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Příloha č.1 

 Určeno pro rodiče 

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat 

strach. Ztráta chuti k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, pro-

sí o dovoz či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na sva-

činu). 

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně ří-

ká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipula-

ce s teploměrem apod.) 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 
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Příloha č. 2 

Určeno pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce 

v přiměřené formě pro žáky školy-zprostředkuje třídní učitel 

 Stádia šikanování 

Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní 

vývoj. 

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 už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky 

začne 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 celá 

skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým progra-

mem. 

Michal Kolář 

První stadium: Zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. 
Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají 
ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit 
jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané 
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je ob-
těžuje. 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 je-
jich 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 a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. 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. 
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Příloha č. 3 

Určeno pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce, žáky  

KYBERŠIKANA 

Šikanování jiné osoby s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních 

technologií. 

 Nejčastěji se jedná o: 

  Zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv či 

pomluv. 

 Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a zveřejňování. 

 Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují (blogy,…). 

 Zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskusního apod.) 

 Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. 

 Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. 

Specifické znaky kyberšikany: 

 Útočníci jsou anonymní – většinou pod přezdívkou (nickem), svou identitu mohou 

měnit. Proto má agresor větší odvahu a používá drsnější metody. 

 Útočníkem může být každý, kdo má potřebné znalosti ICT, i fyzicky slabý jedinec.       

Útočníky bývají většinou jedinci s dobrým sociálním statusem. Mnohdy jsou sami 

oběťmi kyberšikany nebo jejími pozorovateli. Agresoři často ve skutečném životě ne-

mají kamarády. 

 Šikana může probíhat kdykoliv a kdekoliv. 

 Ve virtuálním světě se lidé chovají jinak než ve skutečnosti – lžou o své osobě, jsou 

méně opatrní (sdělují o sobě informace); oběť si může agresor vybrat náhodně. 

 Při kyberšikaně se dají pořízené záznamy posílat dál, vzniká tak početné publikum. 

 Protože se jedná o psychické týrání, nelze jej snadno rozpoznat. 

 Někdy může být kyberšikana neúmyslná – nedojde nám, jak žert zapůsobí. 
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Příloha č. 4 
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