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Člověk a společnost – šikana 

Žijeme v jednadvacátém století. Rádi říkám, že naše století je symbolem 

pokroku a vědy. Létající auta ještě nemáme, nicméně považujeme lidstvo za vyspělé a 

chytré. Kromě některých zemí je pokrok všudypřítomný. Ale je tomu ve skutečnosti 

tak? Je lidstvo opravdu moudré? 

Homo sapiens sapiens aneb člověk moudrý je název našeho druhu. Z názvu by 

mělo vyplývat, jací asi jsme. Je pravda, že člověk je moudrý či rozumný, ale lidstvo 

jako celek moc ne. Když je člověk ve skupině, moc rozumně se nechová. V naší 

společnosti se totiž stále nachází mnoho jedinců, kteří se přidají do skupiny a jdou 

šikanovat někoho slabšího. 

Šikana není problém pouze dnešní společnosti. Je jisté, že tu byla již dávno před 

21. stoletím, ale až v dnešní době se o tom začalo mluvit a více se to řeší. 

Je to dobře. Šikana se totiž rozmohla hlavně mezi dětmi. Říká se: „Děti umějí 

být kruté.“ A je to pravda, protože děti nejsou ještě tak zběhlé v životě, nevědí, že 

posmívat se někomu kvůli tomu jak vypadá, kvůli postižení, kvůli levnějšímu mobilu, 

kvůli čemukoliv je špatné.  

Pod pojmem šikana si můžeme představit mnoho věcí. Většině lidí se asi vybaví 

právě zmíněné posmívání kvůli čemukoliv. Ve škole se děti smějí spolužákům, 

protože mají třeba pár kilo navíc nebo nemají nejnovější verzi iPhonu. To jsou úplné 

zbytečnosti, jenže děti v tomhle nevidí nesmysl, pro ně je to velmi důležité. Lze na 

tom pozorovat, jak se priority lidí postupně s věkem mění. Samozřejmě to to dítě 

neospravedlňuje. Rodiče nesmí v tomhle bodě zanedbat své povinnosti a musí svému 

dítěti vysvětlit, že se to nesmí.  

Šikana však neznamená jen slovní konfrontaci. Někteří jedinci se nebojí použít 

opravdového násilí. V mnoha případech jde skupina proti slabšímu, ať už je to 

chlapecká skupina proti chlapci či dívčí skupina proti dívce. Pohlaví moc nehraje roli, 

tzv. „šikanátor“ může být jak chlapec, tak dívka. Nelze přesně určit, kdo má k šikaně 

větší sklony.  

S příchodem internetu a moderních technologií se také objevila kyberšikana. 

Rozdíl od „normální“ šikany je v tom, že kyberšikana probíhá přes sociální sítě, přes 
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SMS zprávy a podobně. Těžko říct, jestli je horší než původní šikana. Ale dle mého 

jsou oba druhy šikany hrozné.  

Kyberšikana je horší v tom, že může probíhat 24h denně. Každé dítě je na 

mobilu celý den a sociální sítě nemají otevírací dobu. SMS zprávy, zprávy na 

Facebook, Instagram je možné posílat i v noci, čímž se na šikanovaného vytváří 

mnohem větší tlak a mnohem více ho to deptá. Nikdy nemá ani na chvíli pokoj.  

Takže co dělat proti šikaně? Každý člověk poradí: „Jestli tě někdo šikanuje, 

někomu to řekni.“ Jenže to je těžké. Když si nějaké dítě stěžuje na šikanu, buď není 

bráno vážně, nebo ho ostatní děti začnou mít za žalobníčka. 

Pro dítě není jednoduché oznámit to komukoliv, protože po tom se často šikana 

jenom zhorší a vůbec nic se nevyřeší. Bere-li to učitelka nebo osoba, které se dítě 

svěřilo, vážně, pak je v určitých situacích možné problém vyřešit. 

Bývá to tak, že spolužáci onoho šikanovaného nebožáka jsou poučeni, 

popřípadě se to oznámí jejich rodičům. Já osobně jsem ale snad neviděla případ, kdy 

by se šikana nějak vyřešila. Pokaždé je to namáhavý boj a málokdy ho vyhraje 

„klaďas“. Totiž rodiče nikdy nechtějí věřit, že by jejich milovaný chlapeček nebo 

roztomilé holčička mohli někoho šikanovat. 

Existuje vůbec spolehlivé řešení? To se liší případ od případu. Jisté je, že na 

každém šikanovaném to zanechá stopu. Kompletně to změní jeho osobnost. 

Nejčastějším důsledkem je sebevědomí na nule. Takoví lidé to nemají v životě 

jednoduché. A proč? Protože děti jiných lidí nebyly dobře vychovány a nevážily si 

okolí a ostatních už od mala. 

Je možné, že někdy šikana úplně zmizí? Nemyslím si. Šikana mezi dětmi je 

nejvíce známá a probíraná, ale to neznamená, že neexistuje i mezi dospělými. 

Motivací dospělých šikanátorů bývá to, že si chtějí něco dokázat. Například 

nadřazenost. Často šéf šikanuje svého podřízeného. O tom se však příliš nemluví, 

protože je to ostuda. Žádný dospělý by nikdy nikomu neřekl: „Můj šéf mě šikanuje. 

Nutí mě dělat tohle a tamto, říká mi tak a tak.“ Je to potupné. Ani dospělý člověk by si 

to přece neměl nechat líbit. 
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V pozici dospělého šikanovaného se hraje o hodně, protože kdyby si například 

stěžoval, mohl by i přijít o práci, a to by třeba pro matku samoživitelku bylo 

katastrofální. 

Se šikanou prostě není jednoduché bojovat a opravdu si vážím každého, kdo se 

o to snaží, každého, kdo pomáhá šikanovaným, ať už kvůli vlastním zkušenostem či 

jednoduše díky své empatii. 
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