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1 Úvod 
 
 Tato práce, jak už sám název napovídá, se zabývá šikanou. 
Šikana je u nás velmi rozší�ená, a to p�edevším na školách pro 
neslyšící. Mohu to osobn� sám potvrdit, realizoval jsem výzkum 
na internátech pro neslyšící. Také mám k dispozici mnoho 
výpov�dí od neslyšících, kte�í se mi s šikanou sv��ili. Cítím, 
že hlavním d�vodem šikany  neslyšících je problém komunikace. 
Slyšící neovládají p�irozený jazyk neslyšících, �eský znakový 
jazyk, dochází tak k nedorozum�ním a neslyšící se stává 
vhodnou ob�tí šikany. Situace je  neúnosná, v této práci se 
pokusím zmapovat hlavní problémy šikany, následky i prevenci, 
prost�edí, agresory i ob�ti. Práce je dopln�na o �adu 
p�íklad�.  
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„Mu�ení a popravy vždy neodolateln� p�itahovaly publikum. 
Lidská krutost odjakživa la�nila po krvi a kochala se slzami 
ob�tí. Lidé se p�i popravách bavili jako na n�jaké slavnosti. 

V�tšinou nešlo jen o potrestání, ale také o ponížení a 
poko�ení �lov�ka. Za všech dob existovaly v r�zných 

historických podobách r�zné praný�e, plášt� hanby a trestající 
masky. Mu�itelé p�ibíjeli ob�ti ke k�l�m, zavírali do klecí, 
zav�šovali do koš�. A kdokoliv z kolemjdoucích m�l možnost 

poníženou bytost urážet, spílat jí, poplivat i ude�it… 
Chceme-li pochopit pravou podstatu �lov�ka, musíme absolvovat 

také cestu touto hr�znou �íší utrpení. 
A nenalhávejme si, že se to d�je jen ob�as!  

Co tedy odlišuje �lov�ka od zví�ete? �lov�k je vždy ochoten 
vyko�is�ovat svého bližního, ranit ho a zp�sobit mu utrpení. 
Mu�ení je speciálním vynálezem lidského ducha. Snad jedin� 
strach z trestu a vláda zákona zabra�uje tomu, aby krutost 

�lov�ka nenapáchala ješt� více škod. 
Silní zpravidla triumfují nad slabými. Tento fakt znamenit� 

vysv�tluje podstatu d�di�ného h�íchu, t�ídního boje, t�lesných 
trest� st�edov�ké inkvizice i novodobých koncentra�ních 

tábor�. Podivné jsou d�jiny lidstva: po politickém p�evratu, 
po revoluci nebo po prohrané válce se ob�ti v�erejška za�ínají 

m�nit v katy zít�ka. Vždy znovu a znovu se nad�je revoluce 
nenapl�ují, znovu se zpochyb�uje to, co bylo vydobyto, protože 

z lidí, kte�í získali svobodu, se stávají noví mu�itelé.  
Msta zase vždy rodí pouze mstu. 

Bolest druhých má malou váhu ve srovnání s tím, jaké nám 
p�sobí pot�šení. 

Kulturní zem� se z�ekly mu�ení a daly je „do klatby“. 
Místo toho se uplat�uje jemn�jší a záludn�jší forma trápení a 

týrání. 
Jde o všudyp�ítomné šikanování.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kolá�, M.: Bolest šikanování, 1. vyd., Portál, Praha. 2001. s. 72 - 73 
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2 Šikana 
 

„Šikanování je všudyp�ítomné a m�že nás doprovázet celý 
život. Za�íná v rodin� mezi sourozenci, pokra�uje ve školce a 
v dalších školách (bullying), v zájmových skupinách, na vojn�, 
v zam�stnání (mobbing), v partnerských vztazích (domestic 
violence), v nemocnicích, nap�íklad psychiatriích, mezi 
nájemníky domu a kon�í t�eba týráním senior� v rodin� nebo 
v domov� d�chodc�.  

Šikanování je nebezpe�n� rozbujelou sociální nemocí ve 
spole�nosti, jejímž d�sledkem je poškozování zdraví 
jednotlivce, skupin, v�etn� rodiny a spole�nosti v�bec. 
P�ipome�me si nap�íklad obrovský výskyt domácího násilí, kdy 
obvykle muž systematicky týrá svoji manželku, nebo sou�asný 
podnikatelský rejst�ík „komunikace“, který zahrnuje 
zastrašování, mu�ení, dokonce i vraždy na objednávku.“2 
 
Definice šikany mezi d�tmi: 
 
 „Šikanování �íkáme tomu, když jedno dít� nebo skupina d�tí 
�íká jinému dít�ti ošklivé a nep�íjemné v�ci, bije je, kope, 
vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobn�. Tyto incidenty 
se mohou �asto opakovat a pro šikanované dít� je obtížné, aby 
se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být ozna�eny také 
opakované posm�šky nebo ošklivé poznámky o rodin�. Jako 
šikanování však obvykle neozna�ujeme ob�asnou rva�ku nebo 
hádku p�ibližn� stejn� fyzicky vybavených soupe��.“3 
 
 

2.1 Pojem „šikana“ 
 

„Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což 
znamená zlomyslné obt�žování, týrání, sužování, 
pronásledování, byrokratické lp�ní na lite�e p�edpis�, 
nap�íklad v��i pod�ízeným nebo v��i ob�an�m, od nichž 
šikanující ú�edníci zbyte�n� vyžadují nová a nová potvrzení a 
razítka, nechávají je pro nic za nic �ekat, atd. 

U nás se v posledních letech b�žn� užívá slovo šikana 
v trochu jiném smyslu, a to k ozna�ení nešvaru, který se 
povážliv� rozmohl v armád�: Nová�ci („bažanti“) jsou zde �asto 
krut� fyzicky týráni, všemožn� ponižováni, zneužíváni a 
vydíráni ze strany „mazák�.“ 4 
 
 
 
 

                                                 
2 Kolá�, M.: Bolest šikanování, 1. vyd., Portál. Praha. 2001. s. 17 – 18  
3 �í�an, P.: Agresivita a šikana mezi d�tmi, 1. vyd., Portál. Praha. 1995. s. 26 
4 �í�an, P.: Agresivita a šikana mezi d�tmi, 1. vyd., Portál. Praha. 1995. s. 25 
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Klasifikace typ� šikany: 
 

Osm druh� šikanování P�íklady projev� 
Fyzické aktivní p�ímé Úto�níci ob�t v�sí do smy�ky, 

škrtí, kopou, fackují. 
Fyzické aktivní nep�ímé Kápo pošle nohsledy, aby ob�� 

zbili.  
Ob�ti jsou ni�eny v�ci. 

 
Fyzické pasivní p�ímé 

Agresor nedovolí ob�ti, aby si 
sedla do lavice  

(fyzické brán�ní ob�ti 
v dosahování jejích cíl�). 

 
Fyzické pasivní nep�ímé 

Agresor odmítne ob�t na její 
požádání pustit ze t�ídy na 

záchod  
(odmítnutí spln�ní požadavk�). 

Verbální aktivní p�ímé Nadávání, urážení, 
zesm�š	ování. 

 
Verbální aktivní nep�ímé 

Rozši�ování pomluv. Pat�í sem, 
ale i tzv. symbolická agrese, 

která m�že být vyjád�ena 
v kresbách, básních, apod. 

Verbální pasivní p�ímé Neodpovídání na pozdrav, 
otázky, apod. 

 
Verbální pasivní nep�ímé 

Spolužáci se nezastanou ob�ti, 
je-li nespravedliv� obvin�na 
z n��eho, co ud�lají její 

trýznitelé. 
 
 

2.2 Šikana dnes a d�íve 
 
Šikana ve škole je jist� stará jako škola sama, nebo� d�ti 

by nebyly d�tmi, kdyby siln�jší nikdy neubližovaly slabším. 
Zlomyslnost a krutost jsou totiž odv�ké lidské nectnosti.  

D�íve byla ve školách však mnohem p�ísn�jší káze�, d�ti si 
v��i u�itel�m nemohly nic dovolit. Navíc ve školních budovách 
bývalo patrn� i mén� prostor�, kde bylo možno uniknout dohledu 
pedagog�, tedy i mén� p�íležitostí k šikan�.  

V dnešní dob� šikana rapidn� stoupá, lze p�edpokládat, že 
šikany p�ibývá stejn� jako jiné agrese. N�kte�í pedagogi�tí 
pracovníci dokonce upozor	ují na nový jev, který je p�ekvapuje 
– krutost bez prožitku vzteku �i nenávisti i bez sadistického 
uspokojení, tzv. nemotivované násilí. Chlapec nap�íklad kopne 
dívku do b�icha, nezná ji, ud�lá to jen tak… 
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2.3 Známky šikany 
 

Dít� m�že být šikanováno i v p�ítomnosti u�itele. Probíhá 
to mén� nápadn� a mírn�ji, než když se u�itel vzdálí, ale 
máme-li o�i otev�ené, m�žeme mnohé zaregistrovat. Jde o p�ímé 
známky šikany. Krom� toho je t�eba se zam��it i na známky 
nep�ímé. To jsou jevy, ze kterých m�žeme usuzovat to, že je 
dít� šikanováno, i když nejsme bezprost�edními sv�dky ve 
chvíli, kdy mu jiné d�ti ubližují.  

 
P�ímé známky šikany: 

• Posm�ch – posm�šné poznámky na adresu dít�te, 
poko�ující p�ezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 
žerty na jeho ú�et. Rozhodujícím kritériem je, do 
jaké míry je dané dít� konkrétní p�ezdívkou nebo 
„legrací“ apod. zranitelné. 

• Kritika dít�te, výtky na jeho adresu, zejména 
pronášené nep�átelským až nenávistným, p�ípadn� 
pohrdavým tónem. 

• P�íkazy, které dít� dostává od jiných d�tí, zejména 
pronášené panova�ným tónem, a skute�nost, že se jim 
dít� pod�izuje. 

• Hon�ní, strkání, š�ouchání, rány, kopání, které t�eba 
nejsou zvláš� silné, ale je nápadné, že je ob�� 
neoplácí. 

• Rva�ky, v nichž jeden z ú�astník� je z�eteln� slabší 
a snaží se uniknout (menší dít� n�kdy s plá�em). 

 
Nep�ímé známky šikany: 

• Dít� je o p�estávkách �asto samo, ostatní o n� nejeví 
zájem, nemá kamarády. 

• P�i týmových sportech bývá dít� voleno do mužstva 
mezi posledními. 

• O p�estávkách vyhledává blízkost u�itel�. 
• Má-li dít� promluvit p�ed t�ídou, je nejisté, 

ustrašené. 
• P�sobí smutn� až depresivn�, neš�astn�, stísn�n�, 

mívá blízko k plá�i.  
• Zhoršuje se jeho školní prosp�ch, n�kdy náhle. 
• Jeho v�ci jsou poškozené nebo zne�išt�né, p�ípadn� 

rozházené.  

• Zašpin�ný nebo poškozený od�v. 
• Od�eniny, mod�iny, škrábance nebo �ezné rány, které 

dít� nedovede uspokojiv� vysv�tlit. 
 

Dále rodi�e, kte�í jsou nej�ast�ji s dít�tem v kontaktu, 
by si m�li všímat dalších známek šikany. 
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3 Prost�edí – šikana 
 

Šikanovat dít� lze prakticky kdekoliv. Ve školním 
prost�edí – na chodbách, na WC, ve t�íd�, na h�išti, v r�zných 
zákoutích školního areálu. Dále je to vn�jší prost�edí, které 
dít� obklopuje, ulice, podchody, parky, ve�ejná prostranství. 
Agresory nic nezastaví, vždy si najdou vhodné místo pro své 
praktiky… 

A šikana v rodinném prost�edí? Ta v�tšinou bývá utajena, 
neodhalena. 

 
3.1 Škola 

 
Jak je to se šikanováním na školách? Z ml�ení by se dalo 

usuzovat, že nic takového nás netrápí. V minipr�zkumech na 
n�kterých školách v�tšina u�itel� nevid�la šikanování jako 
problém. V každém p�ípad� alespo	 ne na té škole. Tito u�itelé 
a mnozí další, kte�í takto smýšlejí, se velmi mýlí. Šikanování 
je problém, a to i na t�ch jejich školách.  

Zárode�né stupn� šikanování zamo�ují v�tšinu formálních 
skupin ve školách a výchovných za�ízeních, kde se praktikuje 
tradi�ní zp�sob pedagogické práce. Z tohoto obrovského 
podhoubí „mírných“ šikan se vyvine do dalších stadií významné 
procento infikovaných skupin. 

 
 

3.1.1 U�itel - žák 
 

B�žn� se neuvažuje o šikanování d�tí pedagogy.  
Ve školách pro d�ti s vadami sluchu bylo šikanování 

pedagogy �asté. Bohužel v dnešních dobách to stále z�stává, 
nevidím zlepšení… faktem je, že byla a je hlavním problémem 
komunikace. 

 
„Britská bojovnice proti šikan� Michele Elliottová 

zaznamenala tento p�ípad: Matka navštívila školu, když jeden 
spolužák napadl jejího syna a nep�kn� ho poranil. Dostalo se 
jí vysv�tlení, že doty�ný agresor je sice i se svou rodinou 
problémem celoškolního formátu, ale že se s tím prakticky nedá 
nic d�lat, nebo� se všichni bojí rozruchu…“ 5 
 
 
Neslyšící p�ta�ty�icetiletý muž vypráví: 

Jeden neslyšící ve t�íd� hodil po u�iteli tužkou. Já jsem 
to v�bec nevid�l. U�itel se oto�il a myslel si, že jsem to byl 
já. Zezadu ke mn� p�išel, já jsem ho nevid�l, a uhodil mne do 
hlavy takovou silou, že jsem se uhodil �elem do lavice. Ten 
neslyšící, co to ud�lal, byl rád, že ho u�itel nevid�l a 
ml�el. Já jsem utekl ze školy dom�, plakal jsem a rodi�e si 

                                                 
5 �í�an, P.: Agresivita a šikana mezi d�tmi, 1. vyd., Portál. Praha. 1995. s. 40 
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potom ve škole st�žovali. Když rodi�e odjeli dom�, bylo to 
ješt� horší, ponižovali m�.  

 
 

Neslyšící dvaadvacetiletý student vypráví: 
V naší škole u�il jeden u�itel, který byl pro nás, d�ti, 

postrachem. M�l jsem št�stí, že nás neu�il. Litoval jsem d�ti, 
které u�il. Jednou u nás suploval p�i hodin� matematiky. 
Matematika m� nebavila, nespo�ítal jsem všechny p�íklady, 
které nám zadal. Pan u�itel m� zavedl do jiné prázdné u�ebny a 
poru�il mi, abych tyto p�íklady dod�lal. Tak jsem za�al 
po�ítat a najednou m� pan u�itel praštil do hlavy, �elem do 
lavice. Hrozn� jsem se lekl a po��ral jsem se. V�bec jsem to 
ne�ekal, byl jsem v šoku. 
 
 
Neslyšící šestadvacetiletý student vypráví: 

Na základní škole jsme m�li u�itele, který nás, žáky, 
šikanoval. V�tšinou m� zavedl do šatny, chytil m� pod krkem a 
surov� m� zfackoval. Vím, že to d�lal i dalším spolužák�m. On 
si ale d�ti, které bil, vybíral podle toho, jaké m�ly rodi�e. 
Když v�d�l, že rodi�e nezakro�í, nebo se jich nebál, jejich 
d�ti pak bil. U�il nás t�locvik, a tak, p�estože jsem m�l na 
vysv�d�ení samé jedni�ky, dostal jsem z t�locviku trojku. Když 
se rodi�e p�išli zeptat, pro� mi dává trojku, odpov�d�l, že se 
mu nelíbí, když má n�kdo samé jedni�ky.  
 
 

3.1.2 Žák - žák 
 

D�ti st�edního školního v�ku se dostávají do takové fáze 
socializa�ního vývoje, kdy jsou schopné vytvo�it skupinu, 
která m�že ur�itým zp�sobem jednat jako celek (nap�. 
prosazovat ur�ité nápady). To znamená, že mohou dát spole�n� 
najevo i odmítání, resp. agresi, nap�. útoky d�tí v��i 
odlišnému nebo mén� schopnému spolužákovi.Impulz k šikanování 
bývá r�zný, d�ti tohoto v�ku jsou ješt� sugestibilní a dají se 
snadno ovlivnit.6 
 
 

3.1.3 Internát 
 

Pokud rodi�e, kterým se narodí dít� s vadou sluchu, bydlí 
ve m�st�, kde není škola pro d�ti s vadami sluchu, musí si 
vybrat z t�chto možností:  

1. poslat své dít� do internátu 
2. p�est�hovat se do m�sta, kde je škola pro d�ti 

s vadami sluchu. 
 
                                                 
6 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie, 1. vyd. Portál, Praha. 2000, s.195 
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Pro dít�, které je umíst�no do internátu ve v�ku od t�í 
let, je tento krok tragédií. Toto umíst�ní p�ináší �adu 
komplikací, a to psychických a socializa�ních.  
 
Neslyšící dvacetiletý muž vypráví: 
    Když mi bylo p�t let, rodi�e m� museli odvézt do 
internátu už v ned�li, kv�li špatnému spojení a také necht�li 
mít problémy v práci. Po p�íjezdu jsem šel do ložnice, ihned 
jsem b�žel k oknu, abych vid�l na zaparkované auto a hlavn� 
na rodi�e. Cht�l jsem jim zamávat. Najednou p�išla no�ní 
vychovatelka, zat�ásla mnou a táhla m� od okna tak, že jsem 
upadl na zem. Našt�stí si toho m�j otec všiml než 
nastartoval. Hned za mnou b�žel, já jsem plakal. Objali jsme 
se. V tom okamžiku paní vychovatelka nev�d�la, jak se má 
zachovat, bylo vid�t, že se moc bojí. Omlouvala se, �íkala, 
že jsem m�l jít p�es obývací pokoj… zkrátka, vymlouvala se. 
 
Neslyšící �ty�icetiletý muž vypráví: 
    Když jsem nap�íklad zlobil, nebo jsem dostal p�tku, tak 
m� vychovatelé trestali, nesm�l jsem na vycházku, postavili 
m� do kouta s rukama za zády, nebo m� zav�eli do sklepa. Když 
t�eba d�ti jely n�kam na výlet, tak já jsem musel s menšími 
d�tmi z�stat doma. Moc m� to trápilo. 
 
 
Neslyšící p�ta�ty�icetiletá žena vypráví: 
    Když mn� poslali rodi�e balík, tak jsem si ho vždycky 
musela nechat u vychovatel�. Když jsem n�co cht�la, tak jsem 
si k nim zašla a vzala si. Kdybych si nechala balí�ek u sebe, 
tak by mi ho sn�dly starší d�ti. Vychovatelé taky n�kdy balík 
bez souhlasu otev�eli, všichni se na to vrhli a všechno 
sn�dli, nic mi nezbylo.  
 
 
 „Ve starých internátních školách britského impéria bývala 
šikana �astá a tuhá. Mladší chlapci tam bývali pod�ízeni 
starším, museli jim posluhovat a bývali ponižováni, biti i 
jinak trýzn�ni. Bylo zde n�co podobného jako v naší dnešní 
armád� – bažanti a mazáci.“7 
 

3.2 Rodina 
 

Rodiny iniciátor� a aktivních ú�astník� šikanování �asto 
významn� selhávají v napl	ování citových pot�eb svých d�tí. 
V�tšina agresor� projevuje známky citové deprivace nebo 

                                                 
7 �í�an, P.: Agresivita a šikana mezi d�tmi, 1. vyd., Portál. Praha. 1995. s. 17  
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subdeprivace. Pro rodiny agresor� je charakteristická absence 
duchovních a mravních hodnot. Ohled na slabé je v�tšinou 
chápán jako zbyte�ná malichernost.  
  
 Nedostatky ve výchov� mají ur�itá specifika: 

• Agreso�i se �asto setkávají s brutalitou a agresí 
rodi��. N�kdy to p�sobí, jako by násilí opláceli nebo 
napodobovali. 

• Menší, ale z�etelná podskupina agresor� je vedena 
p�ísn�  a d�sledn�, vojenským drilem bez lásky. 

 
U ob�tí se �asto vyskytují hyperprotektivní (nadm�rn� 

ochranitelské) matky. Otec zde v�tšinou chybí, v blízkosti 
není žádná mužská identifika�ní postava. Také se mohou 
vyskytnout rodiny  se silnou, dominantní matkou a slabým, 
submisivním otcem; nebo rodiny bez otce, kterého nahrazuje na 
výchov� se nepodílející p�ítel matky. Jiným p�íkladem mohou 
být neurotické rodiny, kde jsou �lenové rodiny nápadní svou 
nejistotou, poruchami sebehodnocení a zvýšenou úzkostností.  

Pokud jde o to, jak ob�ti vidí své rodi�e, v�tšinou se 
jejich výpov�di shodují na tom, že jde o nep�átelské, tvrdé, 
kritické rodi�e, a že  znevažují jejich d�stojnost. 
 
 

P�íkladem šikany v rodin� m�že být p�íb�h neslyšícího 
chlapce, kterého šikanovala jeho vlastní rodina. Chlapec musel 
denn� vstávat brzo ráno, aby stihl nakrmit dobytek, p�i�emž 
jeho otec s matkou mu v�bec nepomohli… Pro chlapce to 
znamenalo nejen fyzickou, ale p�edevším psychickou zát�ž. 
 
 

Jiným p�íkladem lze uvést situaci neslyšícího chlapce, 
jemuž vlastní rodina zakazovala stýkat se s neslyšícími. M�l 
také zakázáno používat znakový jazyk a sm�l se stýkat jen se 
slyšícími vrstevníky. Pro chlapce to bylo zna�né psychické 
trauma, nebo� se slyšícími se nedorozum�l, byl potla�ován 
vývoj jeho jazyka.   

 
 

Neslyšící �ty�icetiletá vypráví: 
 Jezdila jsem dom� jen o Vánocích, o letních prázdninách a o 

Velikonocích. Jednou, když jsem byla asi v sedmé nebo osmé 
t�íd�, si m� maminka zapomn�la vzít dom�. Všichni zase 
odjížd�li a vždy když n�kdo p�icházel, tak jsem si myslela, že 
je to maminka, ale nebyla. Druhý den taky nikdo nep�ijel. 
Nakonec m� vzala vychovatelka, která bydlela v Nové Pace, 
zaplatila mi vlak a jely jsme spolu dom�. Maminka byla 
šokovaná, myslela si, že se n�co stalo. Objaly jsme se a 
maminka plakala. Byla to nep�íjemná situace…     
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4 Postižené dít� a šikana 
 

Šikana u postižených d�tí není ni�ím výjime�ným. Dokonce 
by se dalo �íci, že šikana postižených d�tí je daleko více 
rozší�ená, než šikana d�tí „zdravých“.  

Postižené dít� se nem�že bránit v takové mí�e, jako dít� 
„zdravé“, bývá �astým a snadným ter�em pro šikanu. Také 
následky bývají nep�edstavitelné.  

 
4.1 Smyslov� postižené dít� 

 
 

4.1.1 Neslyšící 
 
  Šikanování mezi d�tmi s vadou sluchu není žádnou 
výjimkou. Mezi d�tmi s vadou sluchu je šikana �astá, zvlášt� 
na internát�. Neplatí tu pravidlo, že šikanující je dít� 
s menší vadou sluchu a ob�tí dít� s t�žší vadou sluchu, jak by 
se mohlo usuzovat  ze situace mezi slyšícími d�tmi, kdy se 
šikana �asto mí�í proti d�tem se zdánlivým nebo patrným 
postižením. Jinak pro šikanu mezi d�tmi se sluchovou vadou 
platí stejná pravidla.  
 
Neslyšící osmadvacetiletá žena vypráví: 

 …Bili nás za trest ramínkem, když jsme si ve�er povídali a 
n�kdo nás p�istihl, tak nás takto vždy trestali. Vychovatelé 
to sami ned�lali, vždy �ekli n�jakým starším neslyšícím, aby 
to za n� ud�lali. Taky vzpomínám na hrubé ranní probouzení. Po 
snídani jsme museli stát jeden za druhým jako vojáci. Museli 
jsme se dívat jen dop�edu, kdo oto�il hlavou, tak dostal 
vynadáno. Taky jsme museli držet nataženou ruku p�ed sebou, 
kdo ji dal dol�, byl potrestán.  
 

 
4.2 Mentáln� postižené dít� 

 
Jak už bylo �e�eno, postižené dít� je v té horší pozici 

než dít� „zdravé“. Je snadnou ob�tí šikany, o to více mentáln� 
postižené dít�. Jeho rozumová úrove� mu neumož�uje vnímat 
situaci tak, jak ji vnímá dít� „zdravé“. To, že je šikanováno, 
si neuv�domuje; možná více �asto, než šikanováno, je využíváno 
ve prosp�ch osoby, které je sv��eno do pé�e. A� už je to 
rodi�, jiná blízká osoba, opatrovník, nebo pracovník ve 
stacioná�i pro mentáln� postižené.  

Vzájemné šikanování mentáln� postižených si mi nepoda�ilo 
podložit d�kazem, nicmén� si myslím, že je to možné, i když to 
nebude šikana v pravém slova smyslu.  
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P�íkladem m�že být moje zkušenost z praxe, kterou jsem 
vykonával p�ed šesti lety ve Stacioná�i pro mentáln� postižené 
ve vesnici S. M�l jsem možnost pozorovat tamní situaci po dobu 
14ti dn�, také jsem vid�l nevybíravé chování opatrovník� ke 
sv��enc�m. Využívali je, dávali jim nesmyslné úkoly… sv��enci 
je ochotn� plnili, neuv�domujíc si, že jsou vlastn� využíváni… 
 
 
5 Následky šikany 
 

5.1 Pomoc ob�tem šikany 
 
 Dít�ti, které se stalo ob�tí šikany, je možno pomoci 
individuálním i skupinovým poradenstvím, které se poskytuje 
nejen jemu, ale i jeho rodi��m. Mnohdy se však zjistí, že dít� 
pot�ebuje pé�i klinického psychologa nebo psychiatra, nebo� 
psychická porucha m�že být jak p�í�inou, tak i následkem 
šikany.  
 S dít�tem, jež se stalo ob�tí šikany, je t�eba pracovat 
velmi opatrn�. Dít� nesmí nabýt dojmu, že chyba je na jeho 
stran�, že se musí zm�nit. 
 Dít� pot�ebuje absolutní podporu rodiny, rodina se ocitá 
v krizové situaci, jejíž �ešení bude rozhodovat o budoucnosti 
dít�te a rodinných vztah�.  
 
 
1. Dít� si musí být jisto podporou a ochranou ze strany rodiny. 
 
2. Pokud se jedná o velmi vážný p�ípad šikany ve škole, rodi�e 

by tam nem�li dít� posílat, dokud se v�c nevy�eší správným 
zp�sobem. 

 
3. O šikan� by m�lo v�d�t vedení školy, t�ídní u�itel a rodi�e 

by m�li žádat p�esný postup, co hodlá vedení ud�lat proti 
šikan�. Škola je totiž povinna zajistit d�tem bezpe�í; 
nejnov�ji to ukládá mezinárodní Úmluva o právech dít�te, 
která má v této zemi platnost zákona. 

   
 

P�íb�h „ze života“, který samoz�ejm� žádný pedagog ani 
autor nedá rodi��m jako návod k jednání: Otec chlapce, který 
byl brutáln� šikanován (mu�en pro zábavu), zazvonil u dve�í, 
kde bydlela rodina pachatele, a ve dve�ích �ekl jeho 
rodi��m: „Jestli ten váš spratek na mého kluka ješt� sáhne, 
zmaluju ho tak, že ho nepoznáte!“ Jeho zásah byl tak ú�inný, 
byla však – jak �íkají právníci – napln�na skutková podstata 
p�estupku, nebo� šlo o vyhrožování.8 

                                                 
8 �í�an, P.: Agresivita a šikana mezi d�tmi, 1. vyd., Portál. Praha. 1995. s. 65 
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5.2 Psychologické hledisko 

 
 Pokud jde o psychické vlastnosti, bývá ob�� šikany tichá, 
plachá a citlivá. Na b�žné škádlení odpovídá �asto tím, že se 
stáhne, ustoupí. Mívá nízké sebev�domí, považuje se za hloupou 
a nezajímavou pro ostatní, submisivn� se pod�izuje.  Ob�tí se 
stává dít�, které se ukáže jako velmi citlivé k b�žnému 
posm�chu, které snadno ztratí sebekontrolu, a jehož chování, 
je-li dít� šikanováno, poskytuje p�ihlížejícím zábavnou 
podívanou. Dále jsou to d�ti osam�lé, bez kamarád�, neschopné 
se p�idružit, pod�lit se o hra�ku, d�ti protivné, bez zájm�. 
Obvykle ob�ti mívají odmítavý vztah k násilí, n�kdy však 
agresory provokují svým úto�ným chováním; jde o slovní, 
p�ípadn� fyzické dorážení na ostatní.  
 U dít�te, které bylo šikanováno, se objevuje psychické 
trauma. Nespavost, zvracení, žalude�ní a st�evní problémy, 
odpor ke škole i spolužák�m, psychosomatické potíže, ned�v�ra, 
radikální zm�ny v chování, prvky pomsty v chování, problémy 
s u�ením apod. 
 
 
Neslyšící p�ta�ty�icetiletá žena vypráví: 

… V�bec to nebylo nic dobrého, stále jsme m�li samé. 
V�tšinou jsme m�li jen suchý chleba nebo rohlík s mlékem. 
Pouze k snídani jsme m�li chleba s máslem a medem, ale bylo to 
po�ád stejné. Nebo jsme m�li místo medu ovocnou marmeládu. 
Obložený chléb jsme v�bec nemívali. K ob�du jsme v�tšinou 
mívali n�co tu�ného. Nechat na talí�i jsme to nemohli. 
Nechutnalo nám to, ale nutili nás, že musím všechno sníst. 
�asto se stávalo, že d�ti potom zvracely a bylo jim špatn�.  
 
 

5.3 Psychoterapie 
 
 Dít�, u kterého se objevily vážné následky šikany, bývá 
v�tšinou sv��eno do pé�e psychologa, psychiatra, nebo 
psychoterapeuta.  
 Psychoterapie má v pé�i o d�ti možnosti širokého 
uplatn�ní, je využíváno psychologických prost�edk�. 
Psychoterapeutických postup� lze užít u d�tí, které jsou 
ohroženy a ve svém vývoji narušeny nevhodným prost�edím, jimž 
však pouhá zm�na vn�jších podmínek nesta�í. U d�tí je nutno 
p�ihlížet nejen k tomu, že byly šikanovány, ale také 
k rodinnému prost�edí, vývojovému stavu.  
 Uplat�ované prost�edky v psychoterapii d�tí je výtvarná 
�innost, pohybový projev, hudba a rytmus, dramatický projev, 
práce s texty…, v�tšinou m�že pr�b�h a výsledek  tv�r�ího 
ztvárn�ní vlastních prožitk� svým citovým a obsahem být 
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vodítkem, které ukáže, jak s dít�tem dále pracovat, jak 
navázat intenzivn�jší vztah d�v�ry, porozum�ní. 
 Psychoterapie není krátkodobá záležitost, mnohdy je to 
záležitost i na n�kolik let.  
 
 
6 Prevence a zabrán�ní šikany 
 
 Prevence šikany by m�la být jak v rodinném, tak i ve 
školním prost�edí. Prevence je t�eba nejen tam, kde k šikan� 
nedochází, ale také tam, kde jsou již známky šikany, nebo 
došlo k jejímu rozší�ení. Šikan� je t�eba zabránit, �ešit ji a 
odstranit p�ípadné hlubší p�í�iny, a snažit se zajistit 
neopakovatelnost problém�. 
 Je  vhodné stanovit program proti šikanování, na jeho 
vypracování a schválení se podílí všichni pracovníci školy. Za 
významné sou�ásti takového programu, jenž má charakter 
sekundární prevence, lze považovat: 
 

• P�ítomnost specialisty pro prevenci šikanování. 
• Domluvu pedagog�, jak postupovat p�i �ešení šikanování. 
• Depistážní šet�ení výskytu šikanování. 
• Režim proti šikanování (mimo jiné také zahrnuje dozory 

u�itel� o p�estávkách, na ob�d�; školní �ád zahrnující 
„živá“ pravidla proti šikanování apod.). 

• Vhodný zp�sob seznámení rodi�� s nekompromisním bojem školy 
proti šikan�. 

 
    Chybou je, pokud škola o šikan� s rodi�i nemluví. 
Naprostou pohromou však je, pokud rodi�e sami žádají  o 
spole�né �ešení šikany, ale škola to odmítá. 

 
 

6.1 Škola 
 
 Prevence šikany by m�la za�ínat nejen u rodiny, ale také 
být ve škole, školním prost�edí. Dít� totiž nejvíce svého �asu 
tráví práv� ve škole, a škola by m�la být jednou ze základních 
institucí, která tyto poznatky o prevenci dít�ti p�edá.  
 

6.1.1 Podpora autority u�itele 
 
 Úpadek autority  je jednou z p�í�in sou�asné krize 
spole�nosti. Každý z nás je zapojen do mnoha vztah�, uznává 
mnoho autorit…, každý však má jiná hodnotová m��ítka, uznává 
jiné autority. Co by m�lo být d�tem spole�né je respektování 
u�itele jako autority.  
 Dokud si u�itel nechává líbit otev�ené urážky od 
asociálních d�tí, nejednou m�že být rád, že nedostane dokonce 
facku, lze t�žko mluvit o tom, že u�itel má u d�tí autoritu. 
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Není respektován a v jeho silách není ani chránit slušné d�ti 
p�ed agresory.  
 U�itel na prvním stupni základní školy musí mít pevnou 
autoritu, vede d�ti od první až do páté t�ídy. Je t�eba si 
autoritu udržet, získat si d�v�ru d�tí. Na druhém stupni 
základní školy je to problemati�t�jší, a to z d�vodu st�ídání 
u�itel� ve výuce. U�itel si tak t�žko získává d�v�ru žák�, a 
tím i obtížn�ji získává autoritu. Myslím, že je velmi 
podstatné a d�ležité, aby t�ídní u�itel m�l nejvyšší podíl na 
výuce, a co nejv�tší podporu �editele školy pro svoji „roli“. 
 Ve vztahu mezi u�itelem a žákem jen dlouhodobá kontinuita 
jim umožní vzájemné poznávání, d�tem poskytne pocit bezpe�í ve 
vztahu k pevnému bodu, jímž má být ve školním prost�edí práv� 
ta d�v�ryhodná a autoritativní osoba, n�kdo, na koho spoléhají 
a komu d�v��ují, u�itel. 
 
 

6.1.2 Situace ve t�íd�, její posílení; dozor u�itele 
 
 Zde je namíst� podporovat vzájemné vztahy mezi d�tmi, 
vztahy k u�iteli, ale jde p�edevším o styl jednání u�itele 
s d�tmi a s jejich rodi�i; pokud jde o d�ti, tak hned od 
prvního ro�níku. 
 D�ležité je um�t se ptát d�tí na jejich názory a p�ání, 
um�t jim naslouchat, a pokud d�ti mají pravdu, je t�eba um�t 
p�iznat vlastní chybu a podle pot�eby se d�tem omluvit. Je 
t�eba dále rozvíjet žákovu samostatnost, rozhodnost, 
schopnosti zastávat funkce ve t�íd�, p�ispívat k �innosti 
školy. Rodi�e by m�li být informováni o problémových situacích 
ve t�íd�, o jakémkoliv zvratu. Je totiž velmi d�ležité 
otev�en� informovat o nep�íjemných událostech a chybách, je to 
cesta k d�v��e. Vedení školy by m�lo dát rodi��m „varovný 
signál“, že n�co jako šikana existuje, že je reálné, že práv� 
šikana se m�že vyskytnout i ve t�íd� jejich dít�te. M�lo by 
také rodi�e informovat, jak šikan� p�edcházet, co d�lají pro 
prevenci šikany, a jak v p�ípad� zjišt�ní šikany postupovat.                  
        
 Dozor u�itele nad žáky je jednoduchým, ale �inným 
preventivním prost�edkem proti šikan�. Je t�eba zajistit co 
nejv�tší po�et pedagog� a jiných osob oprav	ujících vykonávat 
dozor. Agreso�i mají tak mén� p�íležitostí k šikan�. D�ležité 
je nejen zajistit dostate�ný po�et osob vykonávající dozor, 
ale p�edevším zajistit vhodnou „techniku“ dozoru. U�itel by 
m�l být aktivní, neustále v pohybu a kontrolovat t�ídy, chodby 
a další prostory školy. Pokud u�itel zaujme pasivní roli, 
nedívá se do t�íd a stojí n�kde v rohu, jsou zajišt�né 
podmínky pro šikanu. Navíc, agreso�i v�tšinou postaví „hlídku“ 
ke dve�ím, pokud se u�itel rozhodne jít se podívat do t�ídy, 
hlídka vydá v�as signál k „úklidu“. U�itel tak vidí t�ídu, 
která se jeví bez sebemenších náznak� šikany.  
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 Škola pro neslyšící – p�estávka, u�itelé vykonávají 
dozor…, nevšimnou si však, že n�které d�ti se zav�eli v šatn�, 
spolu s chlapcem, který má navíc lehkou mozkovou dysfunkci 
(LMD). D�ti chlapce s LMD slovn� napadaly, �íkaly mu vulgární 
slova, který on neznal a nutily ho se na n� chodit ptát 
u�itele. Ten chlapci s LMD nerozum�l, smál se. Až neslyšící 
asistent situaci vy�ešil, a to až když se ho chlapec s LMD 
ptal na pro n�j neznámé slovo. Asistent zjistil, kdo chlapci 
ta slova �íká a agresor tak musel sám p�vod slova vysv�tlit. 
P�íšt� už agresor necht�l nic vysv�tlovat, p�estal tak i 
zesm�š�ovat chlapce s LMD. 
  
 

V sou�asné dob� vyvstávají na povrch spekulace, že by bylo 
možné zavést dozor pomocí videokamer. Jedni to vidí jako 
výhodnou prevenci šikany, druzí jako omezování osobní svobody, 
znemožn�ní soukromí... Já si myslím, že tato alternativa stojí 
za diskusi mezi u�iteli a rodi�i, nebo� pokud zvážíme mravní a 
psychologické škody zp�sobené šikanou, p�ipadá mi toto jako 
rozumné �ešení. Ale záleží na p�ístupu školy, rozhodnutí 
rodi��… 
 U�itel by také m�l um�t svým žák�m naslouchat, rozum�t 
jim. 
 

P�íkladem nedorozum�ní mezi u�itelem a žákem lze uvést 
incident ze školního prost�edí, který se udál na chodb� 
základní školy pro neslyšící. 12letá neslyšící dívka se 
snažila n�co �íci svému u�iteli, u�itel dívce nerozum�l, 
neovládá totiž znakový jazyk, a myslel si, že ho dívka 
provokuje. Roz�ílilo ho to, dívku uchopil surov� za krk a 
t�ásl jí. Kolemjdoucí chlapec to vid�l, oznámil to neslyšícímu 
asistentovi, který to p�etlumo�il své kolegyni. Ta byla 
v šoku, vyb�hla na chodbu, kde už jen vid�la, jak u�itel táhne 
dít� i p�es jeho odpor do svého kabinetu… 

 
 

6.1.3 Úloha školy 
 

Když se u�itel dozví o konkrétním p�ípadu šikany, prvním 
pravidlem je zachovat klid. Roz�ilená reakce u�itele m�že 
agresor�m poskytnout dodate�nou vítanou zábavu a zlepšit 
jejich pozici, zvýšit sympatie a prestiž, které mají u 
ostatních d�tí. Zárove	 však musí u�itel dát jasn� najevo 
nesouhlas s tím, co se stalo, a musí jednat bezodkladn�.  

U�itel by m�l také p�ípad šikany oznámit �editeli školy. 
Zkušený �editel ví, že p�í�inou nemusí být neschopnost 
u�itele, i když v n�kterých p�ípadech mohlo dojít k pochybení. 

S agresory by m�l u�itel vždy jednat individuáln�, nikoli 
p�ed t�ídou, protože bychom je mohl „tla�it“ do vzdorného 



- 17 - 

postoje. Dále musí vycházet z jejich dosavadního chování a 
školního prosp�chu, z toho, v jakém rodinném prost�edí žijí, 
do jaké míry jsou rodi�e schopni a ochotni spolupracovat 
s u�itel, pop�ípad� se školou. V mén� závažných p�ípadech  a 
jde-li o d�ti jakž takž socializované, posta�í n�kdy 
individuální domluva b�hem níž agresor pochopí, že u�itel jeho 
�in odsuzuje, a na ob�ti mu osobn� záleží. N�kdy si agresor 
p�i této domluv� uv�domí, že jeho agrese p�ekro�ila hranice, 
že zp�sobil ob�ti utrpení. N�kdy lze v agresorovi povzbudit 
empatii, schopnost vcít�ní se, ale málokdy to vede ke zdárnému 
konci. Domluva v�tšinou pomáhá u d�tí mladšího v�ku. 

Jednání s rodi�i agresor� je ve v�tšin� p�ípad� 
nevyhnutelné, m�l by být p�ítomen i �editel školy. M�l by být 
ujasn�n postup, jak škola a rodi�e hodlají p�ípad �ešit. 

Rozhovor s rodi�i ob�ti  šikany by m�l spo�ívat p�edevším 
v ujišt�ní, že škola ud�lá vše pro dít�, co je v jejích 
silách. A také v návrhu �ešení situace. 

 
 

6.2 Rodina 
 
 V prevenci šikany má rodina zásadní význam. Je d�ležité, 
aby rodina nep�ehlédla varovné signály! Šikanované dít� se 
totiž nachází v krajní nouzi, zoufale pot�ebuje pomoc svých 
rodi��, ale velkým problémem je, že ono samo si o ni nedokáže 
�íct. Dít� toho není z r�zných d�vod� (stud, pocit viny, 
zesm�šn�ní, odmítnutí, ponížení, strach z reakce rodi��, 
strach z agresor�…) schopno.  
 
 
Když p�ijdu dom� , tak se na to snažím zapomenout 
 Když jsem se zeptal jednoho uplakaného chlapce, pro� o 
svém trápení ne�ekl rodi��m, odpov�d�l: „Já nevím. Když p�ijdu 
dom�, tak se na to snažím zapomenout. A doufám, že už to bude 
lepší. Snažím se na to nemyslet.“9 
 
 
 

6.2.1 Um�ní naslouchat 
 

Také zásadní úlohou rodi�� je um�t naslouchat a povzbudit 
dít�. Je t�eba mu dodat sebed�v�ru a podporovat jeho vlastní 
cenu. D�ti mají �asto zafixováno, že pocity strachu, zklamání 
a bezmoc jsou špatné a nem�ly by je dávat najevo. Proto 
v d�sledku toho �asto rodi�e nev�dí, jak se v takové situaci 
zachovat. 
 Rodi� by m�l um�t dít�ti naslouchat v jakoukoliv dobu, 
kdykoliv, kdy to dít� pot�ebuje. Vztah rodi�� a dít�te by m�l 
být založen na vzájemném respektu, to znamená, že jak rodi�e, 

                                                 
9 Kolá�, M.: Bolest šikanování, 1. vyd., Portál, Praha. 2001. s. 165 
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tak i dít� by m�lo um�t otev�en� mluvit o �emkoliv, a to bez 
obav a pocitu odmítnutí tím druhým. Je t�eba se um�t 
soust�edit a udržet kontakt s dít�tem, p�i naslouchání je 
n�kdy dobré ml�et, jindy um�t vhodn� odpovídat. 
 
 
Vypráv�ní neslyšícího chlapce: 

Pamatuji si, že jsem m�l problém, když jsem byl malý. Ve 
škole nás starší d�ti moc trápily. Cht�l jsem to �íci rodi��m, 
ale jak? Jsem neslyšící, moji rodi�e jsou slyšící a znakový 
jazyk neovládají. Nev�d�l jsem, jak jim to mám �íci…, tak jsem 
ml�el… 
 
 Tento p�íklad je d�kazem toho, že pokud rodi�e a dít� 
nemají stejný komunika�ní kód, nebo alespo	 snahu se 
dorozum�t, naslouchání a pomoc ztroskotá…, dít� se tak cítí 
osamoceno, má pocit, že je se svým problémem samo. M�že to mít 
neblahé d�sledky nejen pro dít�.  
 
 

6.2.2 Výchova v rodin� 
 
 Metody výchovy d�tí by m�ly být založeny na principech 
rovnosti a vzájemného respektu. Myslím tím, že d�ti se rovnají 
dosp�lým ve smyslu „lidské ceny a d�stojnosti“. Každý má totiž 
právo na respekt a sebeur�ení v mezích, které jsou dány 
spole�ností.  
 Rodi�, který se ve své výchov� opírá o principy 
demokracie, vidí své dít� jako jedine�ného tvora, který má 
právo na lásku a respekt. Rodi�e musí um�t chápat chování 
svých d�tí, jejich negativní projevy a emoce.  
 Každý rodi� by m�l um�t uplatnit ve své výchov� otev�ené 
jednání, um�t s dít�tem komunikovat o všem, beze studu a 
p�edsudk�. Jen tak lze rozpoznat, zda s dít�tem n�co není 
v po�ádku a p�ípadné problémy za�ít v�as �ešit. Dít� musí mít 
absolutní pocit bezpe�í, d�v�ry a musí v�d�t, že u rodi�� vždy 
nalezne pomoc, zastání a možnost �ešení problém�.  
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7  Záv�r 
 

Tato práce se zabývala problematikou šikany, která je u 
nás velmi rozší�ená. D�ti jsou šikanovány nejen ve vlastní 
rodin�, jak tomu nasv�d�ují mnohé p�íklady, ale p�edevším ve 
škole. O�ekávalo se, že agresory budou jen vrstevníci, ale 
ukázalo se, že také pedagogové a vychovatelé, tedy ti, co by 
m�li hájit práva d�tí a ochra	ovat je, jsou mnohdy i nep�ímo 
aktéry šikany. Nejen p�íklady jsou toho d�kazem.  
 V práci jsem se zam��il na to, co jsou známky šikany, jak 
se projevovala šikana d�íve a jak je tomu dnes, dále jsem 
rozebral vztahy mezi u�itelem a žákem; žákem a žákem, jak tam 
se šikana projevuje.  
 Jádro práce tvo�í šikana, kdy ob�tí je postižené dít�, 
v tomto p�ípad� p�edevším dít� neslyšící. Op�t je to dopln�no 
o nespo�et p�íklad�. 
 Další zajímavou pasáží práce je sexuální zneužívání d�tí; 
zde jsem se zam��il p�edevším na rodinné prost�edí.  
 Záv�r práce tvo�í následky šikany, p�edevším psychologický 
pohled a psychoterapie a také prevence šikany, a to jak ve 
škole – podpora autority u�itele, tak i v rodin� – um�ní 
naslouchat, výchova v rodin�. 
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