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Anotace  

Diplomová práce se zabývá problematikou reaktivní agresivity na základních školách 

pohledem učitelů. Teoretická část pojednává o typologiích, funkcích a teorií agrese, dále pak 

agresivitě. Dále se práce soustřeďuje na reaktivní agresivitu a možnosti reagování učitelů na 

reaktivní agresi a také o osobnosti učitele.   

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na reaktivní agresivitu žáků pohledem učitelů. 

Základem šetření jsou dotazníky, které byly předloženy pedagogům zejména druhého stupně 

základních škol.   

Klíčová slova: agrese, agresivita, reaktivní agresivita 

 

Annotation 

The diploma thesis applies to aggressiveness of pupils of reactive aggressiveness at primary 

schools with the view of teachers. The theoretical part treats of theories of aggression and 

causations of aggression. The diploma thesis focuses on reactive aggressiveness and the 

possibility of teachers reacting to reactive aggression and also about the teacher's personality. 

The practical part of the thesis focuses on the reactive aggressiveness of pupils by the view of 

teachers. The survey is based on questionnaires, which were submitted to teachers in 

particular at the second stage of primary schools.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST  

1. Agrese, agresivita 

V úvodu teoretické části bych se ráda pokusila objasnit pojmy agrese a agresivita, neboť 

tématem této práce je reaktivně agresivní chování dětí. Dříve, než si budeme oba termíny blíže 

specifikovat, můžeme tyto pojmy obecně vymezit následovně: Agresi můžeme definovat jako 

jednání, které je záměrné a vědomě ubližuje či poškozuje, ať už se jedná o věci nebo jiné lidi. 

Agresivitu můžeme definovat jako vnitřní “pohotovost” k útočnému jednání. Agresivitou tedy 

rozumíme tendenci či sklon k útočnému jednání. 

Nyní bych se pokusili oba termíny definovat podrobněji.  

Agresivitu Martínek ve svém díle charakterizuje následovně: „z latinského aggressivus je 

chápána jako útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi. V širším slova smyslu se takto 

označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu o dosažení nějakého cíle a schopnost 

vzdorovat těžkostem“ (Martínek, 2009, s. 9). Bývá formulována v nejširším slova smyslu (tedy 

nikoliv jen biologickém) jako dispozice k agresivnímu chování (Čermák 1999, s. 13). V užším 

smyslu slova je agresivita reakcí na pocit osobního ohrožení, trvalejší osobní rys či symptom 

duševní poruchy (Hart, Hartlová, 2000).  

Čermák (1998) upozorňuje na obtížnost odlišení různých projevů agresivního chování, které 

mohou být spojovány jak s agresivitou, tak s agresí. Čermák (1998, s. 12) zařazuje mezi 

související pojmy: Asertivitu, kterou rozumíme zdravé prosazování a trvání si na svých 

názorech a prosazování svých práv v rámci zákonů. Násilí je někdy z agrese vyčleňováno jako 

samostatná podkategorie a je vymezeno jako úmyslný pokus fyzického poškození či ublížení 

osobě či věci.  Hněv je silně prožívaný emocionální stav, který mnohdy agresivní chování 

doprovází, avšak nemusí být nedílnou součástí agrese. Hostilita je vymezována jako negativní 

postoj k jedinci nebo více lidem (hodnotí výhradně kriticky a negativně), (Čermák, 1998, s. 12). 

Agrese, z „latinského „aggressio“ je vnímána jako útok – jednání, jímž se projevuje 

násilí vůči některému objektu, nebo nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublíži.“  

(Martínek, 2009, s. 9). Většino se agrese vztahuje k psychologické mohutnosti, která má za cíl 

poškodit přírodu, majetek, lidi nebo sebe samého. 
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Čermák (1999, s. 9) agresi chápe jako jednání, v jehož důsledku dochází k násilnému narušení 

práv jiného člověka nebo také jako asertivní chování. Někdy bývá agrese vysvětlována pomocí 

agresivního pudu odpovědného za široké spektrum chování, které nemusí být nutně označováno 

jako agresivní.  

Na agresi někteří autoři pohlížejí i ve smyslu normálního chování, které je nutné ke zdravému 

prosazování, či k uspokojení vitálních potřeb, nebo aby překonala ohrožení fyzické nebo 

psychické integrity. Toto pozitivní vymezení agrese inklinuje k ochraně člověka jako jedince, 

stejně tak druhu a zpravidla není primárně zaměřena k destrukci oponenta (Valzelli, 1981).  

Agrese je tak někdy chápána jako nutný základ intelektuálního vývoje člověka (Berkowitz, 

1994). Někdy je vymezována jako chování bez motivace, ve smyslu motivace k záměrnému 

škodlivému působení na druhého člověka (Buss, 1961).  Albert Bandura definuje agresi jako 

chování, které není v souladu se schvalovanými sociálními pravidly. Tedeschi či Felson (1994) 

spíše, než o agresi hovoří o donucovacích způsobech jednání, jehož cílem je získání moci nad 

druhým člověkem. 

 Pokud agresi vymezujeme jako zdroj potěšení, pak ji můžeme definovat jako vyhledávání 

záliby v ubližování jiným lidem. Čermák (1999, s. 14) z řady těchto definic formuluje vlastní 

základní vymezení, které lidskou agresi popisuje jako záměrné jednání, jehož cílem je ublížit 

jinému člověku. V Psychologickém slovníku nalezneme vysvětlení pojmu agrese: agrese je 

útočné či výbojné jednání, projev nepřátelství vůči určitému objektu, úmyslný útok na překážku, 

osobu, předmět stojící v cestě k uspokojení svých vlastních potřeb. (Hartl, Hartlová, 2000, s.22) 

 

1.1 Typologie agrese 

Z hlediska vnějších projevů můžeme agresi vymezit jako agresi přímou, nepřímou. Pokud se 

člověk obává trestu za agresi přímou, či pokud mu ji povaha dané sociální situace znemožňuje, 

uchyluje se mnohdy k agresi nepřímé. Projevem nepřímé fyzické agrese bývá poškození 

majetku patřícího objektu agrese. Nepřímou verbální agresí jsou pak pomluvy, postranní žerty 

či hostilní poznámky. Symbolická agrese se objevuje v posměšných kresbách, symbolech, 

básních (Čermák 1999, s. 11-12).  

Dále můžeme rozlšit fyzickou aktivní agresi přímou (např. pohlavek), fyzickou aktivní agresi 

nepřímou (např. najmutí prostředníka, vykonavatele), fyzická pasivní agrese přímá (fyzicky na 

někoho působit tak, aby byl zmařen záměr a cíl jeho počínání), fyzická agrese pasivní nepřímá 
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(např. neuposlechnutí slovních instrukcí), verbální agrese aktivní přímá (např. slovně 

zesměšňovat, ponižovat), verbální agrese pasivní přímá (např. mlčet, neodpovídat), verbální 

pasivní nepřímá (např. nejednat podle očekáváni, nezastat se, nevstoupit do situace), (Čermák 

1999, s. 11-12). 

Základem instrumentální agrese, nebo také proaktivní agrese je promyšlený plán i s jeho 

možnými variantami, který má sloužit jako prostředek dosažení vnějšího cíle. Může se jednat 

o úmyslné zranění soupeře, ve sportovním utkání za účelem vyššího umístění v žebříčku. 

Primárním cílem není poškodit druhého, ale získat lepší šance pro dosáhnutí svého cíle. Tato 

agrese je použita pouze jako nástroj pro získání vlastního vyššího cíle. Cílem takového chování 

není destrukce, agrese, jako taková, ale pouze její využití pro své vlastní osobní cíle (Fromm, 

1997, s. 208). Proaktivní agrese vychází z endogenních příčin a pohnutek. Mnohdy bývá 

spouštěčem touha po dosažení vnitřních cílů, projevuje se donucováním, upevňování postavení 

ve skupině nebo šikanou. Primárním cílem není ublížit, pouze dosáhnout svých cílů, avšak 

všemi prostředky, agrese bývá promyšlená, plánovaná, záměrná. Tento typ agrese je primárně 

vnímán jako prostředek k dosažení cíle (Geen, 1998).  

Martínek (2009) rozděluje instrumentální agresi na žádoucí instrumentální agresi a nutnou 

instrumentální agresi. Agrese instrumentálně žádoucí – jedinec má naprostý přehled nad svým 

jednáním, zpravidla se jedná o přesnou a cílenou agresi. Martínek uvádí příklad s loupeží, ve 

které pachatel jde pro peníze do banky se zbraní v ruce. Pokud dojde ke zranění nějaké osoby 

je pro pachatele vedlejší, primární je získání peněz, tedy naplnění cíle a motivu jednání. Tento 

typ agrese se projevuje jen tehdy, pokud druhá osoba překazí pachateli jeho plány, či nějak maří 

jeho motivy. Zpravidla se jedná o sebejisté jedince, kteří nedávají najevo své emoce, není-li to 

zcela nezbytné.  Agrese instrumentálně nutná se často objevuje ve školním prostředí. Jedná se 

převážně o obranu, před agresí žádoucí. Pokud dojde ve třídě u některého žáka k napadení, 

který se brání agresí instrumentálně nutnou, mnohdy dojde k nespravedlivému potrestání 

„oběti“ (Martínek, 2009, s. 37). 

Ofenzivní agrese je většinou namířena proti druhému, který se nijak nepodílí na agresi či nijak 

neškodí agresorovi. Jedinec tak zraňuje někoho, kdo mu nic neudělal. Defenzivní agrese je 

opakem ofenzivní. Můžeme říci, že se jedná o obrannou agresi. „Jedinec se snaží způsobit zranění 

někomu (poškodit ho), kdo se pokouší, anebo se již pokusil, tohoto jedince zranit“ (Mihňová, 2007, 

s.124). 
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Reaktivní agrese, která je také někdy nazývána jako, afektivní, impulsivní, emocionální, je 

koncipována jako bezmyšlenkovitá, hněvem poháněná agrese, jejímž cílem je poškodit cíl. 

Agrese zde není prostředkem, jakožto cílem sama o sobě. Obvykle je reakcí na aktuální frustraci 

nebo je pudového základu. Tato agrese nebývá plánovaná. Je projevem tlaku vnitřního prostředí 

jedince (Raig a Bushman, 2002, s. 19).  Reaktivní agresivní chování je tedy odvetnou odpovědí 

na reálnou či subjektivně vnímanou skutečnost (provokace, výhružka atd.). Tato agrese aktivuje 

autonomní systém (Renouf a kol., 2009). Reaktivně agresivní jedinci často přisuzují hostilní 

záměry druhým. Takto jednající jedinci mnohdy neberou v potaz perspektivu druhého, protože 

se dostanou do hlubokého afektu ve kterém nejsou neurologicky schopni vnímat situaci z žádné 

perspektivy. Vědomé rozvažování je v takové situaci zcela vyblokované. Impulzivní reakce má 

původ v nevědomé úrovní (amygdala a hipokampus spustí poplašnou reakci a tato reakce se 

děje dítěti bez možnosti svévolné regulace (Runions, Keating, 2007). 

U agrese obecně, i u reaktivně agresivního chování můžeme hovořit o tom, že je vždy 

směřována jistým směrem. Agrese může být vybitá směrem k neživému předmětu, na zvířeti, 

nebo se můžeme setkat i s formou autoagrese.  

Ve školním období se stávají jejím častým objektem školní pomůcky. Agrese vybitá na zvířeti 

není neobvyklým jevem. Ve školním prostředí je možnost do jisté míry regulovat tyto agrese. 

U reaktivně agresivních dětí je však důležité včasné podchycení a zabránění opakování vybíjení 

agrese tímto směrem. V případě autoagrese se jedná o případy, kdy si jedinec svou agresi vybíjí 

na sobě samém. Nejčastěji se projevuje formou sebepoškozování, kam lze zahrnout i určité 

formy sebemutilace1, nebo dodržování drastických diet či různé poruchy příjmu potravy. í 

(Martínek 2015, s.25-32). 

1.2 Funkce agrese 

Svoboda (2014, s. 40-41) uvádí následující tři funkce agrese: Posunout hranice: ať už se jedná 

o hranice psychického či fyzického vymezení, agresivně jednající jedinec chce v obou 

případech posílit vliv na své okolí. Tato snaha však mnohdy vede k značným konfliktům, neboť 

posunutím každé hranice narážíme na hranice někoho jiného. Mnohdy tak jedinec tímto 

jednáním vzbuzuje negativní reakce, a dává tak vzniknout mnoha sporům a zhoršuje si svou 

sociální situaci ve skupině, třídě. Zajistit aktivitu: pokud má jedinec pocit nenaplnění a 

                                                           
1 Sebemutilace – sebezničující chování 
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nedostatečné seberealizace, mnohdy je nedůtklivý a nervózní. Snaha realizovat toto naplnění 

mnohdy působí jako provokace, avšak mnohdy je to pouze důsledek osobní nenaplněnosti a 

nemožnosti se realizovat. Ochrana a obrana vlastního psychického i fyzického území, 

ochrana vlastních hranic: Tuto funkci často plní právě reaktivně agresivní chování jako 

důsledek ohrožení fyzického či psychického vnitřního prostředí jedince. 

1.3 Teorie vzniku agrese  

Mezi zastánci vyhraněných názorů na příčinu a povahu agrese panuje velký rozkol. 

Zjednodušeně můžeme říci, že jde o to, zda je agrese lidskou konstantou, či zda je reakcí na 

frustraci, tedy jestli se jde o získanou vlastnost nebo o vlastnost naučenou. Jedna námitka zní, 

že pokud by byla agrese pojímána výhradně jako vrozená, nedalo by se na chování vůbec nic 

změnit, a tím se biologizuje (omlouvá) odpovědnost za toto chování. Opačná námitka však 

kritizuje představu, že je vše naučené, zpochybňuje závěr, že lze agresivní chování snadno a 

rychle odstranit. Tuto domněnku však zatím výchovná praxe nepotvrdila. (Poněšický, 2004, s. 

21). 

1.3.1  Instinktivisté a neoinstinktivisté teorie 

Instinktivisté a neoinstinktivistické teorie vycházejí z Darwinovy evoluční teorie, která se opírá 

o biologickou příčinnost agresivního jednání. Operují zde dvěma hlavními pojmy: Instinkt a 

pud. Instinkt je genotypická zafixovaná reakce, která je ve své platnosti ovlivňována 

stupňovitostí nebo oslabováním pudy. Pudy prezentují vnitřní stavy, které jsou spojeny 

s fyziologickými tenzemi (Holas, 1970).  

James a McDougall navázali na Darwinovo učení a rozlišili teorii pudů podle tohoto motivu 

chování. Tito instinktivisté, zejména McDougall, ve své teorii zohledňují formující vlivy 

zážitků, prožitků či vlivů kultury a kladou důraz na jádro pudu, které je složeno ze sklonů a 

touhy (Fromm, 1997). 

Moyer na základě studia chování zvířat zformuloval sedm různých druhů a příčin agrese 

s pudovým či vrozeným základem (1968; in Čermák, 1999). 

• Predátorská agrese je útočné chování zvířete proti přirozené kořisti. Převážně se 

jedná o mezidruhový typ agrese. Vyvolávajícím faktorem je zpravidla aktivita 

kořisti.  
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• Vnitrodruhová agrese slouží převážně k nastolení hierarchie dominantních a 

submisivních samců ve skupině.  

• Agrese vyvolaná strachem se vyskytuje v situaci, která nemá východisko nebo 

možnost úniku.  

• Dráždivá agrese je vyvolána různými živými nebo neživými objekty. Vychází 

z frustrace základních biologických potřeb.  

• Mateřská agrese 

• Sexuální agrese 

• Agrese jako obrana teritoria 

Lorenz primárně rozlišuje agresi vnitrodruhovou a mezidruhovou. Rozdíl je v zaměřenosti i 

v neurofyziologickém základu. Funkce vnitrodruhové agrese tkví v regulaci sexuálního života, 

v boji o sociální pozici, dominanci, výběru sexuálního partnera. Evolučně se tak proměnily cíle 

od zabití druhého do rituálního chování, které si zachovalo účinnost, ale už nepoškozuje vlastní 

druh. V mezidruhové agresi nedochází k fyziologickým změnám, tak jako u vnitrodruhové, ale 

je aplikována pouze ke vztahu k predátorům (Lorenz, 1992). 

Dle Konrada Lorenze se u agrese nejedná o primárně aktuální reakci na příslušný podnět 

(ohrožení), nýbrž o pudové, znovu narůstající vnitřní napětí, jež hledá ve svém prostředí 

příležitost k uplatnění, k vybití. Agrese je dle Lorenze pudem „syceným z nepřetržitě 

proudícího pramene energie a není nutně výsledkem reakce na vnější podněty“ (Fromm, 1997, 

s. 30).  Není tedy nutně výslednou reakcí na okolí, ale je adaptivním mechanismem. Lorenz 

nepovažuje agresi za destruktivní fenomén, ale za fenomén vysoce konstruktivní, neboť 

biologický proces dle výše zmíněného autora zajišťuje přežití jedince i druhu a přispívá 

k selekci nejsilnějších (Poněšický, 2004, s. 22).  

Lorenz ve svém díle pobízí k vyhledávání aktivit, při kterých by jedinci vhodně vybili takto 

nahromaděnou energii, což označuje jako „apetenční chování“ (Lorenz, 1992). Pokud 

k takovým aktivitám nedochází, následuje řada analogií hydraulických mechanismů v podobě 

výbuchu nashromážděné agresivní energie. Na základě této teorie vysvětluje kruté chování, 

vraždy a násilí, kdy pomocí níže uvedeného modelu vysvětluje fenomén polární psychózy 

(expedičního šílenství). V tomto jevu se vyskytuje skupina převážně mužů, kteří jsou na sobě 

existenciálně závislí a zároveň jsou izolovaní od ostatních jedinců jiných skupin. Lorenz tak 

pojmenovává jev, kdy „…nahromadění energie se stává tím nebezpečnějším, čím lépe se 
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členové skupiny navzájem znají, rozumějí si a mají se rádi. V takové situaci – jak mohu potvrdit 

z vlastní zkušenosti – podléhají všechny podněty, jež vyvolávají agresi a vnitrodruhové bojovné 

chování, extrémnímu snížení svých prahových hodnot. Subjektivně se to projevuje tím, že člověk 

reaguje na malé bezvýznamné projevy svých nejlepších přátel – na to, jak si odkašlávají nebo 

smrkají – s takovou intenzitou, jako kdyby právě dostal facku od opilého hrubce.” (Lorenz, 

1992, s. 54).  

Sigmund Freud také předpokládal psychologicko-biologické kořeny agrese. Domníval se, že 

v protikladu k růstu a přirozené homeostatické organizaci všeho živého existuje také opačná, 

protikladná síla či tendence k rozkladu. Freud se tak zabýval nastolenou rovnováhou či 

protichůdným působením mezi pudem k životu a pudem ke smrti (hladovění anorektiků, rozpad 

osobnosti, schizofrenie, sebepoškozování, sebedestrukce, pocit ztráty vlastní cennosti). Tedy 

mezi erótem a thanatem, mezi konstruktivními a destruktivními pnutími, mezi pudem života a 

pudem smrti (Poněšický, 2004, s. 22). 

U pudu ke smrti Freud interpretoval agresi jako endogenní projev. Jako tendenci 

k sebedestrukci, který je však z pudu sebezáchovy nasměřován směrem ven, tedy na okolí ve 

formě agrese (Poněšický, 2004). Pud smrti nazval anorganickou silou, která nabádá vše živé 

k návratu do anorganického stavu. Proto tento pud člověk obrací proti jinému, aby mohl přežít 

(Říčan, 1995).   

Sigmund Freud spatřoval východisko mezi pudem k životu a ke smrti v přijetí konfliktní 

povahy lidského bytí. „Právě ona častá neřešitelnost a opakování stále stejných konfliktů vždy 

v různých podobách“ (Poněšický, 2004, s. 24) Freuda přiváděla spíše k teorii pudové.  Na 

psychologické úrovni by toto znamenalo pouze volbu mezi vlastním zánikem a napadením 

druhého „buď já, nebo ty“ (Poněšický, 2004, s. 23). Agresivita je tedy dle výše zmíněného 

autora trvale působící, v člověku zakořeněná, síla, která se projevuje i na nevědomé rovině. 

Rovnováha mezi pudem života a pudem ke smrti je životně důležitá. V extrémních případech 

se nerovnováha může projevovat v podobě masochismu, sadismu, deprese či sebepoškozování 

(Poněšický, 2010). Člověk může thanos redukovat, avšak absolutně se z něho vyvázat nemůže. 

Dle Freudovy teorie je člověk ovládán impulsy k ničení buď sebe anebo druhých, tomu se 

nemůže nikterak vyhnout. Z toho plyne že z hlediska teorie pudu smrti není agresivita reakcí 

na určité podráždění, ale jedná se o trvale působící sílu, která má kořeny v samotném lidském 

organismu (Fromm, 1997, s. 29).  
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1.3.2 Biologické příčiny agresivity 

Z přehledu výhradně biologicky orientovaných výzkumů je patrné, že agrese je ovlivněna 

biologickými, psychologickými a sociálními faktory. Výzkumníci zabývající se agresivním 

chováním obvykle spojují hledisko biologické, psychologické, sociální ale také kulturní 

(Čermák, 1998, s. 15).  

Významnou roli zde tedy hrají genetické faktory, Martínek ve svém díle uvádí že až z 60 % je 

míra agresivity dědičná. „Tvrdím, že těžko můžeme chtít, aby se potomek silně agresivního otce 

choval jako anděl.“ (Martínek, 2009, s. 10) 

Dle Fejfarové (2011) je míra agresivity jedince dána jeho osobností včetně fyzických faktorů 

jako je dědičnost, ale také výchovou, kulturou (např. vzory agresivního chování ve sdílených 

příbězích, v médiích apod.). Čermák uvádí, že mozkové struktury, ve kterých jsou lokalizována 

centra, jež na subhumánní úrovni řídí pudy jako predátorství, nebo mateřskou agresí, se 

nacházejí v cerebrálním kortexu i v subkortikálních oblastech (Čermák, 1999). 

 Naše poznatky o neurální bázi lidské agrese jsou z velké části založeny na extrapolaci údajů, 

které pocházejí z animální úrovně a na studiu jedinců vykazujících neobvyklou úroveň agrese. 

Čermák dále definuje dvě hlavní oblasti související s agresí: Limbický systém, který má vliv na 

základní pudy a emoce. A v druhé řadě na cerebrální kortex (kůra mozková), který je spojen 

s kognitivními funkcemi nezbytnými pro učení. Korové oblasti jsou spojeny se sociálním 

učením, anticipací úsudků a selekcí odpovědí. Poškození frontálního kortexu může vést k 

nadměrné vnímavosti vůči irelevantním podnětům z prostředí. Jedinec pak reaguje agresí 

především v takových situacích, kdy je poškozena schopnost anticipace následků, tedy jde o 

poškození tzv. exekutivních funkcí. Jedinci trpící poškozením takového typu budou 

pravděpodobně reagovat impulzivní agresí, budou náladoví a podráždění (Čermák, 1999, s. 20). 

Dědičnost hraje i u agresivního chování svou roli. Výsledky výzkumů dědičnosti agrese jsou 

do jisté míry rozporuplné. Někteří autoři přikládají jen velice malý význam dědičnosti agrese 

(Carmelli, Eosenamn, Swan,), jiní naopak prokazují, že geny jsou z hlediska agresivního 

chování důležitější než vlivy podobného prostředí (Rushton, Fulker, Neale, Nias).  

Dědičné předpoklady k agresivním projevům mívají jedinci s disharmonickým vývojem 

osobnosti. Agresivita se u těchto jedinců projevuje již v útlém věku a bývá výchovně velice 

složitě ovlivnitelná. V takovém případě může dojít k odmítnutí běžných sociálních norem, 

upřednostňování vlastních pravidel, které jsou egocentricky zaměřeny bez ohledu na okolí 

(Vágnerová, 2004). 
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Vliv dědičnosti se nejsnadněji dokazuje ve studiích zabývajících se monozygotními dvojčaty. 

Avšak i takovéto výzkumy narážejí na mantinely, neboť výzkumník musí brát na zřetel, že 

dvojčata žijí ve stejném prostředí a jsou tedy ovlivňovány nejen stejnou genovou výbavou, ale 

i stejnými okolními faktory.  Rushton a kolektiv (1986) ze svých výzkumů monozygot a dizygot 

vyvodili, na základě jejich sebeposouzení v dotaznících, že monozygota sdílejí altruismus, 

empatii, péči o druhé a agresivitu a asertivitu v daleko vyšší míře než dizygota. Tyto výsledky 

Rushtona přesvědčily o dědičném základě uvedených charakteristik (Čermák, 1999, s. 20). 

Mednick, dánský výzkumník, prováděl studii na adoptovaných dětech v letech 1924-1947, ve 

které zkoumal, kolikrát byly odsouzeny pro kriminální čin, a srovnával tento stav s počtem 

odsouzení adoptivních a biologických rodičů. Výsledky této studie ho vedly k přesvědčení, že 

lze předpokládat genetickou souvislost mezi biologickými otci a syny, a že sociální vlivy jsou 

pouze podpůrným faktorem. Je však možné, že rodiče těchto dětí byli odsouzeni za majetkové 

přečiny, nikoliv násilné trestné činy. Autoři proto uzavírají, že pokud se něco dědí, pak obecná 

tendence porušovat zákony (Čermák, 1999, s.16) 

1.3.3 Agrese jako naučené chování 

A.Bandura (1976) se domnívá, že agrese je naučená. Zastává názor, že agresivita je věcí 

naučenou, neboť si jedinci v průběhu života ověří, že se jim takové chování vyplatí. Agresivita 

vzniká v průběhu socializace prostřednictvím sociálního učení, a to nápodobou druhých, 

identifikací, nebo vlastním zážitkem. Jedinec se učí agresi také nápodobou obzvláště když vidí, 

že je takovéto chování nějakým způsobem odměněno (Raig, A. a Bushman, B., 2002, s. 31). 

Bandura (1997, 1983) zjistil, že učení pozorováním zahrnuje čtyři procesy: dítě si musí všímat 

znaků napodobovaného chování a jeho následků, pozorování musí být uloženo v paměti, 

zmíněné kognice se přeměňují do nových vzorců chování, které se jeví jako nápodoba a 

v poslední řadě dítě je schopné na pobídnutí naučené chování projevit. Dle výše zmíněného 

autora se nejčastěji napodobují modely chování, které se projevují jako „inteligentní“, které 

jsou vybaveny sociálními a technickými kompetencemi a mají nejen sociální vliv, ale zejména 

sociální moc. Ke kognitivním charakteristikám patří také podmínky podněcující agresi.  Jestliže 

se člověk dostane do situace, která se „…podobá okolnostem, za nichž pozoroval chování 

modelu, vynoří se kognitivní asociace zástupně naučená pozorováním modelu“ (Poněšický, 

2004, s. 53). 
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Trest má dle Poněšického (Poněšický, 2004, s. 53) velice nestabilní účinek. Trest nejen že může 

snížit agresi jedince, v některých případech ji může ale i mnohonásobně posílit. Bandura (1983) 

uvádí čtyři procesy, jejichž modelováním dochází k podněcování agrese: Přímá funkce 

modelování: v tomto modelu subjekt zobecní závěry ze svého pozorování natolik, že je 

přesvědčen, že tento odpozorovaný model bude moci sám aplikovat v podobné situaci. 

Narušení inhibice: subjekt pozoruje modely, ve kterých nedošlo k potrestání „viníka“,. Subjekt 

se tedy učí, že se může vyhnout trestu. Růst excitace: pozorováním agresivního způsobu 

chování ostatních se zvyšuje emocionální excitace subjektu. Zaměřenost na neobvyklé 

prostředky agrese: při efektu nápodoby se subjekt více zaměřuje na materiální prostředky, 

nástroje, které jsou využity během agresivního chování (Poněšický, 2004, s. 54). Bandura 

(1983) vymezil také mechanismy, které posilují opakované užití agrese.  

• Úspěšné dosažení cíle pomocí agresivního chování povzbuzuje jedince k opakování 

agrese i v budoucnosti.  

• Pokud je dítě přesvědčeno že agresí odvrátí vlastní nepohodlí či odvrátí špatné 

zacházení se sebou samým, použije agresi jako prostředek pro oddálení takového 

zacházení do budoucnosti, i když si uvědomuje, že bezprostřední důsledky pro něho 

budou nepříjemné (Poněšický, 2004, s. 55). 

1.3.4 Lernteoretická koncepce  

Lernteoretická koncepce navazuje a vychází z behaviorismu a navazuje na něj. Vychází zde 

z předpokladu o absolutním vlivu prostředí na otázku agrese. Tato teorie označuje veškeré 

chování jako naučené, a tak dle Čírtkové zde není třeba agresivnímu chování přisuzovat 

speciální výjimečné postavení (Čírtková, 1996, s. 189). Zdrojem veškerého agresivního 

chování je tak sociální učení a jeho zákonitosti. Dítě se může tak v průběhu svého života naučit 

jednat agresivně, nebo naopak být sociální a konstruktivní.  

V případě že jsou dítětem kopírované vzory agresivního chování posíleny, stává se další výskyt 

reprodukované agrese pravděpodobnější, neboť vnější agrese, opakovaná a posilovaná reakcí 

okolí, se upevňuje jako vnitřní pohotovost.  Zastánci této teorie dále míní, že frustrace není 

bezpodmínečně spjata s agresí. Lernteoretikové zastávají názor, že i ve frustrujících situacích 

jedinec jedná na základě osvojeného vzorce chování (Čírtková, 1996). 
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1.3.5 Teorie agrese-frustrace 

Tato teorie je založená na vztahu mezi vnějším podnětem a reakcí jedince.  Mezi hlavní autory, 

zabývající se touto problematikou lze řadit Dollarda a Millera, kteří vznesli předpoklad, že 

každá agrese je výsledkem frustrace jedince. Frustrací v tomto případě můžeme rozumět jako 

důsledek přerušení započatého chování, jednání, které směřovalo k vytyčenému cíli, nebo také 

ve smyslu frustrace jako negace nějaké žádosti či vlastního přání (Fromm, 1997, s. 78).  

J. Dollard a jeho kolegové (1939) definovali odlišný rámec teorie agrese. Dle předchozích 

zmíněných autorů k agresivnímu chování dojde v případě, pokud je jedinec frustrován ve snaze 

dosáhnout nějakého cíle (Hayes, 2007, s. 118). Domnívají se dále, že právě tato frustrace má 

za následek agresi.  Poněšický (2004) však proti tomuto tvrzení argumentuje tím, že po frustraci 

mohou následovat nejrůznější reakce, a tato teorie platí pouze v případě aktuálních agresivních 

reakcí, nikoli však obecně, zvláště pokud jde o celkovou agresivitu, připravenost k násilnému 

reagování, která by měla být naopak dle této teorie tím slabší, čím méně frustrací zažije 

například dítě ve výchově. Opírá se o takzvanou anti-autoritativní výchovu, ve které jsou dětem 

odstraněny veškeré překážky a těžkosti ve snaze jim co nejvíce ulehčit. Tyto děti však nepoznají 

své vlastní hranice, nejsou nuceny řešit konflikty a nesnáze, a tak budoucí překážky, kterým 

budou čelit samy, pro ně budou o to náročnější a frustrace bude neúměrně vyšší, neboť se s ní 

v minulosti nenaučily zacházet.  Tyto děti se pak podle Poněšického, snadněji dostávají do 

konfliktů (Poněšický, 2004, s. 35). 

1.3.6 Teorie transferu excitace  

Dolf Zillman, autor této teorie, vychází z prediktu, že každý jedinec se v každém okamžiku 

nachází v určitém stupni nabuzení neboli aktivace. Fyziologická úroveň aktivace se snižuje 

velice pomalu a může vést ke vzniku hněvu. V případě, že po sobě následují dvě aktivizující 

situace v krátkém časovém horizontu, může dojít k tomu, že se aktivace vyvolaná první událostí 

přenese na druhou událost, a může tak dojít ke zkreslenému vnímání druhé události. (Výrost, 

Slaměník, 2008). 

V případě, kdy druhá událost vyvolává zlost, přenesená aktivace může zvýšit prožívanou zlost 

a může vyústit až v agresivní chování jedince. Výsledný agresivní projev je směsicí mnoha 

komplikovaných úrovní excitace, aktuálním stavem emocí, vrozených dispozicí a také zde hraje 

roli míra zapojení kognitivních funkcí (Výrost, Slaměník, 2008). 
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2. Vlivy prostředí 

Sklony k agresivnímu chování nezávisí pouze na dědičnosti, rozvíjí se také učením či vlivem 

prostředí. R. Siper ve svém díle uvádí, že lidská agresivita je prezentací potenciálu, který se 

může učením zvyšovat. Děje se tak už v primárním sociálním okolí dítěte (v rodině) a to 

pozitivním posilováním agresivních projevů dítěte nebo učením nápodobou. (Vágnerová, 1999, 

s. 267) 

Někteří autoři se shodují na tom, že agresivita se utváří již v předškolním věku, konkrétněji již 

v prvních letech života. Značnou roli zde mají vznětlivost a impulzivita, jakožto 

temperamentové předpoklady, které však samy o sobě nejsou agresivitou, ale zvyšují její 

pravděpodobnost. Obecně můžeme usuzovat, že v největší míře dítěti škodí nedostatek zájmu, 

citová apatie ze strany rodičů, ponižování, lhostejnost či rodičovská nadměrná tolerance k násilí 

mezi sourozenci či vrstevníky (Říčan, 1995). 

2.1  Agresivita v prostředí školy 

Důvody, proč dochází ve škole k reaktivně agresivnímu chování, jsou různorodé. Níže uvedené 

odstavce popisují některé faktory, které mohou reaktivně agresivní chování ovlivňovat. Andrea 

Erker (2004) naznačuje, že obzvláště po víkendu u dětí ve školách můžeme pozorovat častější 

agresivní chování napodobující televizní a internetový obsah vstřebaný přes víkend. Kromě 

sledování mediálního násilí je agresivní chování, podle výše zmíněné autorky, zapříčiněno také 

duchovní a tělesnou zanedbaností (Erkert, 2004, s.8). 

Dozajisté by bylo nepřesné připisovat nežádoucí chování dětí pouze rodině. Svůj velký díl také 

nese společnost jako taková, ať už je to neschopnost zřizování dětských hřišť či organizací na 

podporu zájmových činnostech, či nedostatek zelených ploch, kde by si děti mohli hrát 

bezpečně, a tak jsou děti mnohdy směřováni k tomu, trávit většinu času ve stísněném bytě, (v 

případě městských dětí) kde velice snadno dochází k napětí a stísněnosti, která se může poté 

projevit ve škole prostřednictvím reaktivně agresivního chování.   Společnost je pak dále také 

samozřejmě zodpovědná za filmy a internetové obsahy s agresivní tematikou, některé veřejně 

dostupné počítačové hry k agresivitě přímo vybízí. Dále však také zprávy z masmédií 

s nevhodným obsahem (fyzické útoky, napadení, krádeže.), které můžou patologicky inspirovat 

k následování.  
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V každé třídě lze identifikovat žáka nebo žáky, kteří jsou agresivnější než ostatní žáci ve třídě, 

kteří spíše volí agresivní formu řešení problému. Většina jedinců je schopna agresivitu 

zvládnout a zpracovat do sociálně akceptovatelné formy, někteří však toho schopni nejsou. „Pro 

učitele je tak zásadní rozpoznat reaktivní agresivitu a zvolit vhodný způsob, jak s takovým 

žákem dále pracovat“ (Lazarová 1998, s. 24).  Neméně důležitým faktorem jsou osobní faktory 

– temperament dítěte, impulzivita apod. Agrese nemusí být jedinou příčinou problému, mnohdy 

jsou pouhým ukazatelem jiného, závažnějšího problému. Často dochází u dítěte, frustrovaného 

nějakou náročnou situací, k zásadním změnám v jeho chování. Kyriacou uvádí změny jako 

např. veselý žák se uzavře, pilný žák značně svou práci odbývat a podobně (Kyriacou 2005, s. 

14).  

Učitel by měl být obeznámen s příčinami agresivního chování žáků. Ačkoliv učitel nemůže 

ovlivnit vrozené příčiny agrese žáka, může nabídnout individuální plán nebo prvky které lze 

zařadit do výuky, které usnadní dítěti zvládat obtížné situace tak, aby docházelo k snižování či 

úplné absenci reaktivně agresivního chování. Vágnerová ve svém díle však upozorňuje, že 

významnou roli zde hraje interpretace. Jestliže je za příčinu agresivního chování označena 

nějaká jiná osoba než žák, nebo je příčina neosobní, dochází k větší míře tolerance agresivního 

chování ze strany učitele (Vágnerová 2004, s. 5.) Pokud učitel zvolí nesprávný přístup k dítěti, 

může se stát nejen samotným podněcovačem agresivního chování, ale také jeho samotným 

objektem.  

Vágnerová (2004, s. 7-8) uvádí několik typů osobností pedagogů, kteří zvyšují riziko vzniku 

problémového chování: Nejistý učitel má předpoklady (dané typem osobnosti) k mylným 

intepretacím chování žáků, mnohdy je interpretuje jako útoky na svou osobu, a od žáků bude 

vyžadovat odpovídající chování k autoritám. Živý a temperamentní učitel se snadno dostane do 

konfrontace s tichými, úzkostnými a bázlivými žáky. Stereotypní přístup učitele se snadněji 

dostává do konfrontace s žáky díky nižší toleranci k rušivým projevům žáků. U tohoto typu 

učitele je pravděpodobné i „nálepkování“ žáků. Učitelé s autoritativním přístupem bývají 

nejméně tolerantní k odchylkám chování žáků. Langová a Vacínová dále považují za rizikové 

rigidní a autoritativní formy komunikace. (Langová, Vacínová 1994, s.33) 

Velkým významem pro zvládnutí agrese žáků má sociální klima školy posléze třídy. Charakter 

sociálního klimatu třídy má na svědomí především interakce mezi žákem a učitelem. Osobnost 

učitele, jeho pedagogický styl a způsob vedení třídy a druhu komunikace s žáky, jsou 
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základními prvky určujícími sociální klima ve třídě, posléze na škole (Langová, Vacínová 1994, 

s.33).  

2.2  Vliv kolektivu na agresivní chování 

Již v roce 1895 G. Le Bon poukázal na problematiku skupinového chování. Z jeho studií 

vyplývá, že dav představuje až patologickou situaci (Hayes 2007, s. 129-130). Lidé v davu se 

podle Le Bona chovají barbarsky, jelikož se neřídí vlastním svědomím, nejednají vědomě a 

dochází k přenosu emocí zcela nekontrolovatelně (Čermák 1999, s.81).  

V davu se ztrácí jedincova individuální odpovědnost. Poskytuje jedinci skupinovou identitu, 

díky které jedinec získává na sebejistotě. V případě, že dojde v davu k agresi, bývá míra 

tolerance u jedince posunuta, a jedinec se tak mnohdy stává tolerantnějším k situacím, které by 

byly pro něho jinak nepřijatelné, dochází mnohdy k absenci pocitu viny (Vágnerová 

2002, s. 268). 

Dav, posléze skupina dětí ve třídě, má posilující vliv na agresi. Děti, které jsou v častém 

kontaktu se svými vrstevníky si snáze osvojují agresi. Čermák uvádí, že výzkumy, které byly 

zaměřeny na agresivitu ukazují, že agresivní děti jsou snáze přijatelné pro skupiny podobně 

smýšlející. V dětském kolektivu bývají agresivní děti špatně přijímány. V případě že je 

agresivní dítě špatně přijímáno ve škole, vyvstává vyšší pravděpodobnost, že bude neoblíbené 

i v jiných vrstevnických skupinách (Čermák 1998, s. 11). 

Vágnerová ve svém díle upozorňuje, že již v dětském věku se zmenšuje míra závažnosti činu 

v případě, spáchala ho skupina (Vágnerová 2001, s. 65). U jedince může tak na základě 

podobných situací dojít k přehodnocení hodnotového systému. Hodnoty skupiny mnohdy 

převládnou nad obecnými a jsou akceptovatelné a prosazované nejrůznějšími prostředky 

(Vágnerová 2002, s. 268).  

 

2.3 Agresivní dítě jako „problémový žák“ 

Kategorii „problémový žák“ obsahuje širokou škálu problémů, nevyjímaje agresivní chování. 

Vágnerová označuje za problémového žáka jedince, který se projevuje v rozporu s aktuální 

přijímanou normou. Jde o dítě, které vyžaduje odlišný přístup od pedagogů, a které přináší 

učiteli méně uspokojení, neboť výsledky jeho práce bývají neúměrné k úsilí při ní vynaložené 

(Vágnerová, 2001, s. 5). 
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Přijetí problémového žáka je mnohdy závislé na příčině jeho problémového chování. Pokud 

jsou tyto příčiny vnější (za příčinu je považována jiná osoba, nebo událost, za kterou dítě 

nemůže), bývá problémové chování z pravidla více tolerováno. Problémy v oblasti chování jsou 

u problémového dítěte vnímány učiteli zpravidla jako „naschvály“. Poté záleží jen na osobnosti 

učitele aby zvládl správně vyhodnotit situaci, neboť dle Vágnerové často dochází k ignorování 

možnosti, že je dítě nezralé v sebeovládání, nebo k míře zátěže (Vágnerová, 2001). Při 

nepřiměřeném stresu se v chování dítěte objevuje hostilita, apatie, reaktivní agresivita.  Učitelé 

by měli k agresi dětí přistupovat i jako k možnému zástupnému problému (Kyriacou, 2005, s. 

13). 

Obecně můžeme za indikátory agrese označit například iritabilitu, hostilní přemítání, 

náchylnost k emocionálním reakcím, tolerance vůči násilí, strach z trestu. Vliv na agresivní 

projevy nemusí být pouze přímý, může být také zprostředkovaný vazbami mezi jednotlivými 

vlastnostmi (Čermák, 2003). 

Iritabilita a náchylnost k emocionálním reakcím Čermák popisuje jako silné emocionální 

situace, které se pro jedince jeví jako frustrující. Jedná se o jednoduché vybuchnutí v případě 

provokace, včetně náladovosti, mrzutosti či podrážděnosti. Tyto indikátory jsou příhodné pro 

zkoumání impulzivních reaktivních forem agrese (Čermák, 2003). 

Hostilní přemítání se aktivuje zejména u lidí, kteří mají sklony k častému rozptylováním se 

myšlenkami, týkající se agrese. Myšlenkami touží po odplatě, která je vázaná na předchozí 

provokaci (Čermák, 2003), jsou „agresivně naladěni“.  

Pocit viny a strach z trestu, obvykle vedou k potlačení nebo k usměrnění agrese.  Agrese a vztah 

k sobě je založen na vnímání sebe sama jakožto subjektu jednání. Jedinec na základě toho může 

volit mezi asertivní prezentací (vytvoření si určitého obrazu sebe samého, prostřednictvím 

kterého se jedince vymezuje vůči druhým, a projektivní sebeprezentací „zachování si tváře“, 

jedinec si udrží vlastní hodnoty (Čermák, 2003). 

2.4 Situační faktory 

Na vzniku nejen reaktivní agrese se podílí řada faktorů, mezi které také řadíme ty situační. 

V dělení této podkapitoly budeme vycházet z modelu agresivity GAM – Model agrese GAM 

dle Bushmana a Andersona (2002) částečně upravený Baronem a Branscombem (2012).  
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Do této kategorie řadíme faktory, které máme asociovány s agresivním chováním. Typickým 

příkladem je efekt zbraně (nože, židle, …) kdy pouhá dostupnost zbraně vede k častějšímu 

agresivnímu chování (Anderson, a kol.,1998). 

Provokace bývá ve školním prostředím jedním z nejsilnějším spouštěčem agrese. Provokace 

může obsahovat nejen slovní urážky, ale také fyzickou agresi (Baron & Branscomb, 2012). 

Frustrace může být dalším vyvolávajícím situačním podnětem k agresivnímu jednání. Agrese, 

jejímž spouštěčem byla frustrace, mnohdy vede k tomu, že agresivní chování nemíří vždy na 

prvotní příčinu, ale často dochází k zástupné agresi k druhé osobě, která nemá s prvotní 

příčinou vůbec nic společného (Pedersen, Gonzales & Miller, 2000). 

3. Agresivní poruchy chování 2 

Poruchy chování můžeme zařadit do heterogenní skupiny duševních a behaviorálních poruch. 

U adolescentů je chování, které překračuje sociální normy, na tolik časté, že se mnohdy stává 

normativním. V mnohých případech je však toto chování nahodilé, situační či dočasné. 

V případě však, že se toto chování opakuje, či je dlouhodobého charakteru, může odkazovat na 

poruchu chování.  

Základním projevem je dlouhodobé, opakující se disociální, agresivní nebo vzdorovité chování, 

které překračuje sociálně předpokládané chování. V tomto chování rozumíme rvačky, agresivní 

projevy, ničení majetku, tyranizování slabších, krutost k lidem nebo ke zvířatům a podobně. 

Projevy poruch chování by se měly vyskytovat alespoň 6 měsíců, bychom je mohli takto 

označit. V takto dlouhodobém chování se již nejedná o ojedinělé chování. Dítě normy chápe, 

avšak nejedná podle nich (MKN-10, 2006).  Níže uvedené rozdělení poruch chování vychází 

z rámce Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování, dále 

jen MKN-10, 2006. 

Porucha chování ve vztahu k rodině: jedná se o neobvyklé chování, přesahující společensky 

udávaný rámec chování, chování disociální či agresivní. Toto chování se vztahuje pouze na 

členy nukleární rodiny. Chování mimo tyto nukleární vztahy je považováno za normální 

(MKN-10, 2006). 

                                                           
2 Byly vybrány takové poruchy chování, které mohou mít vliv na reaktivně agresivní chování. 
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Nesocializovaná porucha chování: dítě, jehož chování je označenou touto kategorii má 

narušené vztahy k vrstevníkům, objevuje se zde izolace, odmítání či značná neoblíbenost u 

ostatních dětí. Dítě má také problémy se vztahy s dospělými či autoritami. V chování dítěte se 

vyznačuje agresivitou, násilností, hrubostí, odmítání autorit, ničení majetku, výbuchy vzteku 

(MKN-10, 2006). 

Socializovaná porucha chování se liší od nesocializované poruchy učení především 

přiměřenými vztahy s vrstevníky a zapojením dítěte do skupiny.  Abnormální chování bývá 

činěno skrze skupinu (Hrdlička, Dudová, 2015). 

Porucha opozičního vzdoru se vyznačuje vzdorovitým, negativistickým, nepřátelským, 

nekooperativním, provokativním až výbušným chováním dítěte. Nevyskytuje se zde porušování 

právních norem a práv druhých (Hrdlička, Dudová, 2015). 

4. Reaktivní agrese 

Pro adolescenty, kteří jsou něčím frustrováni, bývá právě agrese možný způsob řešení 

sociálních, etnických a politických problémů (Jedlička, 2011, s. 190). V psychologických 

kruzích se můžeme setkat s rozdělením agrese na reaktivní agresi a proaktivní agresi. Obě 

zmíněné agrese se liší z behaviorálním hlediskem stejně tak sociálně a morálně kognitivního 

hlediska. Liší se tedy z hlediska cíle agresivně jednajícího žáka, projevu agrese i prožívání.  

Reaktivní agresivita se začíná objevovat v rannějším věku. U děti s tendencí k reaktivní agresi 

byla zaznamenána častá negativní zkušenost s druhými lidmi, častěji se vyskytuje porucha 

pozornosti a jejích sociální vztahy s vrstevníky bývají více proměnlivější (Janošová a kol., 

2016). 

Reaktivní agresivita a ADHD porucha mají společný neuropsychologický základ. Jedinci tak 

mají mnohdy velké obtíže s regulováním svého chování a emocí. Díky tomu se však nezřídka 

kdy stávají obětí zprvu nenápadných provokací, které pedagog nemusí vždy zaznamenat. 

Učitelé však mnohdy zachytí až výbuch žákovy agresivní reakce, který považují za 

neadekvátní. Jedinec s tendencí k reaktivní agresi tak mnohdy zažívá pocit nespravedlivého 

trestu či nepochopení. Tím narůstá jejich pocit nebezpečí a strachu v třídním kolektivu, 

narůstajícími konfliktními situacemi snadno dojde ke snížení či ztrátě třídního statusu a pocitu 

nepochopení a beznaděje (Janošová a kol., 2016). Reaktivní a proaktivní agrese se ne vždy 

vylučuje. Naopak rozsahy a překryvy jsou obtížně zjistitelné, neboť jsou vždy závislé na 
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konkrétních situací. Uvedeme-li si hraniční příklad ze světa, v USA na Columbine hight school 

roku 1999 dva žáci, kteří nebyli v kolektivu oblíbení a byli oběťmi šikany, zastřelili třináct lidí 

a mnoho ostatních zranili. Na základě získaných údajů bylo zjištěno, že motivem útoku byla 

pomsta. Agrese tedy byla reaktivní povahy, avšak celý incident byl více než rok plánován 

(plány budov, zbraní apod.) V takovýchto extrémních případech s těží můžeme určit povahu 

agrese (Bushman, Anderson, 1997). 

4.1 Charakteristické projevy reaktivně agresivního jednání (reaktivně 

agresivního) 

Pro reaktivní agresi jsou charakteristické afektivní a impulzivní útoky. Dolejš  a Orel (2017) ve 

svém výzkumu zjistili, že impulzivita je v těsné blízkosti s agresivitou, hostilitou a 

hyperaktivitou. Míra impulsivity je spojená zejména s vypjatými situacemi (stres, vlastní 

ohrožení, časová tíseň). Projevem impulzivity také může být nízká frustrační tolerance (dolejš, 

2006), zvýšená nepřiměřená reakce na někdy až neodůvodnitelné podněty. Reakce na tyto 

podněty jsou silné, vysoce afektivní, někdy až agresivně laděné.  

Jedinci s tendencí takto reagovat mají velký problém se zvládáním svých emocí a svého 

chování. Typickým projevem je tak jednání na základě nedomyšlení následků a důsledků, 

jednání bezmyšlenkovité a zbrklé, bez zábran. Mnohdy nejsou schopni domyslet důsledky 

svého chování a reagují pouze na aktuální nepříjemné podněty, u kterých již nerozeznávají, 

zda-li jsou nešťastnou náhodou či úmyslným záměrem. Podle frustračně agresivního modelu 

jedinci s tendencí k reaktivní agresi mnohdy reagují pouze na aktuální podněty, tedy v důsledku 

aktuální frustrující situace. Mnohdy tak reaktivní agrese bývá pro agresora morálně 

zdůvodnitelná, neboť je prožívána jako přirozená obrana či odveta proti okolní situaci 

(Janošová, Kollerová, Zábrodská, Kressa ,Dědová, 2016).   

4.2 Prevence 

Škola má v souladu s §29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, povinnost zajišťovat bezpečí a ochranu zdraví dětí a současně 

vytvářet podmínky pro jejich harmonický vývoj a předcházet rizikovému chování. Z výše 

uvedeného vyplývá pedagogická povinnost, neprodleně řešit jakékoliv projevy agresivního 

chování.  
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Při řešení podobných situací je školám k dispozici metodické pokyny MŠMT, který také 

odkazuje na Individuální výchovný program, jehož cílem je odstranit rizikové chování a 

případně předejít podobným situacím. Aby se zabránilo agresivním projevům žáka, je nutná 

autorita učitele (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.263). Třídní učitel vede pedagogickou 

dokumentaci, a proto se na učitele mohou obrátit i kolegové, kteří mají s dítětem problém. 

Třídní učitel prování diagnostiku, hodnocení žáka, rozpoznává rizikové faktory a hledá jejich 

řešení. Třídní učitel může ze své pozice navrhnout výchovná opatření, zejména by se však měl 

zasadit o prevenci ve třídě, a tak vůbec podobné situaci předejít  (Bendl, 2001, s.218). 

Postupy prevence agrese jsou zaměřené na odhalení příčiny vzniku tohoto chování (Langová, 

Vacínová 1994, s. 66). Učitel by měl vždy brát na zřetel celý kontext agresivního chování a 

příčin, a měl by se tak snažit žáka dovést k akceptovatelnému způsobu chování. Řešení 

agresivních projevů se odvíjí vždy od příčin a od druhu agrese (Čermák 1999, s. 147). 

Čermák (1998, s.21) ve svém díle popisuje několik obecných postupů pro prevenci agresivního 

chování žáků. Mezi základním postupy řadí: Všímat si dětí ve skupině, být pozorný vůči 

nepatrným náznakům agrese a nebagatelizovat jej, naslouchat dětem, být empatický, učit děti 

konstruktivnímu řešení problému, dovolit dětem svobodně vyjádřit jejich názor.  

Osobnost učitele 

Reakce učitele na reaktivně agresivního žáka se především odvíjí od jeho osobnosti. Svou 

osobností utváří klima třídy, ve které se odehrávají další důležité metody a techniky, které však 

k tomu, aby měli svou úplnou platnost, potřebují správné pedagogické prostředí. Atmosféra ve 

třídě má nejen vliv na výukový proces ve třídě, ale také na vztahy mezi jednotlivými žáky.  

Osobnost pedagoga je při výchovném působení jeden z klíčových faktorů. Pedagog, kterým 

žáci pohrdají, neváži si ho, nebo je pro ně nedostačujícím vzorem, bývá mnohdy samotnou 

příčinou agresivního chování dítěte.  

S. Bendl (2004) definuje několik zásad, které by měl pedagog dodržovat, a které by měli 

podporovat kázeň žáků, a tedy i díky kterým se mělo předcházet projevům reaktivně 

agresivního chování dětí. Bendl však dává důraz na to, že jednotlivé, samostatné zásady nemají 

takovou platnost, jakožto celý soubor zásad. Upozorňuje také na individualitu žáků, a tedy 

individualitu každého agresivního chování.  

Mezi zásady Bendl (2004)  řadí: Zásadu vědeckosti – přístup k dítěti, by měl být za všech 

okolností založen na poznatcích vědy zabývající se danou problematikou. Zásada kázeňského 
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optimismu – učitel by měl neustále projevovat důvěru v možnou nápravu reaktivně agresivního 

žáka, projevovat podporu, víru. Zásada kázeňské cílevědomosti – učitel by měl mít jasně 

promyšlený plán v tom, čeho chce dosáhnout a jakým způsobem toho chce dosáhnout. Působení 

na žáka by nemělo být nahodilé, neuspořádané. Zásada srozumitelnosti – jednání učitele vůči 

dítěti musí být vždy srozumitelné a na takové úrovni, aby mu bylo schopné dítě porozumět. 

Zásada upřímnosti. Zásada umírněnosti v používání kázeňských prostředků – učitel by měl 

vždy dbát na míru trestu, aby nedošlo k demotivaci žáka. Zásada spravedlnosti – učitel by se 

měl vyvarovat srovnávání žáka s ostatními. Měl by posuzovat žákovi pokroky vždy v měřítku 

k němu samotnému. Zásada soustavnosti – učitel by měl s žákem pracovat průběžně, 

systematicky a nepřetržitě. Zásada důslednosti. Zásada komplexního rozvoje žáka – učitel by 

měl vždy dbát na to, aby řešení jednoho problému nezavdalo vzniku jinému. Jeho jednání y 

žáku nemělo neublížilo. Zásada bohatosti a členitosti kázeňských prostředků – učitel by měl 

disponovat bohatou škálou nejrůznějších prostředků a metod, aby předešel rutinním či 

monotematickým postupům. Domnívám se, že výše zmíněné zásady mají platnost i u reaktivně 

agresivních projevů.  

Lazarová dále ve svém díle uvádí několik rad pro učitele, jak zvládnout agresivní chování, 

taktéž se domnívám, že je možné jej vztáhnout i na reaktivně agresivně jednajícího jedince. 

Rada 1) Nikdy nepřehlížet agresivní chování, okamžitě zasáhnout a reagovat. 2) Reagovat 

okamžitě, avšak myslet na dlouhodobé působení, učitel by se měl vyvarovat unáhlených 

diagnóz a závěrů. 3) Učitel by si měl vždy dát velký pozor na to, aby odlišil odsouzení činu 

dítěte, nikoliv dítě samotné. 4) Pracovat se třídním kolektivem. 5) Domluvit se na stejném 

postupu pedagogického sboru. (Lazarová, 1998, s.26) 

Říčan (1995, s. 87) ještě navrhuje postupy, které by měli vést k k tlumení agresivního chování: 

Užívat co nejvíce pochval, ocenit situaci, ve které byl žák své chování korigoval a vyvaroval se 

tak agresi. Zaměstnat je činností¸ která je pro jedince lákavá, je vleká pravděpodobnost, že ji 

úspěšně zvládne, popř. v ní vynikne. Učit je sociálním dovednostem, které jedinci napomůžou 

k zvládání rizikových situacím.  

4.3 Diagnostika žáka 

Diagnostika obecně, bývá velice komplikovaná ať už se jedná o reaktivní agresivitu, jejíž 

projevy jsou zřejmé, nebo v případě poruch chování. Proto je vždy důležité zůstat objektivní a 

získat co nejvíce informací z co nejvíce možných zdrojů. Důležité informace k rozklíčování 
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příčin a důvodů reaktivně agresivního chování můžou poskytnout, kromě jedince samotného, 

rodiče, sourozenci, učitelé, jiné dospělé autority či vrstevníci. Dále je možné využívat i 

testovací metody.3 Na základě níže uvedených metod nelze získat jasnou diagnózu, ale můžou 

učiteli pomoci přiblížit se k exploraci problému. Ke zpřesnění můžeme také využít diagnostické 

rozhovory4 či dotazníky. 5 

V projektivních metodách lze využít Rorschachův test, který sleduje agresivitu a posuzuje na 

základě znaků vztahy k agresivním tendencím. Hand test, který díky získaným odpovědím 

sleduje míru neochoty ze strany testované osoby ke kompromisům.  Mezi komplexní testy 

osobnosti můžeme zmínit test MMPI-2, který obsahuje škály, které odkazují na vnější agresivní 

tendence.  

Freiburký osobnostní dotazník (FPI) je vícedimenzionální dotazník, který zjišťuje a 

vyhodnocuje významné vlastnosti osobnosti. Obsahuje škály reaktivní agresivity i spontánní 

agresivity. Dotazník diagnostikuje dvanáct osobnostních skupin (viz. Tabulka č.1) (KUBÍK, 

2018). V této škále je jedinec definován jako reaktivní, agresivní, prosazující se, poddajný, 

umírněný. V této škále se nachází charakteristika sedmi položek: jedinec je reaktivní v činech 

tělesně, verbálně, fantazijně, prosazuje vlastní zájmy egocentrický obraz světa, někdy 

apodiktické morální soudy. 

  

                                                           
3 Inventáře Gadowa a Sprafkina: Youth's Inventory self-report (YI-4) (Gadow & Sprafkin, 1999), Adolescent 
Symptom Inventory-4 (ASI-4) (Gadow & Sprafkin, 2008), Child & adolescent symptom inventory (CASI-5) 
(Gadow & Sprafkin, 2013). 
Achenbachovy dotazníky: Child Behavior Checklist (CBCL), Teacher's Report Form (TRF) a Youth Self-Report 
(YSR) (Achenbach & Rescorla, 2001) a Brief Problem Monitor (BPM) (Achenbach, McConaughy, Ivanova, & 
Rescorla, 2011). - Social Skills Rating System (SSRS) (Gresham & Elliot, 1990). 
4 Composite International Diagnostic Interview (CIDI) (World Health Organisation, 1990) 
Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV).  
DISC-IV je vysoce strukturovaný klinický rozhovor s klientem a jeho pečovatelem (obvykle rodičem), který 
umožňuje stanovení diagnózy u více než 30 psychiatrických poruch včetně poruch chování (Shaffer, Fisher, 
Lucas, Dulcan, & SchwabStone, 2000; Shaffer, Fisher, Lucas, Hilsenroth, & Segal, 2004). Shaffer et al. (2004) 
uvádějí, že jde o nejvíce užívaný klinický rozhovor k diagnostice psychických poruch u adolescentů. 
5 Mezi nejznámější patří sociometrický dotazník SO-RA-D. Z dotazníku lze také vyčíst atmosféru ve třídě, 

vzájemné vztahy, což může učiteli pomoci k diagnostice problému reaktivně agresivního chování.  
 



 
 
 

27 
 
 

Tabulka č. 1: Freiburský osobnostní dotazník (FPI) „Přehled jednotlivých škál FPI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi jednodimenzionální osobnostní dotazníky můžeme zmínit B-D-I (Buss- Durkee 

Inventory) test, který vytyčuje osm kategorií, fyzickou agresi, nepřímou agresi, verbální agresi, 

hostilitu, iritabilitu, negativismus, resentiment, podezíravost, pocit viny a hněv.  
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5. Možnosti reakce učitele na projevy reaktivně agresivního chování 

5.1 Spolupráce s rodiči 

Společnost v poslední době klade stále větší požadavek na zapojení rodičů do života školy. 

V případě že se u dítěte objeví výchovné problémy, je vždy snaha a vyplývající povinnost 

kontaktovat rodiče či zákonného zástupce. Vztahy mezi učitelem, žákem a rodičem bývají 

různorodé. Vágnerová (2001) tyto vztahy rozdělila do tří kategorií: koalice učitele a rodičů proti 

dítěti, koalice rodičů a dítěte proti učiteli a v poslední řadě koalice učitele a dítěte proti rodičům 

(Vágnerová, 2001, s. 12-14).  Pedagog by se měl vždy zasloužit o to, aby komunikace mezi 

rodičem, dítětem a pedagogem byla vždy v duchu otevřené motivace, podporující a žádoucí.  

Konzultační rozhovory ve školách jsou nedílnou součástí práce pedagoga s rodiči. Mnohdy se 

může stát, že rodič je zván do školy až v případě nějakého problému. Často tak bývají pozvání 

do škol vnímány rodiči jako něco negativního až frustrujícího. V případě konzultace by si měl 

být pedagog vždy jist cílem a smyslem konzultace, v případě potřeby je vhodné ke konzultaci 

přizvat kolegu či psychologa. Zejména agresivní děti totiž zažívají agresivní chování již 

v rodinném prostředí, a tak v přítomnosti psychologa či jiného odborně kvalifikovaného 

pracovníka, může dojít k odborné intervenci již s rodiči. Stejně tak by si měl pedagog promyslet 

místo konzultace. Otevřený rozhovor se může rozproudit jen tehdy, kdy rodiče nemají pocit, že 

jsou souzeni nebo obviňováni za špatné chování jejich potomka. Rozhovor by měl být vždy 

veden pozitivně, tak aby z regresivní konzultace byla konzultace podporující.  

5.2 Institucionální pomoc  

V České republice existuje několik typů institucí, na které se škola, respektive pedagog, může 

obrátit o pomoc, v případě že si s řešením sám neví rady, nebo když rámec problému nespadá 

pod jeho kompetenci. Jako první se s problémem potýká samotný učitel. Možnosti řešení a 

postupu jsou však omezeny rámcovými možnostmi a schopnostmi samotného učitele jako 

jednotlivce. Tento učitel má dále možnost požádat o spolupráci třídního učitele, který by měl 

žáky znát lépe a důvěrněji. V případě postupu problému vyšší instanci pokračuje ředitel školy, 

který se obvykle snaží vyřešit problém domluvou s žákem, případně spolupracuje s rodiči, 

pokud tak již nebylo učiněno. Další instancí bývá pedagogická rada, která se podílí na řešení 

výchovných obtíží a nesnází a posléze výchovná komise, pokud je na škole zřízena.  (Bendl 

2004, s. 24-25).  
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Každá škola by měla mít výchovného poradce nebo metodika prevence, na kterého se pedagog 

může obrátit, popř. s kým může spolupracovat při postupu řešení. Funkci školního metodika 

prevence vymezuje Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

sociálně patologickým jevů u dětí a mládeže (Bendl a kol., s.54, 2016). Učitelům by metodik 

prevence měl poskytnout nejen preventivní rady a postupy, ale také navrhuje metodické 

materiály a jiné pomůcky, spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, krajským 

školským koordinátorem prevence, a s dalšími poradenskými a preventivními zařízeními 

(Bendl a kol., 2016).  

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje školám odborné vyšetření žáků, metodickou 

pomoc, diagnostiku žáků i celých tříd, zjišťování příčin poruch učení a chování a dalších 

problematických jevů (Bendl, 2004, s.36). Pedagog může rodiči dítěte navrhnout návštěvu 

pedagogicko-psychologické porady. Rodiče však rozhodnou o tom, zdali dítě podrobí vyšetření 

či nikoliv. V případě že jejich dítě vyšetření podstoupí, mají možnost odmítnout informovat 

školu o výsledcích. Před návštěvou poradny by si měl učitel podrobně všímat chování dítěte, 

aby mohl pedagogicko-psychologické poradně poskytnout co nejvíce informací.  (Lazarová 

1998, s. 54) 

Kurátor pro mládež se zabývá nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak 

trestného, nebo přestupku mladistvých u nichž bylo zahájeo trestné stíhání, nebo také 

mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu, záškoláctví, útěky z domova, 

agresivita atd. 

V krajních případech mohou základní školy spolupracovat také s policií. V devátých ročnících 

mohou být některé děti již nad hranicí patnácti let.  Povinnost policie je ihned informovat 

zákonného zástupce.  

5.3 Vliv neagresivního vzoru 

V případě, že žáci mají možnost sledovat učitele, který je modelem neagresivního chování, se 

může toto pozorování odrazit i v chování jedinců, mající reaktivně agresivní sklony. Domnívám 

se, že pedagog je ve své profesi vystaven mnoha stresujícím okamžikům a je mnohdy pod 

velkým tlakem, ať už ze strany kolegů, ředitele žáků nebo rodičů. Mnohdy i u pedagoga může 

dojít k nahromadění agrese, a tak i to může nastat pro učitele jako šance ukázat dětem, sám na 

sobě, důležitost sebeovládání a způsobu zvládání podobných situací. 
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5.4 Metoda vnějšího nátlaku a usmíření.  

Tato metoda dle Koláře (2001) spočívá ve dvou fázích, v první fázi jde o metodu vnějšího 

nátlaku, kdy jedince pod strachem z trestu zastaví reaktivně agresivní chování. V druhé fázi jde 

o metodu usmíření, ve které se sledují vnitřní proměny jedince. Použití této metody je velice 

omezené a pedagogicky náročné, zejména v míře vyvinutého nátlaku na dítě. Rizika jsou v této 

metodě veliká, a tato metoda bývá v praxi obtížná.  

5.5 Trénink v sociálních dovednostech 

Trénink může probíhat v rámci pozorování osob, které úspěšně a neagresivně zvládají 

konfliktní situace. V této oblasti můžou být aplikovány i inscenační metody, aby jedinec dostal 

prostor k tréninku zvládání krizových situací. Jedinec dostane pozitivní zpětnou vazbu, 

povzbuzení, pochvalu za neagresivní způsob řešení. 

5.6 Zařazení her do vyučování 

Jednou z možností jak u dětí rozvíjet sebeovládání a asertivní chování vhodné k náročným 

situacím, ve kterých se schyluje k agresi, jsou psychosociální hry. Během takových her vzniká 

více prostoru pro poznání problému dětí a možné intervence. Umožňují si také uvědomit a 

prezentovat agresivní pocity, rozpoznat agresivní jednání, lépe porozumět příčinám svého 

jednání, ovládat se a odbourávat zlost a agresivitu, a s pozitivní strategií řešit konflikty 

(Portmannová, 1996, s.15).   

Pedagog, který řeší agresivní chování ve třídě, může jí pro radu také do odborné literatury, jako 

příklad uvádíme „Brožuru pro zvládnutí agrese“ od Davida Daye, nebo dále „Kde se to v nás 

bere“ od Zdeňka Šimanovského, či „Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Násilí ve škole a jak 

mu čelit“ od Helmuta Erba.  Šimanovského ve svém díle (2002) uvádí,  výčet her, nejen pro 

školní prostředí, na podporu zvládání agresivity. V díle také najdeme hry seřazené podle 

vyučovacích předmětů. Pedagog tak má možnost nahlédnout na výčet konkrétních her pro svůj 

vyučující předmět. Zařazení her do vyučování může být v rámci každého předmětu, který se 

vyučuje na základních školách. Pedagog má možnost zařadit psychosociální hry také v  

hudební, dramatické nebo výtvarné výchově, kdykoliv je vhodná chvíle a kdy je  žádoucí přínos 

určité hry.  Psychosociální hry podporují růst ducha i těla, uvolňují, soustřeďují a aktivizují 

žáka. Hry v tomto smyslu jsou pouhou pomůckou k rozvoji osobnosti hráčů. Výsledky hry 
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musíme vždy interpretovat s ohledem na sebeúctu žáků ale také k aktuálním situačním 

podmínkám hry. Necitlivá, či přílišná kritika může negativně zkreslit záměr a cíl hry, 

deprimovat žáka nebo narušovat jeho bezpečný prostor. Prostřednictvím her mají učitelé 

možnost doplňovat záznamy a získat tak o žácích nenásilnou formou více informací přirozenou 

dynamikou hry.  Pedagog by měl mít hry vždy dobře koncipované a připravené. Stejně tak by 

měl umět částečně se odpojit od hry, aby měl dostatek prostoru k pozorování. Řazení her by 

mělo sledovat procesy a klima třídy, resp. potřeby konkrétních žáků. Řazení her by mělo 

zohledňovat rámcová témata, která vyplýají z dlouhodobého cíle, momentálního stavu skupiny, 

dynamiky, nálady a v poslední řadě i nových možných budoucích témat, které se můžou vynořit 

v průběhu hry (Šimanovský, 2002, s. 22-25.). 

Jako příklad hry můžeme použít metodu Semaforu, (viz, obr. č.1), kterou uvádí Jeřábková 

(2007) ve své příručce „Učíme se zvládat agresivitu“ Tato technika učí a napomáhá dítěti 

pozastavit celý proces a uvědomit si, co prožívají pomocí vnitřního dialogu. 

Obr. č.1 Hra Semafor „Učíme se zvládat agresivitu“ 
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Dále také jako techniku hry můžeme uvést příklad aktivity, při které by mělo dojít ke snížení 

hněvu a napětí, které se tak ventiluje přirozenou a „bezpečnou cestou“. Zároveň pak může dojít 

k následovnému zrelaxováni a „vyklidnění“ a to tím, že se děti naučí své pocity diferencovat a 

nepotlačovat, poznávají jejich význam (Erkert, 2004, s. 19). Stejně tak můžou dojít 

k sebereflexi a uvědomění si prožívaných pocitů, a při velice dobré schopnosti sebereflexe 

můžou navrhnout, jak v případě níže uvedené hry, „medvědovi či lišce“ napomoci, aby se 

nezlobili, aby se nebáli, resp. jak jinak by se „medvěd či liška“ mohli zachovat (Šimanovský, 

2002, s. 38.) 

Obrázek č. 2. Psychosociální hra „Když se medvěd bojí“  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST  

6. Vlastní šetření  

6.1 Cíle výzkumu 

V posledních několika letech se odborná veřejnost velmi zajímala o agresivitu dětí nejen na 

základních školách. Vzniklo mnoho publikací a mnoho nových teorií, popisujících jak se mají 

pedagogové s narůstající agresivitou dětí potýkat. Má diplomová práce se soustředí na  reaktivní 

agresivitu dětí na základních školách pohledem svých pedagogů. Snaží se vypozorovat, jak se 

učitelé potýkají s touto agresivitou v praxi.  

Výzkumná část diplomové práce má tři základní cíle:  

• zjistit, jaké intervenční strategie pedagogové v běžné praxi používají (postup řešení 

reaktivní agresivity na fiktivním předloženém příkladu). 

• zjistit očekávané rozdíly mezi sledovanými podsoubory (jedná se o rozdíly mezi 

muži a ženami, pedagogy s delší a kratší učitelskou praxí) a mezi oběma příběhy 

(př. A „Př. fyzické ataky“ a při. B „Př. psychické ataky“). 

• zjistit, jak učitelé charakterizují žáky, kteří mají sklony k reaktivně agresivnímu 

chování.  

6.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkumný vzorek se skládá ze 73 učitelů základních škol v České republice. Respondenti byli 

požádáni, aby uvedli název školy, délku pedagogické praxe, pohlaví a věk. Tyto demografické 

údaje jsou uvedeny v tabulce č. 2.  Základní školy, na kterých proběhlo dotazníkové šetření, se 

liší umístěním, velikostí i počtem žáků. Ve výzkumném vzorku se nachází 17,8 % mužů a      

82,2 % žen. Věková hranice se pohybuje v rozmezí (21-30 let) 21,9%, (31-40 let) 31,5%, (41-

50let) 26,0%, (51-60 let) 13,7%, (61-70 let) 6,8%. Průměrný věk respondentů je 40,73 let.  

Průměrná délka praxe činí 14,73 let. Podrobnější charakteristiku uvádím v tabulce č. 2.  
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 Tabulka č. 2: Demografické údaje respondentů    

6.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal ve dvou vlnách. V první vlně bylo osobně osloveno 11 základních škol, resp. 

ředitelů základních škol. Tři ředitelé mi umožnili na své škole oslovit pedagogy, kteří by se 

potencionálně zúčastnili dotazníkového šetření. Ostatní ředitelé spolupráci na dotazníkovém 

šetřením odmítli, nejčastěji z důvodu přehlcením podobnými žádostmi. V druhé vlně byli 

osloveni přímo pedagogové. Osloveno bylo přibližně 100 pedagogů ať už prostřednictvím 

osobního kontaktu, elektronicky či pomocí prostředníka. Výsledný a konečný počet pedagogů, 

kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, činí 73 pedagogů, 25 pražských, 33 kolínských, a 15 

pedagogů z malých vesnic z pohraniční oblasti. Během šetření byl kladen důraz na to, aby 

pedagogové nevyplňovali dotazníky společně, nýbrž samostatně a v soukromí. 

6.4 Metoda 

Pro diplomovou práci byla data získána pomocí dotazníkového šetření. Tato metoda byla 

zvolena z důvodu možnosti získání za krátký čas velké množství údajů. Položky v dotazníku 

byly inspirovány rakouským výzkumem Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých 

šikanovaných spolužáků? realizovaného rakouským týmem prof. Dagmar Strohmeier z 

University of Applied Sciences Upper Austria v roce 2015. Položky v dotazníkovém šetřením 
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však byly pozměněny, aby lépe korespondovaly s českým prostředím a s českými běžně 

užívanými strategiemi řešení školní agrese. 

Podle výše vypsaných cílů šetření byl sestaven dotazník pro pedagogy základních škol. 

Dotazník se snaží dodržovat základní strukturu dotazníku z původní studie Strohmeier (2015). 

Skládá se z 16 otevřených otázek, a ze dvou teoretických příběhů fiktivní situace, na základě 

kterého respondenti vyjadřovali své postoje pomocí škály „plně souhlasím“, „souhlasím“, 

„nemám vyhraněný názor“, „nesouhlasím“, „určitě nesouhlasím“. Dále se skládá z 8 

otevřených otázek. 

V první části dotazníkového šetření jsem vytvořila fiktivní příklad reaktivní agresivity, která 

byla spuštěna fyzickou atakou, př. A, („Představte si prosím situaci: Máte o přestávce dozor 

venku na hřišti. V hloučku si skupina pěti dětí hází míčem a baví se. V tom zpozorujete, že 

chlapec jménem Jan, utrží bolestivou ránu míčem, která ho rozpláče. Nežli stačíte na situaci 

zareagovat, Jan se rozběhne k Pavlovi, který míčem po Janu hodil, a tvrdě ho uhodí do obličeje. 

Situaci přihlíží celý třídní kolektiv.“),   

Otázky, které jsou následně směřovány k příkladu A, se snaží zmapovat nejširší pole možných 

reakcí pedagoga na uvedený fiktivní příklad. Pomocí Likterovy škály s pětibodovou stupnicí 

pedagogové měli zaznamenat, do jaké míry s daným řešením souhlasí či nikoliv. Poté následují 

čtyři otevřené otázky sledující, jakým způsobem by v situaci jednali a které z možných způsobů 

by s určitou pravdepodobností volili, jaké vlastnosti by přisoudili agresorovi a v poslední řadě, 

zda se jim podobná situace již stala a jak na ni ve své praxi reagovali.  

V druhé části dotazníkového šetření byl zvolen fiktivní příklad reaktivní agresivity, která byla 

spuštěna slovní atakou, př. B, (Představte si prosím situaci: Ve školní třídě je o přestávce 

Michal vystaven „kanadským žertům“. Josef, jeden z jeho spolužáků, za ním neustále chodí a 

oslovuje ho nepříliš přívětivou přezdívkou. Michal po nějaké době na žert reaguje tak, že 

fyzicky napadne spolužáka pěstí do obličeje.). Následující otázky, podobně jako u 

předchozího příběhu, navazují na příběh B. Závěrečné otázky v dotazníku jsou ponechány pro 

pedagogy pro případ, že by k tématu ještě něco rádi sdělili. Vyplněné dotazníky byly zcela 

anonymní a byly vyplněny na základě dobrovolnosti.  
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6.5 Metoda vyhodnocení dat 

Dotazník byl v číselné podobě transformován prostřednictvím faktorové analýzy do faktorové 

matice. K ověření rozdílů mezi odpověďmi jednotlivých podskupin respondentů byla použita 

analýza rozptylu (ANOVA). Pro zjišťování vzájemných vztahů mezi podskupinami 

respondentů a v případě jednotlivých dimenzí byla použita faktorová analýza, abychom tak 

zjistili obecnější strukturu strategií řešení obou zvolených situací. Byl použit Pearsonův 

korelační koeficient a také t-test pro nezávislé výběry pro získání hodnoty p, díky které byla 

zjištěna statistická významnost. Pomocí obsahové analýzy byly otevřené odpovědi v dotazníku 

kódovány a rozděleny do jednotlivých kategorií, které byly následně sumarizovány. Při 

interpretaci otevřených odpovědí v dotazníku byl kladen zvláštní důraz na typické anebo 

naopak netypické odpovědi respondentů, které měly určitou výpodvědní hodnotu.  

6.6 Hypotézy výzkumu  

Mým hlavním předpokladem ohledně volených strategií řešení situace ve fiktivních příbězích 

je, že učitelé  budou v případě A i B (př. A „Př. Fyzická ataka“, nebo př. B „Př. Psychická 

ataka“), preferovat komunikační strategie. 

Dalším předpokladem je, že s přibývající délkou praxe budou respondenti reagovat na oba 

fiktivní příběhy (př. A „Př. Fyzická ataka“ a př. B „Př. Psychická ataka“) více“ trestajícím“ 

způsobem. Nebudou příliš pátrat po příčinách a důvodech vzniklého incidentu. Jejich 

preferovanou reakcí na rektivní agresi žáka tak bude potrestání agresora, napomenutí či jiné 

postihnutí např. zápisem do žákovské knížky. Jedním z důvodů totoho předpokladu je možný 

syndrom vyhoření pedagogů, kteří mají za sebou dlouholetou praxi. Dále také předpoklad, že 

během své dlouholeté praxe pedagog usoudil, že energie vynaložená k vyřešení situace a 

k tomu, aby se incident znovu neopakoval, je neúměrná ke skutečným výsledkům. Přes jeho 

vynaloženou snahu problém vyřešit se incidenty stále opakují, a tak v rámci úspory energie a 

času rezignoval na obsáhlejší řešení a spokojí se s „pouhým“ potrestáním aresora.  

Obdobné výsledky předpokládám z hlediska vztahu mužských a ženských respondentů. 

Předpokládám, že u mužských respondentů bude vyvinuta menší snaha o dlouhodobější 

pracování se situací. Předpokládám, že mužští respondenti se nebudou chtít příliš dlouho 
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zaobírat situací ať už na hřišti nebo ve třídě (př. A „Př. Fyzická ataka“ a př. B „Př. Psychická 

ataka“), a že budou preferovat rychlé „uzavření případu“ prostřednictvím potrestáním agresora. 

Dále také předpokládám, že respondenti vyučující prvostupňové žáky budou v řešení situace 

postupovat odlišně než respondenti, kteří vyučují druhostupňové žáky6. Domnívám se, že 

respondenti vyučující na prvním stupni, budou mít větší snahu reaktivní agresivitu dětí řešit 

způsobem potrestání agresora „…takhle se k sobě nechováme, běž se omluvit a za trest si půjdeš 

kreslit“, namísto toho, aby se více zajímali o to, co žáka k této reakci vedlo, zda takové chování 

nebylo vyvoláno cizím zaviněním, zdali nemá v rodině nějaké obtíže nebo problémy apod. U 

respondentů vyučujících na druhém stupni očekávám zohlednění více faktorů reaktivně 

agresivního chování žáka. Tato očekávání jsou na základě předpokladu, že starší žák bude 

schopnější větší sebereflexe, bude schopnější domýšlet všechny důsledky svého chování a jeho 

sociální a emocionální inteligence bude na vyšší úrovni, než u dětí na prvním stupni.  

Také se pokusím ověřit předpoklad, že v případě reaktivní agresivity na popud fyzické ataky 

(příklad A „Př. Fyzická ataka“) bude agresor mnohem přísněji potrestán od respondentů, než v 

případě psychické ataky (příklad B „Př. Psychická ataka“). Domnívám se, že při situaci házení 

si míčem, bude důvod reaktivně agresivního chování na první pohled zřejmý, a tak pedagogové 

budou více trestat. Oproti tomu v druhém příkladu psychické agresivity je reaktivní agrese 

vyvolána hanlivou přezdívkou agresora, což vrhá jisté podezření i na „oběť“, a tedy zde bude 

respondent spíše pátrat po příčinách a důvodech reaktivně agresivního chování.  

Poslední předpoklad, který se budu snažit ověřit se týká charakteristiky reaktivně agresivního 

žáka pohledem respondenta. Domnívám se, že respondenti takovéto dítě budou nejčastěji 

popisovat jako dítě dětinské, hyperaktivní a impulsivní.  

Na základě výše uvedených předpokladů jsou stanoveny následující hypotézy: 

H.1 Respondenti budou preferovat využívání komunikačních strategií (např. budou se snažit 

zapracovat na sebevědomí agresora, budou se vyptávat oběti i agresora, co se stalo a proč se to 

stalo).   

H.2 S narůstající délkou praxe koresponduje narůstající tendence k trestajícímu způsobu  řešení 

situace. 

                                                           
6 Prvostupňoví respondenti – pedagogové, kteří vyučují na druhém stupni max. 2 hodiny týdne.  
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H.3 Mužští respondenti budou v řešení situací více preferovat rychlé potrestání agresora, nežli 

respondentky – ženy.   

H.4 Respondenti, vyučující na prvním stupni, se při řešení fiktivních situací méně soustředí na 

příčiny a důvody reaktivní agresivity nežli respondenti vyučující na druhém stupni.   

H.5 V rámci reaktivní agrese na popud fyzické ataky (příklad A „Př. Fyzická ataka“), 

očekávám, že pedagogové v tomto případě budou více trestající, nežli v případu psychické 

ataky (příklad B „Př. Psychická ataka“). 

H.6 Mezi nejčastěji zastoupenými charakteristikami dětí, se sklony k reaktivně agresivnímu 

chování, budou hyperaktivita, impulsivita, dětinskost. 

 

6.7 Výsledek výzkumu 

Ve výzkumném šetření prostřednictvím dotazníku jsem objevila dvě fiktivní situace, na základě 

kterých měly respondenti odpovídat. První fiktivní příklad A bude označen jako „Př. Fyzické 

ataky“, a druhý fiktivní příklad B jako „Př. Psychické ataky“. Každý z těchto příkladů bude 

interpretován samostatně, posléze dojde k porovnání. 

Níže uvedené výsledky, které popisují jednotlivé typy strategií, u kterých respondenti uváděli 

míru přijatelnosti (tab.3,5) jsou interpretovány na základě explorační faktorové analýzy. 

Výsledky sutinového testu  (tab.3) poukazují v př. A, („Představte si prosím situaci: Máte o 

přestávce dozor venku na hřišti. V hloučku si skupina pěti dětí hází míčem a baví se. V tom 

zpozorujete, že chlapec jménem Jan, utrží bolestivou ránu míčem, která ho rozpláče. Nežli 

stačíte na situaci zareagovat, Jan se rozběhne k Pavlovi, který míčem po Janu hodil, a tvrdě ho 

uhodí do obličeje. Situaci přihlíží celý třídní kolektiv.“) na třífaktorové řešení. Získané faktory 

jsou interpretovány jako způsoby strategií, které by pedagogové volili jako způsob řešení 

situace ve fiktivním příkladu A, „Př. Fyzické ataky“.  

První z faktorů lze pojmenovat jako práce s informacemi. Z položek, které jsou nejvíce syceny 

tímto faktorem lze vyčíst, že respondenti by při řešení takovéto situace postupovali získáváním 

a předáváním informací. O incidentu na hřišti by informovali své koley, naopak získávali by od 

kolegů co nejvíce informací o agresorovi a o komplexitě celé situace. Stejně tak by získávali 

informace přímo od agresora. V této strategii je prioritou zajistit co nejvíce informací, na 

základě kterých bude pedagog postupovat dále.  
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Druhý faktor lze označit jako práce s agresorem. V této strategii se pozornost pedagoga obrací 

na agresora. Snaží se zjistit, zdali toto chování není jen zástupným problémem jiného problému, 

který je rovněž třeba řešit. Zjišťovali by od kolegů, zdali se podobná situace již předchozí době 

neopakovala. Povzbudili by agresora k tomu, aby si byl vědom toho, že je schopný najít 

vhodnější způsob řešení, jak na situaci reagovat, avšak stejně tak by se ujistili že si agresor bude 

vědom, že tento způsob chování nebude tolerován. V této strategii je prioritou práce 

s agresorem. 

Třetí faktor může být pojmenován jako represe. Respondenti postupující v rámci této strategie 

by ihned potrestali agresora ať už poznámkou nebo napomenutím, stejně tak by agresorovi 

zakázali školní výlet či třídní akci, v případě, že by se podobné reaktivně agresivní choání mělo 

opakovat. Neprodleně by kontaktovali rodiče a informovali by je o situaci a o chování chlapce 

na hřišti. Dále by také vyžadovali po agresoru okamžitou omluvu oběti. V této strategii je 

prioritou okamžité potrestání agresora a ujištění se, že trest bude dostačující na tolik, aby se 

situace neopakovala. 

Tabulka č. 3: Faktorová matice 14 položek dotazníku ke strategiím k př. A „Př. Fyzické ataky“. 

  

Strategie 

Informace 
Práce s 

agresorem 
Represe 

fyz – informovat kolegy 0,78     

fyz – získat informace 0,70     

fyz – promluvit s agresorem 0,66     

fyz – zapracovat na sebevědomí 

agresora 0,53     

fyz – Ignorovat situaci -0,40     

fyz – zjistit, jestli nemá problémy   0,82   

fyz – incident se opakuje   0,76   

fyz – povzbuzení kompetencí agresora 0,39 0,55   

fyz – nebude tolerováno   0,49   

fyz – doptat se přihlížejících dětí 0,38 0,40   

fyz – zákaz akcí     0,81 

fyz – trest     0,80 

fyz – pozvat rodiče     0,58 

fyz - požaduju okamžitou omluvu     0,54 

Metoda extrakce: Metoda hlavních komponent.  

Rotační metoda: Oblimin s Kaiserovou normalizací.  
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Graf č. 1: Párový t-test pro výpočet statistického rozdílu mezi třemi průměry součtových škál, 

vytvořenými na základě tří extrahovaných faktorů (strategiemi) a jejich  průměrem. Výpočet je prováděn 

z celkového vzorku respondentů v příkladu A (př. fyzické ataky) . Maximální hodnotou byla hodnota 1 

pro rozhodné použití nabízené strategie. Minimální hodnotou pro rozhodné zamítnutí nabízené strategie 

byla hodnota 5 (čím menší je hodnota průměru, tím více reposndenti preferují danou strategii). 

 

Hodnoty p (p<0,01) pro každý ze tří výpočtů byly vysoce statisticky významné. Starategie práce 

s informacemi (v grafu jako F-informace),  a strategie práce s agresorem (v grafu jako F-agresor) se 

ukázaly jako více preferovanými strategiemi v porovnání s průměrem celého souboru. Oproti tomu 

strategie nazvaná jako represe (v grafu jako F-represe) je v porovnání s celkovým průměrem 

preferována méně.  
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Tabulka č. 4: Popisná data (průměry a směrodatné odchylky) týkající se výše uvedených 

strategií vztahující ve vztahu s průměrem s celkovým souborem.  

 

Průměr N 
Směrodatná 

odchylka 

Pair 1 Fyz. strategie práce s 
iformacemi 

1,88 73 0,50 

Fyz. průměr  celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 2 Fyz. strategie práce s 
agresorem 

1,85 73 0,54 

Fyz. průměr celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 3 Fyz. strategie represe 3,14 73 0,74 

Fyz.  průměr celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 4 Psych. Strategie komplexního 
přístupu 1,82 73 0,60 

Psych. Průměr celého souboru 2,71 73 0,58 

Pair 5 Psyh. Strategie represe 3,59 73 0,91 

Psych. Průměr celého souboru 2,71 73 0,58 

 

 

Tabulka č. 5:  Párový T-test rozdílů mezi strategiemi používanými u preferovaných strtegií 

v porovnání s celkovým souborem.    

 

Párové rozdíly Párové rozdíly 

t 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
t-test 

stupně 
volnosti 

Pair 1 Fyz. strategie iformace - Fyz- 
průměr celého souboru -0,41 0,44 -7,95 72 0,000 

Pair 2 Fyz. strategie práce s 
agresorem - Fyz. průměr 
celého souboru 

-0,44 0,49 -7,70 72 0,000 

Pair 3 Fyz. strategie represe - Fyz. 
průměr celého souboru 0,85 0,60 12,04 72 0,000 

Pair 4 Psych.  Strategie komplexního 
přístupu - Psych. Průměr 
celého souboru 

-0,89 0,50 -15,08 72 0,000 

Pair 5 Psych. Strategie represe - 
Psych. Průměr celého souboru 0,89 0,50 15,08 72 0,000 

 

Níže uvedené výsledky, které popisují jednotlivé typy strategií, u kterých respondenti uváděli 

míru přijatelnosti (tab. č. 6), jsou interpretovány na základě explorační faktorové analýzy. 

Výsledky sutinového testu poukazují v př. B, („Představte si prosím situaci: Ve školní třídě je 

o přestávce Michal delší dobu vystaven „kanadským žertům“. Josef, jeden z jeho spolužáků, za 

ním neustále chodí a oslovuje ho nepříliš přívětivou přezdívkou. Michal po nějaké době na žert 
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reaguje tak, že fyzicky napadne spolužáka pěstí do obličeje.“) na dva faktory. Získané faktory 

jsou interpretovány jako způsoby strategií, které by pedagogové volili jako způsob řešení 

situace ve fiktivním příkladu B „Př. Psychické ataky“ .  

První z faktorů v příkladu B. můžeme pojmenovat jako komplexní přístup. V případě reaktivně 

agresivního chování, které bylo reakcí na popud slovní, psychické ataky, by se respondenti 

v rámci této strategie snažili o samotě promluvit s agresorem, (ten, který uhodil pěstí 

spolužáka), o tom, co ho k takové reakci vedlo. Respondenti by se snažili zjistit od agresora i 

oběti co nejvíce informací. O incidentu ve třídě by informovali své kolegy, povzbudili by 

agresora k tomu, aby si byl vědom svých kompetencí k vhodnější reakci na situaci. Stejně také 

by informovali kolegy o tom, co se přihodilo, a snažili by se zjistit, zdali se u agresora podobná 

situace již neopakovala. Doptávali by se přihlížejících dětí, kontaktovali by rodiče agresora a 

snažili by se zjistit, zdali agresora netrápí problémy se spolužáky, rodiči, sourozenci apod. Také 

by se ujistili, že chování agresora nebude tolerováno. 

V druhé strategii, s názvem represe, by respondenti vyžadovali po agresorovi okamžitou 

omluvu. Také by respondenti agresora potrestali poznámkou či napomenutím. 

Tabulka č. 6: Faktorová matice 14 položek dotazníku k postojům k př. B „Př. Psychické ataky“. 

 

Strategie 

Komplexní 

přístup 
Represe 

psych – informovat kolegy 0,89  

psych – získat informace 0,78  

psych – promluvit s agresorem 0,77  

psych – zapracovat na sebevědomí 

agresora 
0,77  

psych – ignorovat situaci 0,74  

psych – zjistit, jestli nemá problémy 0,64  

psych – incident se opakuje 0,61  

psych – povzbuzení kompetencí agresora 0,56  

psych – nebude tolerováno 0,44  

psych – doptat se přihlížejících dětí   

psych – zákaz akcí   

psych – trest  0,91 

psych – pozvat rodiče  0,90 

psych - požaduju okamžitou omluvu  0,70 

Metoda extrakce: Metoda hlavních komponent.  

Rotační metoda: Oblimin s Kaiserovou normalizací 
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Graf č. 2: Párový t-test pro výpočet statistického rozdílu mezi dvěma průměry součtových škál, 

vytvořenými na základě dvou extrahovaných faktorů (strategiemi) a jejich  průměrem. Výpočet 

je prováděn z celkového vzorku respondentů v příkladu B (př. psychické ataky). Maximální 

hodnotou byla hodnota 1 pro rozhodné použití nabízené strategie. Minimální hodnotou pro 

rozhodné zamítnutí nabízené strategie byla hodnota 5 (čím menší je hodnota průměru, tím více 

reposndenti preferují danou strategii). 

 

Hodnoty p (p<0,01) pro každý ze dvou výpočtů byly vysoce statisticky významné. Starategie 

komplexní péče (v grafu jako P- komplexně) se ukázala jako více preferovanou strategií 

v porovnání s průměrem celého souboru. Oproti tomu strategie nazvaná jako represe (v grafu 

jako P-represe) je v porovnání s celkovým průměrem preferována méně. 
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Tabulka č. 7: Popisná data (průměry a směrodatné odchylky) týkající se výše uvedených 

strategií vztahující ve vztahu s průměrem s celkovým souborem.  

 

Průměr N 
Směrodatná 

odchylka 

Pair 1 Fyz. strategie práce s iformacemi 1,88 73 0,50 

Fyz. průměr  celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 2 Fyz. strategie práce s agresorem 1,85 73 0,54 

Fyz. průměr celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 3 Fyz. strategie represe 3,14 73 0,74 

Fyz.  průměr celého souboru 2,29 73 0,32 

Pair 4 Psych. Strategie komplexního 
přístupu 1,82 73 0,60 

Psych. Průměr celého souboru 2,71 73 0,58 

Pair 5 Psyh. Strategie represe 3,59 73 0,91 

Psych. Průměr celého souboru 2,71 73 0,58 

 

 

Tabulka č. 8:  Párový T-test rozdílů mezi strategiemi používanými u preferovaných strtegií 

v porovnání s celkovým souborem.    

 

Párové rozdíly Párové rozdíly 

t 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
t-test 

stupně 
volnosti 

Pair 1 Fyz. strategie iformace - Fyz- 
průměr celého souboru -0,41 0,44 -7,95 72 0,000 

Pair 2 Fyz. strategie práce s 
agresorem - Fyz. průměr 
celého souboru 

-0,44 0,49 -7,70 72 0,000 

Pair 3 Fyz. strategie represe - Fyz. 
průměr celého souboru 0,85 0,60 12,04 72 0,000 

Pair 4 Psych.  Strategie 
komplexního přístupu - 
Psych. Průměr celého 
souboru 

-0,89 0,50 -15,08 72 0,000 

Pair 5 Psych. Strategie represe - 
Psych. Průměr celého 
souboru 

0,89 0,50 15,08 72 0,000 

 

Následující výzkumná data, která popisují vztah mezi nasůrtající délkou praxe a volbě strategií,  

byla prověřena korelací (Pearsonův korelační koeficient). V tabulkách jsou znázorněny vztahy 

mezi narůstající délkou praxe a preferencí daných  strategii řešení reaktivní agrese žáka. Dále 

byly také zjišťovány rozdíly mezi přístupy strategií pedagogů na prvním a na druhém stupni, 
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stejně tak vztah mezi přístupem strategií mužů a žen a v poslední řadě vztah odpovědí ve 

fiktivním příkladu v případě obou diferenciačních výpovědí 

Z korelační matice níže uvedené (tab.6) můžeme vyčíst, že s narůstající pedagogickou praxí 

narůstá nejen tendence řešit reaktivní agresivitu represivní strategií, ale zároveň s délkou  

učitelksé praxe se respondenti čím dál více přiklání i ke komplexnější strategii řešení reaktivní 

agrese. Toto tvzrení se však týká pouze příkladu B, „Př. Psychická ataka“. Můžeme tedy říci, 

že v případě fyzické reaktivní agrese na předchozí psychický útok s narůstajícími zkušenostmi 

pedagogů jsou pedagogové nejen více striktnější a trestající, ale také se objevuje snaha 

přistupovat k žáku komplexněji. Tedy celkově mají učitelé s delší praxí větší tendenci tuto 

situaci řešit všemi navrženými způsoby. S věkem tedy celkově roste připravenost a snaha 

takovou situaci řešit. Nesoudit agresora jen na základě konečného reaktivního jednání, ale 

snažit se pátrat po všech možných informacích, které můžou k vyřešení incidentu pomoci. 

Nelze také s jednoznačností říci, že by respondenti, na základě získaných dat, byli 

s narůstajícími léty v pedagogické praxi více necitliví, vyhořelí či zahořklí.  

Tabula 9: Korelační matice vztahující se k volbě strategie ve vztahu délce praxe 

 Délka praxe 

fyz – strategie informace -0,08 

fyz – strategie práce s agresorem  -0,06 

fyz – strategie represe -0,15 

psych – strategie komplexní postoj -0,23* 

psych – strategie represe -0,24* 

* Korelace je statisticky významná na 5% hl. v. (p< 0,05) 

 Výpočet analýzy rozptylu (ANOVA) uvedený v tabulce  (tab.7)  nám charakterizuje vztah mezi 

volbou strategie ženských a mužských respondentů. Významně statistická hodnota, mezi 

ženskými a mužskými respondetny, byla prokázána pouze jedna,  a to na hranici statistické 

významnosti 0,06, u fiktivního příkladu B „Př. Psychická ataka“. 

Z tabulky (tab7) níže uvedené, můžeme vyčíst, že ve vztahu volby strategie s ohledem na 

rozdílnost pohlaví, respondentky – ženy se s větší jistotou přiklání ke komplexní strategii řešení 

reaktivní agresivity na základě př. B, „Př. Psychická ataka“, nežli respondenti muži.  

Respondenti – ženy mají tendence spíše pečovat o agresora, věnovat mu více prostoru a řešení, 

o samotě promluvit s agresorem, o tom, co ho k takové reakci vedlo, snaží se zjistit od agresora 

i oběti co nejvíce informací. O incidentu ve třídě by informovaly své kolegy, povzbudily by 
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agresora k tomu, aby si byl vědom svých kompetencí k vhodnější reakci na situaci. Stejně tak 

by informovaly své kolegy o tom, co se přihodilo, snažily by se zjistit, zdali se u agresora 

podobná situace již neopakovala. Doptávaly by se přihlížejících dětí, kontaktovaly  rodiče 

agresora a snažily by se zjistit, zdali agresora netrápí problémy se spolužáky, rodiči, sourozenci 

apod. Také by se ujistily, že chování agresora nebude tolerováno. 

Tab. 10: Popisná data a analýza rozptylu vztahující se k volbě strategie v rozdílnosti mužů a 

žen (ANOVA)7 

 

  N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
F 

Statistická 

významnost 

Sig. 

fyz – strategie informace ženy 60 1,85 0,49 0,91 0,34 

  muži 13 2,00 0,56   

  Total 73 1,88 0,50   

fyz – strategie práce s 

agresorem  
ženy 60 1,82 0,56 1,17 0,28 

  muži 13 2,00 0,47   

  Total 73 1,85 0,54   

fyz – strategie represe ženy 60 3,10 0,74 1,22 0,27 

  muži 13 3,35 0,76   

  Total 73 3,14 0,74   

psych – strategie komplexní 

postoj 
ženy 60 1,76 0,59 3,68 0,06 

  muži 13 2,10 0,57   

  Total 73 1,82 0,60   

psych – strategie represe ženy 60 3,62 0,90 0,21 0,64 

  muži 13 3,49 0,99   

  Total 73 3,59 0,91   

 

Výpočet analýzy rozptylu (ANOVA) uvedený v tabulce  (tab.8) níže uvedené, nám 

charakterizuje vztah mezi volbou strategie prvostupňových a druhostupňových respondentů. 

Statisticky významná hodnota mezi  prvostupňovými a druhostupňovými respondenty byla 

prokázán pouze jedena, a to u příkladu B „Př. Psychická ataka“ (p<0,01). 

Z tabulky níže uvedené můžeme vyčíst, že prvostupňoví respondenti by se více přikláněli ke 

komplexní strategie řešení reaktivní agresivity na základě př. B, „Př. Psychická ataka“.  

Pedagogové, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, vyučující na prvním stupni se tedy jeví 

                                                           
7 Limity – korelace se nachází na hranici statistické významnosti (0,06), dále je tu také významný nepoměr mezi 
srovnávanými vzorky (13 mužů, 63 žen). 
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jako více shovívaví k agresorovi, jako tolerantnější a méně trestající. Snaží se agresorovi spíše 

pomoci k tomu, aby byl schopný situaci příště zvládnout lépe nežli ho okamžitě za jeho chování 

potrestat. Jejich přístup by se, s ohledem na věk dětí které vyučují, a na frekventovanost hodin 

které s žáky na prvním stupni stráví, dal velmi obecně označit za „mateřský a pečující“, nežli 

„trestající a kárající“. 

Tab.  11: Popisná data a analýza rozptylu vztahující se k volbě strategie v rozdílnosti mužů a 

žen (ANOVA)8 

   
N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
F 

Statistická 

významnost. 

Fyz – strategie informace Druhostupňoví 57 1,89 0,47 0,03 0,85 

  Prvostupňoví 16 1,86 0,62   

  Total 73 1,88 0,50   

Fyz – strategie práce s 

agresorem  
Druhostupňoví 57 1,80 0,56 2,68 0,11 

  Prvostupňoví 16 2,05 0,46   

  Total 73 1,85 0,54   

Fyz – strategie represe Druhostupňoví 57 3,15 0,78 0,08 0,78 

  Prvostupňoví 16 3,09 0,58   

  Total 73 3,14 0,74   

Psych – strategie 

komplexní postoj 
Druhostupňoví 57 1,70 0,51 12,34 0,00 

  Prvostupňoví 16 2,25 0,70   

  Total 73 1,82 0,60   

Psych – strategie represe Druhostupňoví 57 3,61 0,98 0,13 0,72 

  Prvostupňoví 16 3,52 0,58   

  Total 73 3,59 0,91   

 

Dále jsem zjištovala, zda se liší preference jednotlivých strategií z hlediska jejich vztahu 

k fyzické a psychické variantě spouštěče reaktivní agrese (mezi příběhy A a B). 

Statisticky významné hodnoty ve výsledcích mezi jednotlivými otázkami, mezi příkladem  A 

„Př. Fyzická ataka“ a příklad B „Př. Psychická ataka“, (tab. 8,9) byly prokázány pouze u 

šesti otázek ze čtrnácti (42,8 %)9 : 

                                                           
8 Limity – korelace se nachází na hranici statistické významnosti (0,06), dále je tu také významný nepoměr mezi 
srovnávanými vzorky (13 mužů, 63 žen). 
9 Statisticky významné hodnoty jsou v tabulce vyznačeny tučně 
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Otázka č. 1: Pokud se chování agresora bude opakovat, nezúčastní se třídní akce – mezi 

příkladem A „Př. Fyzická ataka“ a příkladem B „Př. Psychická ataka“. Zde byl zjištěn rozdíl 

na 5% hladině statistické významnosti (p<0,05),  což znaznačuje, že reaktivní agresivita na 

základě fyzického ataku byla přísněji pokutována zákazem třídní akce, nežli v případě reaktivní 

agrese na základě psychického ataku (Fyz. 3,73 – Psych. 4,00). 

Otázka č. 2: Vyžadoval bych, aby se agresor kázeňsky potrestal poznámkou – mezi příkladem 

A „Př. Fyzická ataka“ a příkladem B „Př. Psychická ataka“ Zde byl zjištěn rozdíl na 5% 

hladině statistické významnosti (p<0,05),  z čehož vyplývá, že u reaktivní agresivity na základě 

fyzického ataku byla přísněji vyžadována okamžitá omluva agresora oběti, nežli v případě 

reaktivní agrese na základě psychického ataku (Fyz. 2,73 – Psych. 3,08). 

Otázka č.3: Ihned bych agresora kázeňsky potrestala poznámkou – mezi příkladem A „Př. 

Fyzická ataka“ a příkladem B „Př. Psychická ataka“ Zde byl zjištěn rozdíl na 5% hladině 

statistické významnosti (p<0,05),  z čehož můžeme usuzovat, že reaktivní agresivita na základě 

fyzického ataku byla přísněji pokutována okamžitou poznámkou agresora, nežli v případě 

reaktivní agrese na základě psychického ataku (Fyz. 3,40 – Psych. 3,70). 

Otázka č.6: Snažil/a bych se o samotě promluvit s agresorem o tom, co ho k takové reakci vedlo 

– mezi příkladem A „Př. Fyzická ataka“ a příkladem B „Př. Psychická ataka“ Zde byl zjištěn 

rozdíl na 1% hladině statistické významnosti (p<0,01) z čehož můeme vyvodit, že respondenti 

by s mnohem větší jistotou volili komunikaci s agresorem, promluvě s agresorem o tom, co ho 

k takové reakci vedlo, nežli v případě reaktivní agresivity na popud psychické ataky (Fyz. 1,84 

– Psych. 1,60). 

Otázka č.12: Kontaktoval/a bych agresorovy rodiče – mezi příkladem A „Př. Fyzická ataka“ a 

příkladem B „Př. Psychická ataka“ Zde byl zjištěn rozdíl na 1% hladině statistické 

významnosti (p<0,01) z čehož vyplývá, že respondenti by s mnohem větší jistotou zvali po 

incidentu reaktivní agrese rodiče agresora na konzultaci v případě reaktivní agrese, která byla 

vyvolána psychickou atakou (Fyz. 2,71– Psych. 2,29). 

Otázka č.13: Snažil/a bych se zjistit, jestli agresora něco netrápí, problémy se spolužáky, rodiči, 

sourozenci… – mezi příkladem A „Př. Fyzická ataka“ a příkladem B „Př. Psychická ataka“. 

Zde bya zjištěna 1% hladina statistické významnosti (p<0,01) na základě které vyplívá, že by 

respondenti v případě reaktivně agresivního chování na základě psychické ataky, spíše 
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reagovali způsobem, že by se snažili o agresorovi zjistit, zdali ho netrápí nějaké jiné problémy, 

nežli ve stejné situaci avšak s tím rozdílem, že reaktivně agresivní chování bylo spuštěno na 

základě fyzické ataky (Fyz. 1,96– Psych. 1,67). 
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Tab. 12: Popisná data (průměry a směrodatné odchylky) týkající se výše uvedených strategií 

vztahující se k příkladu A „Př. Psychická ataka“ a příkladu B „Př. Psychická ataka“.    

 Průměr N 
Směrodatná 

odchylka 

Otázka 1 
Fyz. zákaz akcí 3,73 73 0,98 

Psych. zákaz akcí 4,00 73 1,04 

Otázka 2 

Fyz. požaduji okamžitou 

omluvu  
2,73 73 1,22 

Psyh. požaduji 

okamžitou omluvu  
3,08 73 1,22 

Otázka 3 
fyz. trest 3,40 73 0,97 

Psych. trest 3,70 73 0,94 

Otázka 4 
Fyz. Ignorovat situaci 4,26 73 0,65 

Psych. Ignorovat situaci 4,12 73 0,87 

Otázka 5 

Fyz. zapracovat na 

sebevědomí agresora 
2,05 73 0,78 

Psych. zapracovat na 

sebevědomí agresora 
1,92 73 0,74 

Otázka 6 

Fyz. promluvit s 

agresorem 
1,84 73 0,62 

Psych promluvit s 

agresorem 
1,60 73 0,59 

Otázka 7 
Fyz. získat informace  1,44 73 0,62 

Psych. získat informace  1,47 73 0,60 

Otázka 8 

Fyz. Informovat kolegy 2,19 73 0,83 

Psych. Informovat 

kolegy 
2,11 73 1,11 

Otázka 9 

fyz. incident se opakuje  1,90 73 0,84 

Psych incident se 

opakuje  
1,77 73 0,77 

Otázka 10 
Fyz. přihlížející děti 1,67 73 0,55 

Psych. přihlížející děti 1,73 73 0,85 

Otázka 11 

Fyz. povzbuzení 

kompetencí agresora  
1,74 73 0,78 

Psych. povzbuzení 

kompetencí agresora  
1,92 73 1,04 

Otázka 12 

Fyz. kontaktovat rodiče  2,71 73 1,03 

Psych. kontaktovat 

rodiče  
2,29 73 1,11 

Otázka 13 

Fyz. zjistit, jestli nemá 

problémy  
1,96 73 0,75 

Psych. zjistit, jestli nemá 

problémy  
1,67 73 1,11 

Otázka 14 

Fyz. nebude tolerováno 1,81 73 0,72 

Psych. nebude 

tolerováno 
1,84 73 0,90 
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Tab. 13: Párový T-test rozdílů mezi strategiemi používanými u fiktivního příkladu A „Př. 

Psychická ataka“  a příkladu B „Př. Psychická ataka“.    

 

Párové rozdíly 
Párové 

rozdíly Statistická 

významnost 

(Sig.) Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
t-test 

Otázka 1 Fyz. zákaz akcí – Psych. zákaz 

akcí 
0,27 4,81 -2,40 0,019 

Otázka 2 Fyz. požaduji okamžitou 

omluvu – Psych. požaduju 

okamžitou omluvu 

-0,36 1,21 -2,52 0,014 

Otázka 3 Fyz. trest – Psych. trest -0,30 1,13 -2,29 0,025 

Otázka 4 Fyz. Ignorovat situaci - Psych. 

Ignorovat situaci 
0,14 0,93 1,25 0,214 

Otázka 5 Fyz. zapracovat na sebevědomí 

agresora – Psych. Zapracovat 

na sebevědomí agresora 

0,14 1,08 1,08 0,284 

Otázka 6 Fyz. promluvit s agresorem – 

Psych promluvit s agresorem 
0,23 0,68 2,94 0,004 

Otázka 7 Fyz. získat informace – Psych. 

získat informace 
-0,03 0,60 -0,39 0,698 

Otázka 8 Fyz. informovat kolegy – 

Psych. Informovat kolegy 
0,08 1,04 0,68 0,501 

Otázka 9 Fyz. incident se opakuje – 

Psych. incident se opakuje 
0,14 1,16 1,01 0,316 

Otázka 10 Fyz. přihlížející děti – Psych. 

Přihlížející děti 
-0,05 0,94 -0,50 0,620 

Otázka 11 Fyz. povzbuzení kompetencí 

agresora – Psych. povzbuzení 

kompetencí agresora 

-0,18 1,02 -1,49 0,140 

Otázka 12 Fyz. kontaktovat rodiče – 

Psych. Kontaktovat rodiče 
0,42 1,13 3,21 0,002 

Otázka 13 Fyz. zjistit, jestli nemá 

problémy – Psych. zjistit, jestli 

nemá problémy  

0,29 0,89 2,763 0,007 

Otázka 14 Fyz.  nebude tolerováno – 

Psych. nebude tolerováno 
-0,03 0,82 -0,29 0,775 

 

Pomocí obsahové analýzy byly otevřené odpovědi na otázky č. 15, 16 v dotazníku překódovány 

a rozděleny do jednotlivých kategorií, které byly následně sumarizovány. 

Cílem otázky č. 15 bylo zjistit charakteristické pocity, které agresor v danou situaci, v daný 

fiktivní příběh, cítí, co zrovna prožívá. Jednotlivé prožitky byly rozděleny na dvě skupiny, 

podle fiktivního příkladu. A („př. fyzické ataky“) a příklad B („př. Psychické ataky“). 
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V příkladu A („př. fyzické ataky“) v otevřených odpovědí respondenti uváděli pocity žáka 

právě  jako: cítí smutek, bolest, jedná v afektu, jedná v rámci obrany, cítí vztek, cítí pocit 

bezmoci, pocit ukřivděnosti. Nejpočetnějším zastoupeným pocitem, byl pocit ukřivděnosti, 

jeho reakce je obrana, pocit vzteku.  

Graf č. 3: Četnost prožívaných pocitů agresora v př. A (př. Fyzická ataka)  

 

V příkladu B („př. Psychické ataky“) v otevřených odpovědí respondenti uváděli pocity, které 

zažívá agresor v daném fiktivním příběhu jako: cítí se pod tlakem, cítí bezmoc, zoufalství, 

vztek, výbuch emocí, vnitřní bolest, obranu, ponížení, pocit méněcennosti. Nejčetnějšími 

zastoupenými pocity respondenti uváděli pocity: cítí se pod tlakem, výbuch emocí, zoufalost. 

Četnost výskytu těchto pocitů je vyobrazen pomocí grafu č. 2. . 

Srovnáme-li charakteristiku agresorů v příkladu A a B, je patrné, že u příkladu B (psychická 

ataka) se objevují sociálně negativní emoce (pocit izolace, méněcennost, ponížeost). Jedná se 

charakteristiky, které jsou podmíněny druhou osobou. U agrese na fyzický popud, se naopak 

vyskytují charakteristiky, vyplívající se ze samotného agresora bez ohledu přítomnosti někoho 

jiného (jako vztek, pocit že musí reagovat a bránit se před útočníkem).  
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Graf č. 4: Četnost prožívaných pocitů agresora v př. B (př. Psychická ataka). 

 

Cílem otázky č. 16 bylo zjistit charakteristické prvky osobnosti agresora reaktivně agresivně 

jednajícího. Jednotlivé charakteristiky byly rozděleny na dvě skupiny, podle př. A („př. fyzické 

ataky“) a příklad B („př. Psychické ataky“)  

V příkladu A („př. fyzické ataky“) v otevřených odpovědí respondenti uváděli charakteristiky 

jako oblíbený, dětinský, surový, hyperaktivní, morální, introvertní, obětní beránek, výbušný, 

neoblíbený, emotivní. Do skupiny ostatní byly zařazeny charakteristiky, které se objevovaly 

pouze v omezené míře, jako např. proměnlivý, stydlivý, uštěpačný, pomstychtivý. Nejčetněji 

zastoupené charakteristiky, které respondenti uváděli, byly: hyperaktivní, dětinský, introvertní, 

neoblíbený. Četnost výskytu těchto charakteristik je vyobrazen pomocí grafu č. 3 
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Graf č. 5: Četnost charakteristických rysů př. A (př. Fyzická ataka) 

 

V příkladu B („př. Psychické ataky“) v otevřených odpovědí respondenti uváděli 

charakteristiky jako zásadový, dětinský, introvertní, neoblíbený, obětní beránek, spravedlivý, 

morální. Do skupiny ostatní byli zařazeny charakteristiky, které se objevovaly pouze v omezené 

míře, jako např. prazvláštní, provokativní, naběhl si na vidle, pomstychtivý. Mezi nejčetněji 

zastoupenými charakteristikami patří introvertní, obětní beránek, neoblíbený, spravedlivý. 

Četnost výskytu těchto charakteristik je vyobrazen pomocí grafu č. 4. 

Graf č. 6: Četnost charakteristických rysů př. A (př. Psychická ataka) 
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6.8 Diskuse 

Má první hypotéza: H.1 Respondenti budou nejčastěji využívat komunikačních strategií (např. 

budou se snažit zapracovat na sebevědomí agresora, budou se vyptávat oběti i agresora, co se 

stalo a proč se to stalo), se potvrdila. Na základě výpočtu t-testu, ve kterém jsem porovnali 

preferované strategie s celkovým souborem, jsme zjistili, že nejzastoupenějšími strategiemi 

jsou způsoby řešení, které jsou na komunikačních strategiích přímo založeny. Strategie 

nejčastěji volené v případě příkladu A (fyzická ataka), byly strategie práce s informacemi,  

strategie práce s agresorem a v případě B (psychická ataka) strategie komplexního přístpu.  

 

Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že respondenti v rámci fiktivního příběhu v příklad A (Př. 

Fyzické ataky) volili tři možné strategie, a to strategii práce s informacemi, strategii práce 

s agresorem a strategii represivní.  

Na zobecněném přístupu, vyplývajícího ze strategie práce s informacemi, shledávám 

pozitivní, že převážná většina respondentů se snaží na agresora pohlížet komplexně. Podobně 

jak uvádí Andrea Erker (2004), pedagogové si snaží získat komplexní soubor informací o 

agresorovi (situační, biologické faktory, prostřednictvím individuálního rozhovoru, 

prostřednictvím spolupráce s kolegy…). Díky této strategii se pedagog dovede lépe zorientovat 

v situaci agresora, a tak mu může snáze pomoci najít optimálnější řešení, a to nejen v případě 

jednoho incidentu reaktivní agresivity. Tento přístup je pozitivní nejen z hlediska vlivu na 

agresora a samotné práce s jeho osobností, ale také ji shledávám jako správný krok k prevenci 

a ke zlepšení klimatu ve třídách. Jak již uvádí Bendl (2004) nebo Čermák (1998), důležité je 

v rámci prevence pracovat s celým kolektivem, nezaměřovat se pouze na jedince, stejně tak 

nebagatelizovat problémy. Jeden z respondentů k tomu v rámci otevřených odpovědí v dotazníku dodává: 

„…po rozhovoru s aktéry incidentu jsme se k situaci vrátili na třídnické hodině, situaci stejně přihlížela 

celá třída, a tak jsem uvážila, že by bylo dobré se k tomu vrátit. Aktérům o tom nevadilo mluvit. Chtěla 

jsem, aby se agresor zamyslel nad tím, jak se asi cítí oběť, a co ho k tomu mohlo vést, a stejně tak třída 

spolu s obětí se zamýšleli nad tím, co všechno může vyvolat podobnou situaci. Potom jsme trénovali pár 

modelových situací.10“. V rámci tréninku modelových situací můžou být aplikovány i inscenační 

metody, aby jedinec dostal prostor k tréninku zvládání krizových situací. Jedinec dostane 

                                                           
10 Text je prokládám otevřenými odpověďmi respondentů, kteří měli popsat vlastní zkušenosti z praxe (text 
označen kurzívou). 
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pozitivní zpětnou vazbu, povzbuzení, pochvalu za neagresivní způsob řešení, zlepšení třídního 

statusu.  

Zobecněný přístup druhé strategie, práce s agresorem, se soustřeďuje na samotnou práci 

s osobností agresora. Pedagogové se v rámci této strategie snaží doptat agresora, jestli ho něco 

netrápí, jestli nemá nějaké problémy s něčím jiným, spolužáky, sourozenci. Ve výzkumu 

Dagmar Strohmeier (2015) by práci s agresorem volilo až 44% dotazovaných respondentů, 

jednalo se o druhou, nejpočetněji zastoupenou strategií.  

Díky této strategii mají možnost od agresora zjistit pestrou škálu informací, která jim může 

pomoci rozklíčovat pravou povahu reaktivního chování dítěte. Jeden z respondentů uvádí 

příklad ze své praxe, kdy si po stejném incidentu na hřišti, jako v našem fiktivním příkladu A (Př. 

Fyzické ataky) promluvil s agresorem: „…promluvila jsem si s aktéry a vysvětlila agresorovi, 

že takto se tyto situace neřeší.  Zeptala jsem se, co ho k takové reakci vedlo, dozvěděla jsem se, 

že se ráno ošklivě pohádal s matkou a byla jen otázka času, co vyvolá reakci. Omluvil se 

spolužákovi, situace se již neopakovala“. Lazarová (1998) ve svém díle uvádí, že je důležitý 

včasný zásah pedagoga, avšak vždy by se měl pedagog vyvarovat unáhlených diagnóz a závěrů. 

Následně získané informace můžou mít velký dopad na průběh celého řešení situace „…často 

se setkávám s podobnými situacemi, vždycky se snažím situaci zklidnit, vyslechnout si nezávisle 

obě strany. Snažím se dostat se k jádru problému a vyřešit zdroj neshod, ne následky.“ 

Respondenti by se dále v rámci této strategie snažili zjistit, jestli se podobná situace 

neopakovala, a pokud ano, za jakých okolností. Snažili by se v přímém dialogu s agresorem 

povzbudit ho, aby si byl vědom toho, že má v kompetencích řešit situaci lépe a jinak. Reaktivně 

agresivní jedinec mnohdy jedná na popud vlastní obrany. U dětí s tendencí k reaktivní agresi 

byla zaznamenána častá negativní zkušenost s druhými lidmi a jejich sociální vztahy 

s vrstevníky bývají více proměnlivé, jak uvádí kolektiv autorů v publikaci Psychologie školní 

šikany (Janošová a kol., 2016) 

Jak je již v kapitolách „Reaktivní agresivita“ výše zmíněno, Dolejš a Orel (2017) ve svém 

výzkumu zjistili, že impulzivita je v těsné blízkosti s agresivitou, hostilitou a hyperaktivitou. 

Míra impulsivity se odvíjí od zátěže, kterou je agresor v dané situaci zatížen. Projevem 

impulzivity může být nízká frustrační tolerance (Taylor, 2006), zvýšená nepřiměřená reakce 

na tyto podněty, reakce jsou silné, vysoce afektivní, někdy až agresivně laděné. Učitel by se 
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měl vždy snažit pohlížet na situaci z celého širšího kontextu a nesoudit žáka v rámci jedné 

situace bez kontextu (Langová, Vacínová 1994) „…. Při hlubším rozhovoru s agresorem jsem 

zjistila, že situace ukrývala hlubší vztahové problémy mezi žáky, a bylo nutné pracovat s oběma 

stranama. Oba dva totiž měli na incidentu svůj podíl, který ale nebyl na první pohled jasný.“. 

V rámci druhého fiktivního příběhu v příklad B (Př. Psychické ataky) byly objeveny dva typy 

strategií řešení reaktivně agresivního chování vyvolaného psychickou, slovní atatkou. Tyto 

strategie byly pojmenovány jako strategie komplexního přístupu a strategie represivní.  

V případě strategie komplexního přístupu aplikovaného na řešení situace reaktivně 

agresivního chování, které bylo reakcí na popud psychické ataky, by se respondenti snažili o 

všestrannou a komplexní „péči“ v rámci situace jako takové. V této strategii je zahrnuta práce 

s agresorem, s obětí, práce s informacemi, práce s širším kolektivem dětí, spolupráce s kolegy. 

Při řešení podobných situací je spolupráce s kolegy, dovoluji si říct, také jednou z klíčových 

strategií. Dle Larazové (1998), Průchy, Waltrové a Mareše (2003), je to právě třídní učitel, který 

by měl žáky znát nejlépe a nejdůvěryhodněji. Ostatní učitelé by měli dostat zásadní informace 

právě od třídního učitele. Mimo to je také velice důležitý, kromě spolupráce mezi pedagogy a 

sdílení informací, jednotný postup pedagogů v řešení konfliktu. V případě, že třídní učitel 

neplní z nějakého důvodu standardy třídního učitele (nevhodný pedagogický přístup, žáci v něj 

nemají důvěru, nerozpozná rizikové faktory), může být zastoupen školním psychologem či 

metodikem prevence, kteří mohou poskytnout více informací o situaci a také nastínit širší 

kontext prolbému.    

Strategii v rámci represe již neřadíme do strategií na základě komunikace, jak nám potvrdil 

výzkum (viz. tab. 7). V rámci této strategie mají respondenti striktnější až trestající způsoby 

řešení situací. Potrestali by agresora ať už poznámkou či napomenutím. Stejně tak by agresorovi 

zakázali školní výlet či třídní akci “…ihned jsem mu dala poznámku, aby věděl, že ubližovat 

ostatním se nesmí“. Stejně tak by neprodleně kontaktovali rodiče a informovali by je o situaci 

a o chování chlapce na hřišti. Dále by také vyžadovali po agresorovi okamžitou omluvu oběti. 

V tomto případě se domnívám, že u reaktivně agresivně jednajícího žáka může být okamžité 

vynucení omluvy velmi kontraproduktivní. Nejenže má agresor pocit, že byl neprávem napaden 

(Martínek, 2009, s. 37), ale také jak sami respondenti v otázce č.  15. uváděli, v tu chvíli agresor 

může prožívat velký vztek, agresi, ublíženost a strach. Následně je ponížen omluvou za něco, 

čeho se v jeho očích nedopustil. Vyžadování neprodlené omluvy může vyvolat ještě větší 
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agresivní reakci. Také dle kolektivu autorů ( Janošová a kol., 2016) může dojít ke snížení či 

ztrátě společenského statusu žáka a tím ke zhoršení pozice agresora ve třídě. 

V druhé strategii s názvem represe, v rámci reaktivně agresivního chování, které bylo reakcí 

na psychickou ataku, by se respondenti spíše soustředili na trestající způsob řešení ať už formou 

poznámky, zákazu výletu apod. ). 

Všechny  výše zmíněné strategie u fyzické ataky, př. A, mají společné to, že v každém případě 

pedagog reaguje na situaci. Nevyhýbá se jí, neignoruje to, nebagatelizuje. Ať už si zvolí 

jakoukoliv ze tří obecně definovaných strategií, vždy na situaci reaguje. Stejně tak v případě B, 

psychická ataka. Respondenti taktéž nemají tendence dopustit, aby si to aktéři situace vyřešili 

sami, nebo aby to ingorovali. Vždy reagují, ať už podpůrně, sbírajím informací, nebo 

represivně.  

Má druhá hypotéza: H.2 S narůstající délkou praxe koresponduje trestající způsob řešení 

situace se potvrdila částečně. S narůstající délkou praxe respondenti volí trestající způsob 

strategie řešení incidentu, avšak pouze v případě reaktivní agresivity na popud psychické ataky. 

Ve vzorku respondentů se můžou tak objevit učitelé, kteří při zahlcenosti každodenních starostí 

a povinností pedagoga, již nemají kapacitu pro časově náročnější pátrání po příčinách incidentu.  

Překvapivé ale zůstává, že zároveň s výše uvedenou preferencí strategie výzkum ukázal, že 

s podobnou rozdílností respondenti s přibývající délkou praxe volí komplexnější strategii. Je 

tedy možné, že zároveň s prvním tvrzením, respondenti s přibývajícími pedagogickými 

zkušenostmi zjistili, že komplexní péče nejen o agresora (snaha doptat se na příčiny a důvody, 

vynaložit úsilí k tomu zjistit od kolegů co nejvíce informací, zdali se taková situace již 

opakovala, doptat se přihlížejících dětí či oběti na všechny faktory vzniklé situace) se vyplatí, 

ať už v rámci prevence, či v důsledku samotné péče o agresora, oběť potažmo o celý kolektiv 

třídy. Respondenti jsou tedy s přibývající délkou praxe většími zastánci komplexního řešení 

reaktivní agresivity, avšak s připraveností razantně zasáhnout.   

 

Má třetí hypotéza: H.3 Mužští respondenti budou v řešení situací více preferovat potrestání 

agresora, nežli respondentky – ženy se nepotvrdila. Jediný statisticky významný rozdíl mezi 

odpověďmi mužů a žen, se objevil ve fiktivním příkladu „Př. Psychická ataka“. Tento rozdíl 

vypovídal o tom, že ženy by spíše preferovaly komplexnější přístup v rámci řešení reaktivní 
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agrese, nežli muži. V tomto vztahu se tvrzení, že muži budou mít sklony k rychlému a 

trestajícímu způsobu řešení reaktivní agrese nepotvrdil. 

Na druhé straně se však se statistickou rozdílností na hranici významnosti (p=0,06 ) ukázalo, že 

respondentky – ženy se spíše přiklání ke komplexní strategii řešení reaktivní agresivity na 

základě př. B, „Př. Psychická ataka“, nežli respondenti muži.  Respondentky – ženy, se tedy 

více přiklánějí ke komplexnější strategii, mají spíše tendence pečovat o agresora, věnovat mu 

více prostoru k individuálnímu rozhovoru, mají větší chuť řešit situaci jako celek, nesoustředí 

se pouze na konečný výbuch vzteku. O incidentu ve třídě by informovaly své kolegy, 

povzbudily by agresora k tomu, aby si byl vědom svých kompetencí k vhodnější reakci na 

situaci. Stejně tak by se doptávaly svých pedagogických kolegů.  

Uvědomuji si, že tato hypotéza byla stanovena na základě genderových stereotypů, tedy že muž 

pedagog je více trestající, rázný a přísný, oproti tomu učitelka jakožto žena bude více pečující, 

„mateřská“, pečlivější a důslednější. V případě prvního předpokladu o mužském přístupu řešení 

reaktiní agresivity, došlo na základě výzkumu k vyvrácení tohoto tvrzení. Avšak v případě žen, 

jakožto volící strategii která bude více „pečující a mateřská“, se tento předpoklad potvrdil.  Pro 

zajímavost uvádím výsledky výzkumu Lucie Dolníčkové (2007), která se ve své diplomové 

práci zabývala Genderovými stereotypy v práci učitele a učitelky na II. supni ZŠ“. Výsledky 

jejího výzkumu prokázaly že se genderové stereotypy do práce pedagogů promítají, avšak sami 

pedagogové si to ve své praxi zpravidla nepřipouští. Díky pozorování způsobu komunikace 

pedagoga s žákem však upozornila na některé rozdílnosti v přístupu komunikace. Šetření výše 

zmíněné autorky ukázalo, že v rámci skupiny pozorovaných pedagogů je více prostoru 

v hodinách věnováno chlapcům. Jedním z důvodů může být předpoklad, že chlapci jsou více 

živí, neposlušní, bouřliví tak potřebují více pozornost. Oproti tomu u děvčat se objevovala 

přísnější kritéria při posuzování jejich chování. Na dívky byly kladeny vyšší nároky na slušné 

chování, za prostého předpokladu, že dívky by se z pravidla věci měly chovat slušněji než 

chlapci. Pokusíme-li si to vztáhnout na reaktivní agresivitu, je možné, že tak jediný genderový 

stereotyp může nastat, porovnáme-li reakce učitelů v případě reaktivní agresivity dívek a 

chlapců.  

Má čtvrtá hypotéza: H.4 Respondenti, vyučující na prvním stupni se při řešení fiktivních situací 

méně soustředí na příčiny a důvody reaktivní agresivity, než respondenti vyučující na druhém 

stupni, se nepotvrdila. Ze získaných dat vyplývá, že respondenti vyučující na prvním stupni by 
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spíše preferovali komplexní strategii nežli respondenti vyučující na druhém stupni. Z čehož 

vyplývá, že má hypotéza předpokládající, že respondenti, kteří budou vyučovat žáky na prvním 

stupni, budou k reaktivní agresivitě žáků přistupovat více „trestajícm způsobem“ byla mylná. 

Jedním z možných důvodů je, že respondenti vyučující žáky na prvním stupni tráví se svými 

žáky vyšší hodinovou dotaci nežli respondenti vyučující na druhém stupni, kteří obvykle 

vyučují paralelně ve více třídách. Znají tedy své žáky více do hloubky, znají jejich kontinuální 

vývoj, i jsou důkladněji seznámeni s osobností každého žáka. Dalším možným faktorem je, že 

právě na prvním stupni, a tedy u mladších žáků, je pro respondenty (v našem případě převážně 

ženský vzorek respondentů), snažší mateřský, vysvětlující a pečující přístup k dětem. Dalším 

možným vysvětlením může být nízký věk žáků, a tedy snaha o „morální napravení“ a 

nezanedbání žádného faktoru vzniku reaktivní agresivity. Obecně můžeme říci, že právě proto, 

že žáci jsou v tak nízkém věku, je péče a „tvárnost charakteru“ na místě. 

Má pátá hypotéza: H.5 V rámci reaktivní agrese na popud fyzické ataky (příklad A „Př. Fyzická 

ataka“) očekávám, že pedagogové v tomto případě budou více trestající, nežli v případě 

psychické ataky (příklad B „Př. Psychická ataka“) se potvrdila. Vezmeme-li v potaz pouze data 

statisticky významná, tak z výzkumného šetření vyplývá, že reaktivně agresivní chování na 

základě fyzické ataky je respondenty přísněji pokutováno, nežli v případě reaktivní agresivity 

na základě psychické ataky.  

V celém dotazníku, na který respondenti měli odpovídat pomocí Likterovy škály, se nacházejí 

tři možná řešení, ve kterých je jednoznačně a okamžitě potrestán agresor, a to buď formou 1) 

vyžadování po agresorovi, aby se oběti okamžitě omluvil, 2) okamžité udělení poznámky 

agresorovi, 3) sdělení agresorovi, že se v případě opakování reaktivně agresivního chování 

nezúčastní třídního výletu. Ve všech výše zmíněných variantách byl agresor respondenty trestán 

s vyším počtem jednoznačného souhlasu k potrestání, nežli v případě reaktivní agrese na popud 

psychické ataky.  

V případě psychické ataky by respondenti spíše mluvili s agresorem o samotě, aby zjistili, co 

se mu stalo, proč tak jednal, zdali nemá nějaké jiné problémy, které ho trápí.  Stejně tak by spíše 

kontaktovali rodiče agresora než u reaktivní agresivity na popud fyzické ataky.  

Domnívám se, že možným vysvětlením těchto výsledků může být, že při situaci házení si 

míčem (příklad A, fyzická ataka), bude důvod reaktivně agresivního chování „na první pohled“ 

zřejmý, a tak pedagogové budou více trestat agresora, který jednal nepřiměřeně. Oproti tomu 
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v druhém příkladu psychické agresivity je reaktivní agrese vyvolána hanlivou přezdívkou 

agresora, což vrhá jisté podezření i na „oběť“, a tedy zde bude respondent spíše pátrat po 

příčinách a důvodech reaktivně agresivního chování, respondenta spíše napadne, zdali se 

nejedná už o jistou formu šikany. Dalším možným vysvětlením může být, že reaktivní agrese 

které předcházel fyzický útok, bude spíše adekvátnější reakcí (fyzická agrese x fyzická agrese), 

nežli v případě B, ve kterém je reaktivně agresivní chování vyprovokované na základě slovního 

útoku (slovní útok x fyzická agrese). V příkladu B se tak může jevit odezva vzhledem k příčině 

velice neadekvátní a nepřiměřená.  .   

Má poslední hypotéza H.6 Mezi nejčastěji zastoupenými charakteristikami dětí, se sklony k 

reaktivně agresivnímu chování, budou hyperaktivita, impulsivita, dětinskost se taktéž potvrdila 

částečně. Hypotéza předpokládala, že respondenti nebudou rozlišovat mezi reaktivně 

agresivním chování na popud fyzické nebo psychické ataky. Hyperaktivita úzce souvisí 

s reaktivní agresivitou, jak je již zmíněno v kapitolách výše, stejně tak impulzivita. Tyto dvě 

charakteristiky byly předpokládány na základě odborné literatury. Předpoklad dětinskosti byl 

zvolen na základě osobního pozorování.  

Ve fiktivním příkladu reaktivně agresivního chování respondenti uváděli charakteristiky jako 

oblíbený, dětinský, surový, hyperaktivní, morální, introvertní, obětní beránek, výbušný, 

neoblíbený, emotivní. Nejčastěji žáka reaktivně agresivně jednajícího respondenti 

charakterizovali jako žáka hyperaktivního, což se shoduje s odbornou literaturou, ale také jako  

dětinského a v kolektivu neoblíbeného. Můžeme tedy potvrdit že v případě hypotézy došlo 

k potvrzení v rámci charakteristik: hyperaktivita a dětinskost. Další nejčetněji zastoupenou 

charakteristikou, kterou hypotéza nepředpokládala, byla neoblíbenost. 

Jak jsme již výše v diskusi zmínili, žáci s tendencí k reaktivně agresivnímu chování mívají 

problémovější vztahy ve skupině. Těžko zvládají své emoce, pro své okolí se tak stávají 

nepředvídatelní a občas všehoschopní. Mnohdy se stávají terčem posměchu či nejapných vtipů. 

Pro pedagoga musí být náročné mít takto jednajícího žáka v hodině, nejen vzhledem 

k probíranému učivu, ale také vzhledem k udržení jeho sociálnímu statusu ve skupině „…Ano, 

Honza byl vysoký, hubený blonďák, nosil brýle, nebyl moc chytrý a ještě měl "nárok" na různé 

úlevy a pomůcky. V kolektivu nebyl oblíbený a velmi často si u dětí "naběhl na vidle". Chtěl mít 

jejich pozornost, ony ho ale neměly rády. Při každé příležitosti se do něj pustily. Jeho rodiče 

ho velmi ochraňovali až nezdravě, což mu velmi neprospívalo. Často se stávalo, že se snažil o 

pozornost, chtěl se dostat mezi děti, občas i tak, že provokoval ostatní, vždy dostal na budku a 
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pak šel za učiteli pro pomoc. Agresivní přímo nebyl, ale když ho vytočili, hodil po nich třeba 

židli. Ostatní se mu smáli a vlastně ho vždy dostali tak kam chtěli. Bylo to velmi náročné, zvláště 

při hodinách. Musela jsem mu dávat úlevy, ale né zase příliš velké aby to příliš nepopudilo 

ostatní.“.  

Ve fiktivním příkladu B (př. Psychické ataky) respondenti agresora charakterizovali jako 

člověka zásadového, dětinského, introvertního, neoblíbeného, jako obětního beránka, 

spravedlivého a morálního. Mezi nejčastějšími charakteristikami agresora se vyskytly 

charakteristiky jako introvertní, obětní beránek, neoblíbený, spravedlivý. V tomto případě, 

oproti příkladu fyzické ataky, se zde objevuje navíc charakteristika „obětního beránka“. 

Charakterizují ho tedy jako jedince, který si za svou situaci nemůže tak docela sám, ale je mu 

vybrána kolektivem. Dále se také vyskytuje charakteristika spravedlivý. Tento pojem 

naznačuje, že reaktivně agresivně jednající žák, není ze své podstaty chování zlý, naopak může 

být pedagogy vnímán jako spravedlivý člověk se svými zásadami „… může být trochu odlišný, 

není ve skrze špatný ani prudký, je to normální kluk, který neví jak reagovat“. Reaktivní 

agresivita tak nastává až v případě krizové situace, ve které není schopný zvládnout a usměrnit 

své emoce, pozastavit se nad situací a uvědomit si, zdali mu je ubližováno záměrně či nikoliv. 

Pedagog může žáku napomoci nácvikem psychosociálních her11, ve kterých prostou dynamikou 

hry žák nacvičuje vhodné psychosociální dovednosti a strategie pro optimálnější reakci na 

podobné situace.  

  

                                                           
11 Více v kapitole „Zařazení her do vyučování“ 
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7. Závěr 

V posledních několika letetech se odborná veřejnost zajímá o agresivitu dětí nejen na 

základních školách. Vzniklo mnoho publikací a mnoho nových do praxe zaměřených teorií. Má 

diplomová práce se zaměřuje konkrétně na reaktivní agresivitu. Snaží se vypozorovat jak se 

učitelé potýkají s touto agresivitou v praxi. Jaké postupy se jim osvědčily, jaké mají osobní 

zkušenosti, a zejména jestli vůbec pátrají po příčinách reaktivní agresivity, nebo reagují pouze 

na konečný výbuch agresivní reakce. 

V mé teoretické části jsem se snažila charakterizovat pojem agresivita, její typologii, fuknce a 

teorie vzniku. Dále jsem se také soustředila na vlivy prostředí a agresivní poruchy chování. 

Stejně tak jsem se pokusila definovat reaktivní agresivitu, charakteristické projevy, prvenci a 

možnosti reakce učitele na projevy reaktivně agresivního chování.  

 V praktické části jsem se snažila zjistit, jaké intervenční strategie pedagogové v běžné praxi 

používají (postup řešení reaktivní agresivity na fiktivním předloženém příkladu), zjistit 

očekávané rozdíly mezi sledovanými podsoubory, a mezi oběma příběhy (př. A „Př. fyzické 

ataky“ a při. B „Př. psychické ataky“, zjistit, jak učitelé charakterizují žáky, kteří mají sklony 

k reaktivně agresivnímu chování.  

Za nejstěžejnější část mé diplomové práce považuji výzkumné šetření, které se skládalo 

z dotazníkového šetření určeného pro pedagogy základních škol. Analýza výzkumných dat 

poukázala na pro mě dva důležité poznaky. Prvním poznatkem je zjištění, že učitelé se čím dál 

tím více zajímají o žáka jako o individualitu, a snaží se v rámci našeho šetření, o komplexní 

přístup řešení reaktivně agresivního chování. Navzdory prodlužující se praxi a věku pedagogů, 

přetrvává postoj, získat co nejvíce informací před tím, než budou vyvozovat závěry stejně tak 

připravenost zasáhnout i úderněji (aspoň v psychicky vyprovokovaných reaktivně agresivních 

konfliktech). 

Dalším zjištěním, které vyplývá z analýzy dat, je že reaktivně agresivní chování je spíše 

pokutováno, pokud bylo vyvoláno fyzickou atakou. Zajímavý směr, kterým by se dalo dále ve 

výzkumu pokračovat, by bylo pátrat po tom, jaké jsou možné příčiny a důvody větší paušalizace 

agresora, který jedná na popud fyzické ataky, nežli psychické,  zdali pedagogové o reaktivní 

agresi uvažují v rámci širšího hlediska, zdali je dostatek odborné publikaci na téma reatkivní 

agresivita,  či jestli je tento termín v české kultuře ještě málo rozšířen. Další možnou otázkou 
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pro bližší prozkoumání zůstává, do jaké míry učitelé reagují stejně v případě reaktivní 

agresivity dívek a chlapců, pátrat po případných genderových stereotypech. 

V případě nového výzkumu bych určitě navýšila soubor respondentů, což zde uvádím jako 

jeden z hlavních limitů mého výzkumu, zejména při porovnávání mužských a ženských 

respondentů. Také bych se pokusila navýšit odbornou literaturu v kapitole „Reaktivní 

agresivita“, která se mi pro nedostatek zdrojů nepovedla navýšit.  

Domnívám se, že otázka agresivity dětí na základních školách bude v odborné veřejnosti 

diskutovaným tématem ještě po nějakou dobu. Avšak pozitivní pro mě zůstává zjištění, že toto 

téma není v naléhavosti dnešní doby nikterak opomíjeno a stále se pátrá po příčinách, možné 

prevenci a vhodných strategiích ke snížení četnosti tohoto jevu. Věřím tak, že bude jen otázkou 

času, kdy se nové výzkumy v rámci reakcí pedagoga nejen reaktivní agresivitu, ale také 

agresivitu jako takovou, dostanou i ze zahraničí do prostředí českých tříd.  
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Vážení pedagogové,  

 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazníkem se budu snažit dozvědět více o 

Vašich zkušenostech s konfliktními situacemi Vašich žáků. Dotazník je zcela anonymní a má 

za cíl zmapovat Vaše zkušenosti z každodenní praxe.  Výsledky budou využity pro praktické 

šetření v rámci mé diplomové práce. Velmi si vážím Vaší ochoty dotazník vyplnit a děkuji Vám 

za čas, který tomu věnujete.  

 

Bc. Kateřina Herzogová 

 

 

Název Vaší školy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kolik je Vám let? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vyučujete i na druhém stupni, popř. jak často?  (ano/ne) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chodíte do zaměstnání vesměs rád/a? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Co máte na Vaší práci nejraději? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak si myslíte že na Vás jednou budou Vaši žáci vzpomínat?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha DOTAZNÍK 

Příklad A 

Představte si prosím situaci: Máte o přestávce dozor venku na hřišti. V hloučku si skupina pěti 

dětí hází míčem a baví se. V tom zpozorujete, že chlapec jménem Jan, utrží bolestivou ránu 

míčem, která ho rozpláče. Nežli stačíte na situaci zareagovat, Jan se rozběhne k Pavlovi, 

který míčem po Janu hodil, a tvrdě ho uhodí do obličeje. Situaci přihlíží celý třídní kolektiv.  

 

Na následující otázky prosím odpovídejte na základě výše uvedeného příkladu (v tabulce 

prosím svou odpověď zakřížkujte). 

  

Plně 

souhlasím 
Souhlasím 

Nemám 

vyhraněný 

názor 

Nesouhlasím 
Určitě 

nesouhlasím 

1 

Řekl/a bych Janovi, že pokud se toto 

chování bude opakovat, nezúčastní se třídní 

akce. 

         

2 
Vyžadoval/a bych, aby se Jan okamžitě  

Pavlovi omluvil. 
          

3 
Ihned bych Jana kázeňsky potrestal/a 

(poznámka, napomenutí…). 
          

4 
Ignoroval/a bych to, děti si to vyřeší nejlépe 

sami mezi sebou. 
          

5 

Snažil/a bych se zapracovat na sebevědomí 

Jana, aby byl schopný podobné situace 

zvládat. 

          

6 
Snažil/a bych se o samotě promluvit s  

Janem o tom, co ho k takové reakci vedlo. 
          

7 
Snažil/a bych se zjistit o situaci co nejvíce 

 informací, od Jana i Pavla. 
          

8 
O incidentu na hřišti bych informoval/a své 

kolegy. 
          

9 
Pokusil/a bych se zjistit od kolegů, zda se 

taková reakce u Jana objevila už dříve. 
          

10 
Zeptal/a bych se přihlížejících dětí, co se 

přihodilo.  
          

11 

Povzbudil/a bych Jana, aby si byl vědom toho, 

že je schopný situaci řešit 

přívětivějším způsobem. 

          

12 Kontaktoval/a bych rodiče Jana.           

13 

Snažil/a bych se zjistit, jestli Jana něco 

netrápí, problémy se spolužáky, rodiči,  

sourozenci atd.. 

          

14 
Ujistil/a bych se, že si bude Jan vědom toho, že 

toto chován nebude tolerováno. 
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15) Jak se podle Vás Jan asi v dané situaci cítí, co si myslí, na základě čeho jedná? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Jaká asi může být Janova osobnost (oblíbený, neoblíbený, zákeřný, surový, hyperaktivní, 

introvertní, dětinský, zásadový, spravedlivý, morální…)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Setkal/a jste se už v praxi s podobnou situací? Mohl/a byste nám podrobně sdělit, jakým 

způsobem jste situaci řešil/a? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18) Napadá Vás něco, co byste ještě k tématu rád/a sdělil/a? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příklad B 

Představte si prosím situaci: Ve školní třídě je o přestávce Michal delší dobu vystaven 

„kanadským žertům“. Josef, jeden z jeho spolužáků, za ním neustále chodí a oslovuje ho 

nepříliš přívětivou přezdívkou. Michal po nějaké době na žert reaguje tak, že fyzicky napadne 

spolužáka pěstí do obličeje. 

Na následující otázky prosím odpovídejte na základě výše uvedeného příkladu (v tabulce 

prosím svou odpověď zakřížkujte). 

 

  

Plně 

souhlasím 
Souhlasím 

Nemám 

vyhraněný 

názor 
Nesouhlasím 

Určitě 

nesouhlasím 

1 

Řekl/a bych Michalovi, že pokud se toto 

chování bude opakovat, nezúčastní se třídní 

akce. 

         

2 
Vyžadoval/a bych, aby se Michal okamžitě  

Josefovi omluvil.           

3 
Ihned bych Michala kázeňsky potrestal/a 

(poznámka, napomenutí…).           

4 
Ignoroval/a bych to, děti si to vyřeší 

nejlépe sami mezi sebou.           

5 

Snažil/a bych se zapracovat na sebevědomí 

Michala, aby byl schopný podobné situace 

zvládat. 

          

6 

Snažil/a bych se o samotě promluvit s  

Michalem o tom, co ho k takové reakci 

vedlo. 

          

7 
Snažil/a bych se zjistit o situaci co nejvíce 

 informací, od Michala i Josefa.           

8 
O incidentu na hřišti bych informoval/a své 

kolegy.           

9 
Pokusil/a bych se zjistit od kolegů, zda se 

taková reakce u Michala objevila už dříve.           

10 
Zeptal/a bych se přihlížejících dětí, co se 

přihodilo.            

11 

Povzbudil/a bych Michala, aby si byl 

vědom toho, že je schopný situaci řešit 

přívětivějším způsobem.           

12 
Kontaktoval/a bych rodiče Michala. 

          

13 

Snažil/a bych se zjistit, jestli Michala něco 

netrápí, problémy se spolužáky, rodiči,  

sourozenci atd.. 

          

14 
Ujistil/a bych se, že si bude Michal vědom 

toho, že toto chován nebude tolerováno.           
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15) Jak se podle Vás Michal asi v dané situaci cítí, co si myslí, na základě, čeho jedná? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Jaká asi může být Michalova osobnost (oblíbený, neoblíbený, zákeřný, surový, hyperaktivní, 

introvertní, dětinský, zásadový, spravedlivý, morální…)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Setkal/a jste se už v praxi s podobnou situací? Mohl/a byste nám podrobně sdělit, jakým 

způsobem jste situaci řešil/a? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18) Napadá Vás něco, co byste ještě k tématu rád/a sdělil/a? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


