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ŠIKANA



„Demokracie ve společnosti stojí a padá s 
rovnoprávností vztahů mezi jejími členy a 

skupinami“ 

„Šikanování je všudy přítomné a může nás 
doprovázet celý život.“

(Dr. Petr Kolář)



„TRADIČNÍ“ ŠIKANA

• jakékoliv chování, jehoţ záměrem je opakovaně a úmyslně

ubliţovat, ohroţovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně 

skupinu lidí 

• chování, které je ti nepříjemné a ponižuje tě nebo bolí a proti 

kterému se nemůţeš bránit

• zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí, tak i 

útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhroţování či 

poniţování – psychický útok

• většina případů šikany mezi dětmi/studenty se odehrává ve škole, 

na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště/internátě



ŠIKANU VNÍMÁME JAKO:

• NEMOCNÉ (PATOLOGICKÉ) CHOVÁNÍ

• ŠIKANOVÁNÍ JAKO ZÁVISLOST

• ŠIKANOVÁNÍ JAKO PORUCHA VZTAHŮ VE 

SKUPINĚ



NEMOCNÉ PATOLOGICKÉ CHOVÁNÍ

• Krádeţe, ničení a manipulace s věcmi

• Slovní agrese zastrašování

• Násilné a manipulativní příkazy

• Zraňování oklikou, izolací, „uměleckými“ výtvory

• Fyzická agrese a pouţívání zbraní



ŠIKANA JAKO ZÁVISLOST
• Vazba/závislost mezi agresorem a obětí

Princip
skrýt vlastní strach a zároveň využít strachu 

druhého

• Vznik „silné“ a „slabé“ skupiny
• Experimentování se strachem
• Stupňování brutality
• Vypadá to, ţe je s trýznitelem nejlepší kamarád

Nenechat se zmást a přijmout vnější zdání, že si oběť za 
všechno může sama. To, že je někdo „slabý“, není žádná 
vina. Rozhodně nikdo nemá právo fyzicky ani psychicky 

týrat druhého člověka.



ŠIKANA-PORUCHA VZTAHŮ VE SKUPINĚ
• nejedná se pouze o agresora a oběť
• určitá dynamika
• určitý vývoj
• různé časové hledisko

5 stádií

- zrod ostrakismu

- fyzická agrese a přitvrzování manipulace

- vytvoření jádra

- většina přijímá normy agresorů

- dokonalá šikana



PROTO POZOR NA OSTRAKISMUS

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, 
kdy se okrajový člen necítí dobře – je 

neoblíbený 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.



Typologie agresorů

• 1 typ – hrubý, impulzivní, silný, opoziční vzdor, 
narušený vztah k autoritě

• Vnější forma: tvrdost a masivnost šikany, 
bezohlednost, vyţaduje absolutní poslušnost

• Specifika rodinné výchovy: agrese a brutalita 
rodičů, reciprocita



Typologie agresorů

• 2 typ: slušný, narcistické vystupování, zvýšená 
anxieta, výskyt sadisticko –sexuálních sklonů

• Vnější forma: rafinovanost, skrytost akce, bez 
svědků

• Specifika rodinné výchovy: důsledný a náročný 
přístup, málo náklonnosti a lásky



Typologie agresorů

• 3. typ: srandista, oblíbenec, komunikativní, 
vlivný

• Vnější forma: baví sebe i ostatních, snaha o 
humor

• Specifika rodinné výchovy: bez významností, 
objevuje se subdeprivace, absence duchovních a 
mravních hodnot 



Obětí se může stát kdokoliv, ale někdo 

více
• 1. oběti slabé s tělesným či psychickým 

handicapem

• 2. Oběti silné a nahodilé

• 3. oběti deviantní a nonkonformní

• 4. typická oběť



Následky pro oběť



Počáteční stádia aneb účinky jsou 

méně nápadné, ale zákeřné

1

• Emoční tlak
• Stres - frustrace

2

• Přetíţení adaptačních mechanismů
• Psychická deprivace

3

• Narušení osobnosti
• Neuróza, psychosomatické obtíţe



V pokročilých stádiích jsou účinky 

velmi závažné

1

• Panická hrůza a strach o ţivot
• Poruchy spánku a noční děsy

2

• Porucha sebehodnocení
• Psychosomatické obtíţe

3

• Posttraumatická stresová porucha
• Sebevraţda



KYBERŠIKANA



POUŽITÉ PROSTŘEDKY
Internet:

- e-mail, instant messaging (ICQ, QIP, Mmiranda, Windows 
Messanger, Skype), blogy, sociální síťě (Facebook, lide.cz, 
spoluzaci.cz, Twitter aj.), videa, multiplayer hry

Nově vznikající aplikace

komunikační prostředek budoucnosti nebo

nástupce e-mailu a sociálních sítí (Google Wave apod.)

Mobil:

- SMS, MMS, WAP, Bluetooth, videa….

Ostatní:

- Flash disky, paměťové karty, Wi-Fi a mnohé další….



PODOBA A NEBEZPEČÍ

 Odcizení, zneužití či prozrazení citlivých dat

 Věková hranice uţivatelů informačních komunikačních prostředků se 

sniţuje (přístup v domácnosti, dárek/odměna od rodičů)

 Děti/adolescenti mají často větší znalost uţívání technických a 

komunikačních prostředků neţ dospělí

 Kyberšikana dítě pronásleduje i v nejbezpečnějším prostředí – doma

 Okamţité vystavení obsahu zprávy kyberšikany všem uţivatelům 

internetu

 Postiţený obvykle nemá chuť celý problém řešit (strach, nedůvěra, 

neznalost)

 Jednotlivé případy se liší a jsou čím dál více závaţnější



CO JIŽ VÍME O KYBERŠIKANĚ V ČR –

výběr aktuálních informací 

- výskyt kyberšikany a závaţnost jednotlivých případů narůstá

- kyberšikana souvisí s klimatem třídy

- více jak polovina kyberagresorů je ze stejné školy jako oběť

- kyberšikana má specifické formy a vyuţívá virtuálního 
prostředí

- kyberšikana významně koreluje se šikanou



VÝSKYT KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ ZŠ A SŠ ČR

2009 2010-1 2010-2 2011
3 - 5 % 7- 10 % 20 - 25 % 38 – 59 %*

* E-bezpečí, únor 2011, 4000 škol, N=12533  ţáků



Jednotlivé typy v sobě zahrnují specifické styly chování, formu

kyberšikanování a nejrůznější motivy.

„Pomstichtivý adílek“

Většinou (kyber) šikanu zaţil. Nevnímá se jako agresor. Taktéţ to 

můţe být snaha pomoci šikanovanému kamarádovi. Pracovat na 

úrovni uvědomění si závaţnosti svého chování.

Bažící po moci

Chtějí ukázat svoji moc. Potřebují publikum. Většinou se tím

chlubí.  A své útoky stupňují dokud nedosáhnout uznání. Většinou

také často šikanováni.

NEJČASTĚJI UVÁDĚNÉ TYPY AGRESORŮ



Sprostý holky

Impulsem je většinou zahnání nudy. Potřeba záţitku. Ukázat moc. 

Většinou skupina holek. Je většinou plánována skupinově a také

vyţadují publikum.

„Neúmyslný kyberagresor“

Nejsou si vědomi, ţe jsou agresoři. Ve virtuálním prostředí

přebírají většinou jinou. Hrají si na „tvrďáky“. Jejich odvaha se

schovává za anonymitu internetu. Mají heslo: Můţu a je to legrace.

(http://www.stopcyberbullying.org/parents/howdoyouhandleacyberbully.html)



PROFIL KYBERÚTOČNÍKŮ

• tráví více času na internetu/mobilu (on-line)

• velmi dobrá znalost nejen internetových aplikací

• statisticky více chlapci neţ dívky

• bývají velmi oblíbeni v kolektivu a mají velký počet 
„kamarádů“

• často bývají iniciátoři kyberšikany

• velmi často jsou oběťmi šikany 



TYPY OHROŽENÍ (ÚTOKŮ) 

VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ



TYPY OHROŽENÍ
„

K
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Y
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R
“

FLAMING – zápal pro on-line boje („vytočení“)

BULLYING -

zneužití, internetu a mobilu  pro šikanování

HARASSMENT –

(pře)posílání obtěžujících zpráv

STOLKING – sledování, lovení

DEFAMATION – pomlouvání, očerňování

OUTING – odhalování tajemství

TRICKERY – používání lstí a podvodů

SEXTING 

přeposílání kompromitujících  obrázků a videí



TYPY OHROŽENÍ
„
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IMPERSONATION 

napodobování, používání cizí identit

HAPPY SLAPING 

záznam a sdílení videí s  násilným obsahem

SMS SPOOFING – rozesílání „vtipných“ sms

GOOGLE  BOMBING 

zneužití hypertextových odkazů

HOAX, PHISHING 

poplašná zpráva, důležité informace

EXCLUSION

vyloučení ze ON-OF-LINE skupiny

(zdroj:http://www.cyberbullying.us/resources.php)



DOPAD NA LIDSKOU PSYCHIKU

• ÚZKOST, TENZE, STRACH

• DEPRESIVNÍ A NEUROTICKÁ SYMPTOMATIKA

• PORUCHY SPÁNKU

• SNÍŢENÍ FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

• POCIT NEŘEŠITELNOSTI SITUACE

• ZKRATKOVITÉ JEDNÁNÍ

• RIZIKO SUICIDIA

• ZVYŠUJÍCÍ SE BEZDŮVODNÁ AGRESE

• CELKOVÁ PSYCHICKÁ NESTABILITA

• UTRPENÍ, TRAUMA



DESATERO PRÁV

• Mám právo bádat, učit se a uţívat si na internetu 
všechny dobré věci pro děti!

• Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě 
v tajnosti!

• Mám právo, aby mne přes internet nikdo 
neobtěţoval ani netrápil!

• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, 
které neznám nebo kterým nevěřím!

• Mám právo nevyplňovat na internetu ţádné 
formuláře a neodpovídat na otázky!



• Mám právo vţdy poţádat rodiče nebo 
vychovatele o pomoc!

• Mám právo nahlásit kaţdého, kdo se na netu 
chová divně nebo dává divné otázky!

• Mám právo necítit se provinile, kdyţ se na 
obrazovce počítače objeví odporné věci!

• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali 
respekt!

• Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v 
bezpečí!

(zdroj:www.saferinternet.cz)



JAK SE BRÁNIT

1) NEREAGOVAT A NEODPOVÍDAT, BÝT 
OPATRNÝ

2) BLOKOVAT KONTAKT, ZMĚNIT IDENTITU

3) OZNÁMIT – RODIČŮM, UČITELŮM, 
POLICII

V ZAHRANIČNÍ LITERATUŘE OZNAČOVÁNO JAKO

STOP – BLOCK – TALK 



OBECNÁ DOPORUČENÍ

• zachovat chladnou hlavu, nestydět se (není 
hanba se svěřit), neizolovat se; 

• nejednat na vlastní pěst a nereagovat na hrozby 
a útoky; 

• poradit se s někým blízkým, kdo můţe pomoci; 
• vyuţít linky bezpečí; 
• vyhledat pomoc psychologické poradny a 

zaměřit se na trénink asertivního chování;  
• informovat vedení a policii… 
• uloţit hanobící nebo výhruţné soubory, 

pomáhají při identifikaci pachatele
(Zdroj: ICRA www.icra.org a Safer Internet www.saferinternet.cz)



Právní okénko
• Ublížení na cti 

www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon č. 
200/1990 sb., zákon o přestupcích, § 49)

• Pomluva

www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon č. 
40/2009 sb., trestní zákoník, § 184)

• Zákaz natáčení, fotografování a zveřejnění 
snímků bez souhlasu dotyčné osoby 
www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon č. 
40/1964 sb., občanský zákoník, § 12-13)

• Stalking www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon 
č. 40/2009 sb., trestní zákoník, § 353-354)



KDE HLEDAT POMOC

A INFORMACE



• RODIČ 

• TŘÍDNÍ UČITEL 

• JINÁ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ

• ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Jan Šmahaj

smahaj@sosol.cz

tel.:585 556 147

pondělí-středa 08:00 – 15:00

NEBO



www.minimalizacesikany.cz



www.linkabezpeci.cz



www.sikana.org     www.sikana.cz



www.e-bezpeci.cz



www.prvok.upol.cz







Literatura pro zájemce…



- se - bezpečně

www.seznamsebezpecne.cz
-výukové video volně ke stažení

- desatero bezpečného internetu

- 31 minut, 572 MB

- blokování profilu

- smazání e-mailu

http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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DĚKUJI ZA POZORNOST


