
ŠIKANA
NIKDO NEMÁ PRÁVO 

UBLIŽOVAT OSTATNÍM       
A KAŽDÝ MÁ PRÁVO SE 
PROTI AGRESI BRÁNIT

Pro potřeby rodičů 
a pedagogických pracovníků

Důležité kontakty:
POLICIE ČR 158
Policie ČR – Obvodní 
oddělení Louny 415 652 946

Okresní státní zastupitelství 415 579 070
Městská policie Louny 415 654 368
MĚSTSKÁ POLICIE 156
UNIVERZÁLNÍ LINKA 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
Lékařská pohotovost - dospělí 415 620 215
Lékařská pohotovost - děti 415 620 115
Pedagogicko psychologická 
poradna Louny 415 652 323

Poradna pro manželství, 
rodičovství a mezilidské vztahy 415 655 132

Linka bezpečí 800 155 555
Linka duševní tísně Most 476 701 444
Bílý kruh bezpečí 257 317 110

Šikana učitelů
Obětí šikany nemusí být pouze žáci. V poslední době 
se objevuje i šikana učitelů (viz kyberšikana). Proto 
byla zřízena speciální linka i pro učitele
Krizová telefonní linka k šikaně 
pro učitele, žáky a jejich rodiče

286 881 059
777 711 439

Informační materiály najdete na www.mulouny.cz

Kyberšikana
Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho ze-
směšnit za použití elektronických prostředků. Je 
to jednání úmyslné, nepřátelské, které se obvykle 
opakuje.
Jedná se například o:

• hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím 
SMS, MMS a internetu

• zesměšňující či ponižující obrázky či videa 
posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové 
stránce

• webové stránky, blogy s cílem někoho zesměš-
nit

• obtěžování prostřednictvím ICQ, skype…
• zesměšňování prostřednictvím sociálních sítí
• zneužití identity oběti rozesíláním různých 

zpráv s jejím jménem

Kam se obrátit o pomoc
Pokud k  šikaně dochází ve školním prostředí, je 
dobré promluvit si s  lidmi, kteří situaci ve třídě 
mohou přímo ovlivnit

• informujte třídního učitele, výchovného po-
radce, ředitele školy nebo jiného učitele, které-
mu důvěřujete

• informujte rodiče 
• pokud si nejste jistí, zda se jedná o šikanu, mů-

žete s  rodiči vyhledat např. pedagogicko psy-
chologickou poradnu nebo jiné odborné zaří-
zení nejlépe v místě bydliště

• v případě, že máte pocit, že vám nikdo nepo-
máhá, můžete oslovit školské odbory orgánů 
místní samosprávy nebo Českou školní in-
spekci 

Pokud se jedná o šikanu mimo školu, obraťte se na: 
• Policii České republiky 
• státní či nestátní organizace, např. Linku bezpečí
• orgán sociálně právní ochrany dětí
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Šikana - úvod 
Šikanování je velmi nebezpečná forma násilí. Na 
rozdíl od jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeř-
ná, protože často zůstává skrytá a u obětí může do-
cházet k  závažným psychickým traumatům, která 
mají dlouhodobé následky.
Tématu šikany je nutné věnovat velkou pozornost 
hlavně ve školním prostředí, kde může u žáků do-
cházet k pocitu ztráty bezpečí, který je nezbytný pro 
harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku.

Co je šikana?
Šikana označuje fyzické i psychické omezování či 
týrání jedince v kolektivu. Dochází k  ní ve všech 
skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní mů-
žeme v  jakémkoliv typu škol a školských zařízení, 
v  armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v  ro-
dině (zaměřena na neoblíbené dítě) či v zaměstnání 
(podle toho, zda je původcem kolega či nadřízený, 
mluvíme o mobbingu nebo bossingu).

O šikanu se jedná, pokud je někomu opakovaně 
ubližováno a on se nedokáže bránit. Šikanující chce 
získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt 
své vlastní obavy a nejistoty.

Formy šikany
Šikanování má různou podobu, může se jednat o:

• psychickou (verbální) šikanu – např. posměšky, 
pomluvy, ignorování (přímá i nepřímá)

• fyzickou šikanu – např. ničení osobních věcí, 
krádeže věcí oběti (přímá i nepřímá)

• smíšenou šikanu – násilné  a manipulativní pří-
kazy apod.

 - jedná se o kombinaci verbální a fyzické šikany 
• za určitých okolností může šikanování přerůst až 

do forem trestné činnosti, a to i skupinové

Šikana a paragrafy
Šikana není trestným činem, ale v řadě případů  
může naplňovat skutkovou podstatu, zejména: zá-
važných trestných činů:

• vydírání
• loupeže

případně dalších trestných činů:
• omezování osobní svobody
• krádeže
• ublížení na zdraví
• poškozování cizí věci
• rasově motivované skutky
• pohlavní zneužívání
• znásilnění

Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná, 
ale soud pro mládež jí může uložit podle zákona 
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a to 
zpravidla na základě výsledků předchozího pedago-
gicko - psychologického vyšetření, tato opatření:

• výchovnou povinnost
• výchovné omezení
• napomenutí s výstrahou
• zařazení do terapeutického, psychologického 

nebo jiného vhodného výchovného programu 
ve středisku výchovné péče

• dohled probačního úředníka
• ochrannou výchovu

Trestní odpovědnost mladistvých (15–18 let věku) 
je posuzována soudy pro mládež podle zákona 
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 
s ohledem na jejich rozumovou a mravní vyspělost.

Oběť
Obětí se může stát každé dítě (osoba). Neplatí, že 
pouze některé děti (osoby) se jimi stávají.

Nejčastější obětí šikany ale bývají děti (do 18 let 
věku):

• které se neumí nebo nemohou bránit
• které se jakýmkoli způsobem odlišují od oče-

kávaného průměru
• fyzicky slabé, které těžko navazují osobní kon-

takt s ostatními dětmi
• duševně zaostalejší, popřípadě pomalejší 

v uvažování
• jiné barvy pleti, často příslušník národnostní 

menšiny
• nadprůměrně duševně vybavené (dětský génius)

Agresor
Agresoři bývají starší, fyzicky vyspělejší jedinci 
nebo skupina disponující početní převahou. Šika-
nující mnohdy pochází z prostředí, kde je agrese 
prostředkem jednání. K šikanování ho často vede 
vlastní zakomplexovanost, nedostatek sebevědomí 
a nejistota. K oběti bývají bezohlední a mnohdy ji 
považují za méněcennou.

Jak šikaně zabránit
Pokud chceme, aby šikanování skončilo, musí 
k tomu přispět každý z nás.
Co tedy udělat:

• nikdy nedovolit, aby to někomu, kdo vás ši-
kanuje, jen tak prošlo. Nečekejte, až TO samo 
přejde – OZNAMTE TO!

• oznamte také, když budete vědět, že někdo ši-
kanuje někoho jiného, toto udělejte i když bu-
dete mít velký strach nebo velkou radost, že si 
nevybral právě vás

• pokud se k něčemu takovému neodhodláte, po-
kuste se alespoň promluvit s tím, kdo je obětí ši-
kany – i když to třeba zrovna není váš kamarád, 
projevte soucit, nechte ho vypovídat se a zkuste 
ho přesvědčit, aby šikanování oznámil


