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PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY ŠIKANOVÁNÍ 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet.   

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až 

nenávistným, nebo pohrdavým tónem.  

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj 

platil.  

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem.  

 Skutečnost, že se jim podřizuje.  

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na 

nich.  

 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí.  

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá 

kamarády.  

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.  

 Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů.  

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.  

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.  

 Stává se uzavřeným.  

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.  

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.  

 Zašpiněný nebo poškozený oděv.  

 Stále postrádá nějaké své věci.  

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné 

výmluvy.  

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.  

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.  

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit.  

POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, 

neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 
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Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si 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 i pozorovat strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

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

prosí dovoz či odvoz autem.  

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

svačinu).  

 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 objevují výkyvy nálad.   

 Zmínky o možné sebevraždě.  

 Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.  

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

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

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní 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 (manipulace s 

teploměrem apod.).  

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 
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Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011) 
 

ŠKÁDLENÍ ŠIKANOVÁNÍ 

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

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

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá 
nálada. 

Záměr: Ublížit, zranit a ponížit. 

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

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

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta. Postoj: Devalvace, znevážení druhého 

4. Citlivost: Vcítění se do druhých. Citlivost: Tvrdost a nelítostnost. 

5. Zranitelnost:  Dítě není zvýšeně zranitelné 
a přecitlivělé. 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, 
nemůže či nechce bránit. 

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

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

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

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

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

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě 
je zesměšňováno a ponižováno. 

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

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

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní 
nálada. 
 
 

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


