začali mě natáčet. Natáčeli to na mobil. Snažil jsem se zavřít. Pak jsem 
se oblékl a šel jsem do hodiny. Oni taky. Mezitím to poslali ostatním spolužákům. Pak si 
to přeposílali mezi sebou. Snažil jsem si toho nevšímat. Nikomu jsem to neřekl. Byl jsem 
z toho špatný.

Nikdo z učitelů si toho nevšiml. Skoro všichni se tomu smáli. Po hodině za mnou přišli  
a řekli, že udělají moje webové stránky a dají to tam…
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Asi týden jsem pak odmítal chodit do školy. Dělal jsem doma scény. Rodičům se to nezdá-
lo. Tak se to dozvěděli. Pak jsme to s rodiči řešili. Naši to řešili ve škole. Já jsem se tam 
odmítal vrátit…

Ve škole případ prošetřili. Nebrali to jako dlouhodobé šikanování, ale jako jednorázovou 
klukovinu, to s natáčením s tím mobilem. Údajné webové stránky a umístění ponižující 
nahrávky na profilech některých spolužáků na Facebooku nejsou záležitostí školy. Děje 
se to mimo ni. Zápis jsme do dnešního dne žádný neviděli a oba aktéři se k nám cho-
vají přezíravě, neomluvili se, nezdraví a jeden dokonce o mém synovi vykládal, že byl 
v pasťáku, protože nechodil do školy.

Šikana probíhala i v loňském roce, jednou dokonce syna chytili a vysvlékli ho do spod-
ního prádla a schovali mu oblečení. Zkoušela jsem se obrátit na pedagogicko-psycholo-
gickou poradnu, pod kterou škola spadá. Přístup byl takový, že tato škola je podle pověsti 
nadstandardní a nebudou jí kazit pověst. Dá se říci, že mi tam vůbec neporadili. Moc 
děkuji za radu a uvítala bych kontakt na někoho, kdo s touto problematikou pracuje.

     S pozdravem …………
      maminka
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PŘÍLOHA 2

MODELOVÝ PŘÍPAD VÝBUCHU SKUPINOVÉHO NÁSILÍ

Honza byl menší, drobné postavy. Měl vážnou, citlivou a mírnou povahu a smysl pro 
spravedlnost. V šesté třídě na začátku školního roku byl přeřazen do áčka. Nevěděl proč. 
Nikdo mu to neřekl

Brzy po jeho příchodu začala „esa“ třídy dělat na jeho účet vtipy a legrace. Šikanování 
ve skupině „metastázovalo“ jako zhoubný nádor a nakonec dosáhlo dokonalou, totalitní 
podobu. Honzův život se stal peklem. Byla to křížová cesta lemovaná krutostmi spolu-
žáků. Po nějaké době věděla snad celá škola, že Honza je bezvadným terčem zábavy. 
Kromě pedagogů, ti nevěděli nic. Tato Honzova proslulost vyplývala i z oblíbené zábavy 
deváťáků. Dva či tři ho podrželi a požádali „mrňouse“, aby toho „obra“ bil, kopal, fac-
koval apod.

Později ho už samostatně týrali i mladší spolužáci. Honza se bál chodit po městě sám. 
Odmítal chodit pro nákupy. Rodiče jeho strach nechápali, ale poradili mu, aby nosil  
s sebou sprej. Když ho jednou obklopili šesťáci a začali do něj strkat, vytáhl Honza sprej 
a stříkl mezi ně. Chvíli zkoprněli a on utekl. To neměl dělat! Vzbouřil se proti nepsaným 
zákonům školy! Šesťáci si stěžovali u deváťáků. 
Následující den šla Honzova třída do divadla. Sraz měli před školou. Vůdcové třídy, 
„ochránci“ spravedlnosti, byli velmi rozezleni, že Honza ohrozil zdraví jejich mlad-
ších spolužáků, když na ně vystříkl sprej. Po pár nadávkách ho srazili na zem a začali  
do něj kopat. Přidali se i ostatní. Jeden kopl, odskočil. Okamžitě ho vystřídal jiný. Údajně  
si koply i některé dívky. Kápové křičeli: „Zabijeme tě, ty svině zbabělá!“ Honza se svíjel, 
prosil o milost a sliboval, že už to nikdy neudělá. Nakonec zůstal pokálený a pomočený 
bez hnutí.

S vnitřním zraněním byl převezen do nemocnice. Nikdo nevěděl, co se stalo. Snad nej-
více byla šokovaná a zmatená třídní učitelka. Tichou poštou běžěla „ověřená“ zpráva. 
Honza je strašný provokatér. Krutě zbil několik malých šesťáků a nastříkal jim sprej  
do očí. Trpělivost slabých přetekla a požádali spolužáky o ochranu. A tak ten „vejtaha“ 
dostal zaslouženou odměnu.

Rodiče „šikanovaných“ šesťáků žádali potrestání Honzy za nošení spreje. Policie případ 
krátce prošetřila, pro nedostatek důkazů ho však brzy uzavřela.
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PŘÍLOHA 3

MODELOVÝ PŘÍPAD TZV. „MALÉHO LYNČOVÁNÍ“

Třídní učitelka vstupuje do třídy a zůstane jako opařená. Vidí podivný chumel dětí v rohu 
třídy. Všichni křičí a bijí někoho na zemi. Vykřikne: „Co se to tu děje, stalo se něco?“ 
Rytmický pohyb chumlu se zastaví a strne. Oběť – Marek se zdvihá ze země a říká: „Nic.“ 
V mžiku zůstal sám, všichni útočníci sedí spořádaně v lavicích. Učitelka se napjatě ptá: 
„Nestalo se něco?“ Marek si narovnává zmuchlané věci a říká: „Nic mě nebolí, já vydr-
žím, jsem v pořádku, je to dobrý…“ Do toho žáci vykřikují: „On nás provokoval…“

Učitelka chvíli mlčí. Ale vzchopí se a zeptá se: „Kdo ho kopal?“ Nic. Znovu se naléhavě 
ptá, kdo Marka kopal. Nakonec kývne hlavou Martina a hlesne. „Já.“ Učitelka je udivená: 
„To mě překvapuje!“ Martina odpovídá: „Ale on nás provokoval, je děsnej.“ Dodává: 
„Ale byla to sranda.“

Marek vstupuje do rozhovoru a potvrzuje to: „Já dělám takovou legraci, jen  jsme si hráli, 
to bylo jenom jako…“ Učitelka chvíli přemýšlí a rozhoduje se. „Měli jsme mít vyučová-
ní, ale protože se stala velmi závažná věc, musíme se jí teď věnovat. Společně to probe-
reme.“ Marek na to reaguje: „Ježíšmarjá!“

Karel, kápo, je po celou dobu skrytý, nenápadně diriguje třídu. Sedí v klidu a mírně hledí 
na učitelku. Při „lynčování“ prožil fantastický pocit, jak je nad obětí a ostatní ho parádně 
„pumpovali“. Když přišla učitelka a stála jako solný sloup, v klidu do ní strčil a „ponořil“ 
se pod hladinu skupiny. Cítil její ochranu, sílu a mlčení. Když si sedl, napsal moták: „Kdo 
promluví, je synem smrti!“ Během chvilky ho četla celá třída. 

Společné vyšetřování nikam nevedlo.
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PŘÍLOHA 4: Schéma Hradeckého školního programu  
   proti šikanování (Kolář, 2011)

Kolář, M.: Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských 
zařízeních. Praha: MŠMT ČR, 2003.
Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.
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PŘÍLOHA 5

DOTAZNÍK O ŠIKANĚ

Instrukce:

Nejedná se o zkoušení tvých znalostí. Jde o dotazník, který se ptá na to, jak se cítíš ve 
škole, a na to, jak fungují vztahy mezi žáky vaší třídy. Nejsou zde správné nebo chyb-
né odpovědi. Na všechny otázky dotazníku znáš odpověď ze své vlastní zkušenosti  
a svého přesvědčení.

Končí školní rok a nás zajímají tvoje letošní zkušenosti. Snaž se představit si, jaké to bylo 
v tomto školním roce, s jakými dojmy budeš odcházet na prázdniny. Připomeň si, jak jste 
se navzájem k sobě chovali.

Co to je šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje 
druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá to, co je ti nepříjem-
né, co tě ponižuje nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě.  
Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolu-
žáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

Co šikanování není?

Když se poperou dva přibližně stejně silní žáci například kvůli dívce, která se jim líbí obě-
ma, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých 
příčin nemůže bránit.

K čemu dotazník slouží?

Šikanování se děje skrytě a my se o něm můžeme dozvědět pozdě nebo vůbec ne. Proto 
potřebujeme tvoji pomoc a prosíme tě, abys anonymně (tajně) vyplnil/a tento dotazník. 
Tvoje odpovědi nám pomohou vytvořit bezpečnější prostředí pro žáky ve školách.
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Odpověď, kterou vybereš, vyznač křížkem do příslušného čtverečku.

1. Jsi (vyber jednu z možností)

 a/ Chlapec 

 b/ Dívka

2. Chodíš do stejné třídy jako vloni?

3. Byl/a jsi v loňském roce žákem/žákyní  této školy?

4. Byl/a jsi ve své třídě rád/a?

5. Měl/a jsi ve třídě dobrého kamaráda/kamarádku?

6. Byl/a jsi někdy svědkem toho, že je šikanován tvůj spolužák  

 jinými spolužáky ze třídy nebo ze školy?

7. Pokud ano, upozornil/a jsi na tuto skutečnost některého z učitelů?

8. Pomohlo to?

Následující otázky se týkají situace ve tvé třídě:

9. Šikanoval nebo šikanuje někdo ze třídy tebe?

10. Pokud ano, jak ti ubližoval?

Stačí, když odpovíš, co se ti stalo (můžeš vybrat víc možností). 

a/ ignorování  

b/ posmívání  

c/ pomluvy 

d/ ponižování 

e/ nadávky 

f/ bití

g/ fackování

ano ne

ano ne

ano ne

nevím ano ne
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h/ kopání 

i/ rány pěstí

j/ jinak

Vypiš prosím jak:

11. Zamysli se a napiš, jak často jsi byl/a šikanován/a? 

(Vyber jednu z možností.)

a/ nejméně 2x za rok

b/ asi jednou za měsíc

c/ téměř každý týden

d/ téměř každý den

12. Kolik je těch, kteří ti ubližují?

(Vyber jednu z možností.)

a/ jeden

b/ dva

c/ tři

d/ čtyři

e/ pět

f/ více než pět

g/ většina spolužáků

ano ne
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13. Ti, kteří ti ubližují, jsou hlavně?

(Vyber jednu z možností.)

a/ dívky

b/ chlapci

c/ dívky i chlapci

Následující otázky se týkají situace v celé škole:

14. Šikanoval nebo šikanuje tě někdo ze školy?

15. Pokud ano, jak ti ubližoval? 

Stačí, když odpovíš, co se ti stalo (můžeš vybrat víc možností).

a/ ignorování

b/ posmívání

c/ pomluvy

d/ ponižování

e/ nadávky

f/ bití

g/ fackování

h/ kopání

i/ rány pěstí

j/ jinak

Vypiš prosím jak:

ano ne

ano ne
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16. Zamysli se a napiš, jak často jsi byl/a šikanován/a? 

(Vyber jednu z možností.)

a/ nejméně 2x za rok

b/ asi jednou za měsíc

c/ téměř každý týden

d/ téměř každý den

17. Kolik je těch, kteří ti ubližují?

(Vyber jednu z možností.)

a/ jeden

b/ dva 

c/ tři

d/ čtyři

e/ pět

f/ více než pět

18. Ti, kteří ti ubližují, jsou hlavně?

(Vyber jednu z možností.)

a/ dívky

b/ chlapci

c/ dívky i chlapci
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19. V případě, že jsi byl/a někdy šikanován/a, kdo ti pomohl?

(můžeš vybrat víc možností)

a/ třídní učitel/ka

b/ jiný/á učitel/ka

c/ jiný pracovník školy

d/ někdo jiný

Napiš kdo:

e/ nikdo mi nepomohl

20. V případě, že jsi byl/a šikanován/a, komu jsi se svěřil/a? 

(můžeš vybrat víc možností)

a/ rodičům

b/ babičce a dědovi

c/ třídnímu učiteli/učitelce

d/ jinému  učiteli/učitelce

e/ kamarádovi/kamarádce

f/ někomu dalšímu

Napiš komu:

g/ nikomu jsem se nesvěřil/a

ano ne

ano ne
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ano ne

nevím ano ne

21. Myslíš, že vaše škola dokáže ochránit svoje žáky před šikanou?

22. Řekl vám někdo z  učitelů, co máte dělat, když vás někdo začne šikanovat?

23. Představ si situaci, že by ses stal/a ředitelem školy a měl/a jsi jeho pravomoci.  

 Co všechno bys v ní změnil/a, aby nedocházelo k šikanování? 

Děkujeme ti za tvé odpovědi.
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PŘÍLOHA 6

TECHNIKA „HÁDEJ KDO“

Hádej, koho z tvých spolužáků nejvíce vystihuje každý z následujících výroků.  

Ke každé nedokončené větě se pokus přiřadit alespoň jedno příjmení některého 

z tvých spolužáků, kteří chodí do vaší třídy. Může jich být ovšem i několik. 

1. Kdo je přátelský a kamarádský?

2. Kdo je vtipný?

3. Kdo se zastává slabších?

4. Kdo je napadán a neumí se bránit?

5. Kdo je nejoblíbenější?

6. Kdo uráží jiné děti?.

7. Kdo dává třídu dohromady?.

8. Kdo je nejpravdomluvnější?

9. Kdo má strach z nějakého spolužáka?

10. Kdo je nejméně oblíbený/á?.

11. Kdo ubližuje slabším?

12. Kdo se rozdělí o věcí, které má rád?

13. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací?

14. Kdo je spolehlivý a zodpovědný?

15. Kdo je rozesmátý a spokojený?

16. Kdo je nejvíc uznáván?

Autor: M.Kolář (2007)
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Klíč k vyhodnocení techniky „Hádej kdo“ – otázky a položky zaměřené  
na šikanování

Poukazující na potenciální oběti:

Kdo je napadán a neumí se bránit?

Kdo má strach z nějakého spolužáka?

Kdo se stává terčem různých vtipů?

Upozorňující na potenciálního agresora:

Kdo uráží jiné děti?

Kdo ubližuje slabším?

Kdo se stává terčem různých vtipů?

Zaměřené na vyhledávání členů pozitivního jádra (spolusprávy):

Kdo se zastává slabších?

Kdo dává třídu dohromady?

Kdo se rozdělí o věci, které má rád?

Zaměřené na identifikaci omegy (okrajového člena skupiny):

Kdo je nejméně oblíbený/á?

Zaměřené na identifikaci hvězdy:

Kdo je nejoblíbenější?

Zaměřené na identifikaci vůdce:

Kdo je nejvíc uznáván?

Neutrální – pozitivní otázky vyhodnocované v kontextu ostatních položek:

Kdo je přátelská a kamarádský?

Kdo je vtipný?

Kdo je provdomluvný?

Kdo je spolehlivý a zodpovědný?

Kdo je rozesmátý a spokojený?
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Využití metody 

Při mapování vztahů ve třídě je cílem metody:

1. Zachytit varovné signály počátečních stadií šikanování. 
2. V případě, že se jedná o první dvě stadia šikanování, zakomponovat informace 
 bezpečně a účinně do programu osobnostní a sociální výchovy.
3. Pokud je podezření na existenci závažnějších stadií šikanování (3,.4. a 5. stadium), 
 potom je na místě indikace speciálního programu šikanování.

Požadavky na zvládnutí metody

Metoda je užitečná pro bezpečnou a účinnou realizaci programu. Jejím prostřednictvím 
lze zachytit signály počátečních stadií šikanování. U pokročilých stadií šikanování není 
technika vhodná.

Základní zvládnutí metody vyžaduje zácvik. V tomto smyslu je potřebné, aby realizátoři 
programu absolvovali kurz speciální diagnostiky zaměřené na šikanování.
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Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)

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, pomlou-
vají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situ-
ace 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 toho, že chození do školy je ob-
těžuje. 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, nikoli již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. Z počátku se stá-
vají 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“. Svým způsobem platí „ra-
ději on, než já“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době zís-
kává 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 dochá-
zí k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I když 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 pro-
gramem. Obrazně řečeno, nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna 
práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůs-
tání parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor 
šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivova-
né chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.

(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.)
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Tematické okruhy prací

Poslední setkání kurzu je věnováno prezentaci a obhájení krátké závěrečné práce frekven-
tantů. Úkolem je prokázání hlubšího porozumění praktickým a metodickým problémům 
řešení šikany. Zároveň by celodenní komunitní prezentace prací účastníků kurzu  měla 
vést k intenzivnímu vzájemnému a individuálnímu učení. Je známo, že dlouhodobé za-
pamatování se zvýší až na 90 %, jestliže máme možnost to, co jsme se naučili, zkoušet 
naučit druhé. (Mám zkušenost, že tento princip skutečně funguje.)

Témata prací se vztahují především k metodice a praxi řešení školní šikany a kyber-
šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky a šikanu vůči učiteli.)  
Pro rozhodování výběru tématu uvádím přehled základní okruhů:

1. Moje motivace a důvody k ochraně žáků před šikanou. 
2. Moje vize konkrétní pomoci při řešení šikanování.
3. Vlastní kazuistiky šikany (zaměřeno na řešení konkrétního případu).
4. Případy z internetové poradny OS Společenství proti šikaně  

a návrhy řešení.
5. Teorie vztahující se přímo k léčbě šikany.
6. Hlubší souvislosti šikanování.
7. Metodika první pomoci při šikaně.
8. Školní program proti šikanování. 
9. Zahraniční školní program proti šikanování.
10. Zkušenosti s organizacemi, které se zabývají řešením 

šikanování (v místě školy).
11. Alternativní postup rodičů oběti šikanování.

Další možná témata:
 Česká metodika k řešení šikany (popis a komentář).
 Zahraniční metodika k řešení šikany (popis a komentář).

Prezentace a obhajoba práce trvá přibližně 15 - 30 minut a bude probíhat v komunitním 
kruhu. Následovat bude diskuse.

Frekventanti, kteří mají splněnou docházku a obhájí svou závěrečnou práci, obdrží osvěd-
čení o absolvování kurzu – pro odborníky první úrovně.

PÁTÁ ČÁST:

PREZENTACE A OBHAJOBA KRÁTKÉ 

PRÁCE PŘED SKUPINOU
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