Šikana
Charakteristika šikanování:
Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit, ohrozit nebo zastrašovat ţáka, případně skupinu ţáků. Spočívá v
cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině ţáků, kteří se neumí
nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závaţnosti, dlouhodobosti a
nezřídka v celoţivotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.
Projevy šikanování:
Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří:


Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (v podobě nadávek, pomluv, vyhroţování či poniţování, součástí je i kyberšikana, děje se pomocí
e-mailů, sms zpráv, vyvěšování uráţlivých materiálů na internetové stránky apod.).



Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeţe a ničení majetku oběti, bití, vydírání, loupeţí).



Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.).

Za určitých okolností můţe šikanování přerůst aţ do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závaţných případech můţe nabýt i rysy
organizovaného zločinu.
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:


Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. O přestávkách vyhledává
blízkost učitelů.



Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi posledními.



Má-li ţák 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 pouţívá 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.

Přímé znaky šikanování mohou být např.:


Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je
daný ţák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný.



Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským aţ nenávistným, nebo pohrdavým tónem.



Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu nebo za něj platil.



Příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ţe se jim
podřizuje.



Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či k spoluúčasti na nich.



Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť neoplácí.



Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout.

Stádia šikanování:
1) Zrod ostrakismu: Jde o mírné, převáţně 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 jiţ zárodečnou podobou
šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.
2) Fyzická agrese a přitvrzování manipulace: V zátěţových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní ţáci slouţit jako hromosvod.
Spoluţáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těţké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, ţe chození do
školy je obtěţuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.
3) Vytvoření jádra: Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv jiţ pouze náhodně, šikanovat
nejvhodnější oběti. V počátku se stávají
jejich oběťmi ti, kteří jsou uţ osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o ţáky, kteří jsou v hierarchii nejníţe, tedy ti „slabí“.
4) 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 dokáţe postavit. U členů „virem“ přemoţené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná
vůdcům. I mírní a ukáznění ţáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spoluţáka a proţívají při tom uspokojení.
5) Totalita neboli dokonalá šikana: Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává
éra „vykořisťování“. Ţáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí
nemají práva ţádná.
Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj.

