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ABSTRAKT 

Práce analyzuje sociálně právní aspekty dětí ve škole a dalších školských zařízení. Včetně 

základních pojmů, legislativního ukotvení, zabývá se i specifickou problematikou sociálního 

vyloučení dětí. Empirická část poskytuje pohled pedagogů na danou problematiku a 

možnosti jejího řešení. Závěr práce poskytne možná doporučení pro pedagogy ve školství.  
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ABSTRACT 

The work analyses the socially legal aspects of children in school and other school facilities. 

Including basic concepts, legislative anchoring, it also addresses the specific issue of child 

social exclusion. The empirical part provides educators' perspective on the issue and the 

possibilities for addressing it. The conclusion of the work will provide possible 

recommendations for educators in education. 
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Úvod 

Téma mé bakalářské práce s názvem sociálně-právní problematika v pedagogické praxi jsem 

si vybrala z důvodu mého velkého zájmu o tuto problematiku. Již na střední škole jsem se 

setkávala s různými patologickými jevy, ale nikdy jsem nebyla svědkem toho, jak se k těmto 

žákům dále přistupuje a jaké jsou další kroky školy. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je 

rozdělena do kapitol, věnující se právní problematice ve školství v oblasti sociálně 

patologických jevů ve školství. Zaměřuje se i na identifikaci žáka s patologickými jevy, na 

koho se lze obrátit pro pomoc vně i uvnitř školy. Dále jsou zde popsány samotné patologické 

jevy, co může být jejich příčinou a jak se projevují.  

Praktická část je tvořena kapitolami zabývajícími se popsáním mé výzkumné metody, 

analýzou dat a samotným šetřením.  

Nejsem zaměstnancem žádné školy ani školského zařízení, avšak patologických jevů mám 

kolem sebe spoustu. Kolikrát si říkám, zda takto jedinci jednali již na základních a středních 

školách, zda jim byla v té době nabídnuta pomoc, zda ji odmítli, nebo jim prostě pomoci 

nešlo. Setkávám se každý den s mnoha lidmi, komunikuji s nimi, nabízím rady a nápady. 

Proto mě občas udivilo, že patologické jevy nejsou pouze u lidí z okraje společnosti nebo u 

lidí z finančně špatně zabezpečených rodin. Mými zákazníky jsou naopak lidé dostatečně 

zajištění, kolikrát více než bychom řekli, a přesto se s nějakými problémy potýkají.  

Rozhodla jsem se tedy zaměřit na vznik těchto patologických jevů již v raném věku. Školy 

jsou místem, kde se rodí přátelé na celý život, místem, kde děti tráví většinu svého mládí, je 

tedy jasné, že i zde mají patologické jevy největší šanci na odhalení. Ať už od kantorů nebo 

spolužáků, kteří jsou vám blízcí. Zjišťovala jsem, jaké jsou nejčastější důvody ke vznikům 

patologických jevů, jak se jim dá zabránit nebo je odstranit. Zkoumala jsem, v jaké míře za 

problémy v životě žáka může rodina či vrstevníci.  

Cílem mé práce je zjistit, jak se projevují žáci, u kterých je ohrožen vývoj sociálně 

patologickými jevy. Jak s těmito žáky dále pracovat, kam se obrátit pro pomoc. Na základě 

rozhovorů s pedagogy poukázat na možná řešení problematiky. 
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Respondenti byli dostatečně informováni, co se po nich bude chtít, čemu se budeme v našem 

rozhovoru věnovat. Jejich zkušenosti mi byli přínosem, jejich rady mi byly darem.  
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1 Obecná východiska 

Pokud chceme všemu porozumět, musíme se zaměřit na pár klíčových pojmů.  

Prvním z nich je šikana, charakterizována jako záměrné a opakované jednání, které má za 

cíl ublížit, ohrozit či zesměšnit. Může se jednat jak o fyzické, tak i o psychické útoky. 

Fyzické útoky mohou být v podobě bití, krádeží a poškozování věcí. Jsou zde však i útoky 

psychické, kdy jedinec napadá svého spolužáka útoky slovními, které mají podobu urážek a 

výhrůžek (D. Čáp, 2016, 267).  

Dalším pojmem, se kterým se můžeme setkat, je šikana kybernetická. Jde o šikanu 

vyskytující se v digitálním prostředí. V dnešní moderní době, a hlavně době distanční výuky, 

kdy je žák prakticky denně přihlášen na internetové síti, jsou častým prostředníkem sociální 

sítě v podobě Facebooku, Instagramu apod. Cílem kyberšikany je zastrašit, ohrozit a 

zesměšnit poškozeného. Jedná se také o zveřejňování inkriminujících fotek a videí. Tento 

jev je velmi častý u dívek, které se snaží udeřit na emoční stránku (D. Čáp, 2016, str. 267-

268).  

Častou zmínkou v tématu patologické jevy je tzv. okrajová společnost. Tou rozumíme 

společnost, ve které se nachází jiná etnika nebo lidé, kteří jsou v ekonomicky nižší třídě než 

zbytek společnosti. Jsou častým terčem útoků. Stejně jako členové této společnosti se i 

jedinci často stávají problémovými. Tyto lidi spojují způsoby jednání a specifické symboly 

(Girtler, 2001, str. 8-24).  

S prosbou o pomoc se můžeme obracet na školního metodika prevence. Ten zajišťuje 

metodickou a poradenskou činnost při zjištění rizikového chování. Spolupracuje s pedagogy 

i učiteli, působí tedy jako prostředník mezi pedagogy, žáky a rodiči (Malach, 2007, str. 74). 

Dalším členem školního týmu je výchovný poradce. Ten krom jiného poskytuje obsahovou 

a metodickou pomoc třídním učitelům.  U žáků, kteří z výchovných, sociálních, 

vzdělávacích a jiných důvodu vyžadují zvětšenou pozornost, uskutečňuje vlastní 

diagnostickou činnost (Malach, 201, str. 91-92).  

Důležité je zmínit i školního psychologa, který není členem učitelského sboru, tudíž na vše 

nahlíží z jiného úhlu. Školní psycholog je často schopen s problémem pomoci či ho vyřešit 
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dříve, než je třeba se obrátit na často vytížené pedagogicko-psychologické poradny 

(Lukášková D., online, [c2021], s.).  

Externí pomoc přichází v podobě pedagogicko-psychologické poradny. Ty poskytují 

pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Jejich služby jsou 

poskytovány dětem, studentům, zákonným zástupcům, školám i školským zařízením. 

Poradna poskytuje služby na žádost zákonných zástupců nebo na žádost škol a školských 

zařízení, samozřejmě po souhlasu zákonného zástupce (Ventluková, 2016, str. 363-364). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

2 Právní problematika  

Povinností státu je chránit děti před tělesným, sexuálním a psychickým násilím, chránit 

jejich zdravý a bezproblémový vývoj. Můžeme zmínit jen zlomek základních lidských práv: 

způsobilost každého mít práva, právo na život, právo na zachování lidské důstojnosti, dobré 

pověsti a osobní cti (Špeciánová, 2003, str. 28). V následující kapitole si připomeneme, 

kterými zákony a metodickými pokyny se škola řídí při řešení výchovných problémů u žáků.  

V současné době je pozornost většiny legislativních systémů ochrany dětí věnována 

především: 

a) Snaze nalézt rovnováhu mezi ochranou dětí a ochranou rodičovských práv, 

b) Vymezení kompetencí státních institucí v oblasti možné intervence do integrity a 

soukromí rodiny a dítěte, 

c) Vyvážením instrumentů prevence (ochrany) a represe (trestu) v právních normách i 

v procedurálních postupech sociální práce, 

d) Možnostem a formám systematické evidence ohrožených dětí, případně osob 

podezřelých z nevhodného/nepřijatelného zacházení s dětmi, to vše s ochranou 

osobních údajů každého jednotlivce (T. Pemová, R. Ptáčel, 2012, str. 13-14).  

2.1 Inkluzivní vzdělávání 

Inkluzivní vzdělávání neboli inkluze je proces, který se snaží nastavit systém vzdělávání tak, 

aby bylo všem dětem bez rozdílu umožněno plnit povinnou školní docházku. Cílem inkluze 

je tedy podpora rovných šancí dětí na vzdělávání.  

Jednou z nejznámějších definic inkluzivního vzdělávání, se kterou pracuje třeba UNESCO, 

je inkluzivní vzdělávání popsáno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může 

nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, 

přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonu žáků (Škoda, Fischer, 

2014, str. 45).  

„Tedy téměř všichni žáci bez ohledu na jejich individuální rozdíl tak mohou být vzděláváni 

se svými vrstevníky v běžných třídách, ve školách co nejblíže svému bydlišti, při současném 

respektování jejich zájmů, potřeb, schopností či nadání“ (Škoda, Fischer, 2014, str. 45). 
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Inkluzivní vzdělávání je v dnešní době nejaktuálnější trend, který prochází celým spektrem 

vzdělávání. Máme zde dva typy definice pro inkluzivní vzdělávání. Deskriptivní a 

preskriptivní (ustanovující). Popisná definice poukazuje na konkrétní případy z inkluzivní 

praxe. Kdežto ustanovující definice jsou směřovány k indikování předpokladu, kterého 

hodláme využívat, a u kterého chceme, aby byl stejně tak užíván ostatními. (Zilcher a 

Svoboda, 2019, str. 20-26) 

„K posílení inkluzivity jednotlivého vzdělávacího zařízení může být prvním krokem 

autoevaluace školy, která je zaměřena na kvalitu inkluzivní kultury a strategie školy“ 

(Hájková, 2010, str. 92).  

2.2 Právní opatření při řešení problémového chování žáků  

Když se řeší problémové chování žáků na školách, je velmi důležité, aby zde byla ochota 

zapojit se jak od rodičů, tak od všech pracovníků školy. Dále je také důležitá součinnost 

výchovného poradce, školního psychologa, školního metodika prevence či školního 

speciálního pedagoga. Dalšími orgány a institucemi, kterých se tato problematika týká, jsou 

například OSPOD, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, Policie 

ČR a další (Bendl, 2008, str. 132). 

Hlavní odpovědnost za vzdělávání a výchovu nezletilých žáků mají zákonní zástupci. Měli 

by zajistit dostatečné podmínky pro přiměřenu přípravu. Mají také povinnost se dítěti 

věnovat a rozvíjet jeho dovednosti.  

Odpovědnost a povinnosti mají však vzhledem ke vzdělávání a výchově žáků i školy, které 

se pohybují v právním rámci týkající se této problematiky (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, online, 2014, str. 2).   

 

2.2.1 Legislativní rámec 

„Pokud získá kdokoliv hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje, páchá 

nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných zákonů 

povinnost překazit a oznámit trestný čin“ (T. Pemová, R. Ptáček, 2012, str. 53). 
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Při řešení výchovných problémů žáků se škola řídí těmito právními předpisy či metodickými 

pokyny:  

a) Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

§116 Školská poradenská zařízení  

„Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a 

metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného 

vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská 

poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány 

péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími 

orgány a institucemi.“ (Dandová, 2019, str. 90) 

 

b) Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

c) Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

d) Zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

e) Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem; 

f) Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů; 

g) Zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; 

h) Zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

i) Zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.; 

j) Zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
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k) Zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; 

l) Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; 

m) Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.; 

n) Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů; 

o) Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51; 

p) Metodickým pokynem MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance, čj. 14 423/99-22; 

q) Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6 (Dandová, Školský zákon s komentářem, 

2019, str. 90-162). 
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3 Identifikace ohroženého dítěte 

Probíhá ve školských a zdravotnických zařízeních, sociálních službách a v komunitě, kde 

dítě žije. Pro neznalou veřejnost je velmi těžké určit, zda to, čeho jsou svědkem je opravdu 

potřeba nahlásit nebo zda se daná situace nachází ve škále normálu. Včasná identifikace je 

hlavním faktorem v systému sociálně-právní ochraně dětí. Nejčastějším důvodem 

nenahlášeného dítěte bývá hlavně neznalost veřejnosti, kam se obrátit pro pomoc, a jaké 

dítě je vlastně považováno za ohrožené (T. Pemová, R. Ptáček, 2012 str. 51). 

Každý, kdo se dostane do kontaktu s dětmi má právo obrátit se na orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. Upozorní tak na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících 

z rodičovských povinností. Na základě upozornění se orgán snaží získat informace i od 

dalších lidí, kteří jsou schopni posoudit stav dítěte a zhodnotit situaci v nahlášené rodině. 

Jedná se samozřejmě o dítě mladší 18 let (T. Pemová, R. Ptáček, 2012 str. 52). 

„Školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti 

jsou povinny oznámit orgánům sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že mají ve svém okolí ohrožené děti, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o 

takové skutečnosti dozvědí.“ (T. Pemová, R. Ptáček, 2012, str. 53) 

3.1 Indikátory sociálně patologických jevů 

Indikátorem chápeme změnu v chování jedince. Aby se jednalo o oprávněné obavy, musí 

změna v chování:  

a) přetrvávat delší dobu, 

b) mít negativní dopady na okolí či samotného jedince (nepozornost, zhoršení 

prospěchu, agrese apod.), 

c) způsobovat neochotu bavit se o problému, 

d) být spojena s určitou událostí (odpor ke kroužkům, které kdysi byli součástí života 

žáka). 

Kromě výše zmíněných projevů existuje však mnohem více způsobů, jak nám žák může dát 

najevo, že se v jeho životě něco razantně změnilo:  
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a) obava chodit do kroužků, do školy apod., 

b) zhoršení prospěchu, 

c) chození po jiné trase, než po které byl žák zvyklý chodit, 

d) zadrhávání v řeči, které tu v minulosti nebylo, 

e) noční můry, mluvení ze spaní, 

f) modřiny či škrábance, 

g) projev zlosti, 

h) neochota sdělovat se se svými problémy, 

i) viditelné projevy nervozity,  

j) sebepoškozování (T. Pemová, R. Ptáček, 2012, str. 53-54).  

3.1.1 Faktory vyžadující okamžitou reakci 

Je-li jasné, že v životě dítěte a žáka dochází k životním změnám či ohrožujícím situacím, je 

důležité, aby nenastala prodleva. Je potřeba zareagovat velmi rychle a obrátit se pro pomoc. 

Níže jsou uvedené faktory, které nelze přehlížet:  

a) z informací je jasné, že dochází k nebezpečnému zacházení s dítětem, což ohrožuje 

dítě na zdraví a životě, 

b) jsou-li k dispozici informace, že k ubližování na zdraví dochází opakovaně a po delší 

dobu, 

c) informace jsou potvrzeny od více než jednoho zdroje, 

d) je-li dítě již vedeno v systému OSPOD, 

e) je-li rodič zadržen nebo stíhán za ublížení na zdraví na dítěti, 

f) u dítěte prokázáno vícečetné poškození fyzického i psychického rázu (T. Pemová, R. 

Ptáček, 2012, str. 53-54). 
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4 Poskytnutí pomoci 

Žáci, rodiče i učitelé jsou ve většině případů na začátku školního roku informováni, kam se 

mohou obrátit pro pomoc, pokud nastane v jejich životě jakákoli radikální změna, 

způsobující změnu v chování, ať už se jedná o deprese, úzkosti, pomyšlení na sebevraždu 

apod.  

Ze všeho nejdříve se však vše řeší uvnitř školy. Pokud však síla pracovníků školy na problém 

nestačí, kontaktují orgány a instituce mimo školu. Žádají o radu, konzultují daný případ.  

4.1 Spolupráce se subjekty vně školy 

Zda škola v rámci své činnosti osloví a bude spolupracovat s dalšími odborníky či 

institucemi, záleží pouze jen na uvážení samotné školy. Kromě středisek výchovné péče a 

PPP se může jednat i o různé neziskové organizace, které pro školy zajišťují přednášky a 

besedy na školou zvolená témata (Ventluková, 2016, str. 364).  

Co se týče PPP a SVP, je spolupráce se školou dobrovolná. Ovšem orgány sociálně-právní 

ochrany dětí jsou dobrovolné jíž o něco méně. Školy jsou povinny oznámit skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že se jedná o žáka či dítě vyžadující sociálně-právní ochranu. Je dáno, že 

oznámení tohoto typu se děje bez zbytečného odkladu poté, co se takovéto skutečnosti objeví 

a jsou zpozorovány (Ventluková, 2016, str. 365).  

4.1.1 Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) se zřizuje na základě zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon a může být rozšířena o další detašovaná pracoviště. PPP 

zajišťují služby dětem předškolního věku, žákům základních a středních škol, rodičům, 

zákonným zástupcům a pedagogům. PPP zjišťují zejména připravenost na povinnou školní 

docházku, poskytují poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti, 

zjišťují speciální vzdělávací potřeby a doporučují řediteli podpůrná opatření. Speciálně 

pedagogická centra zase zaměřují svou pozornost a pomoc na žáky, kteří mají zdravotní 

postižení. Řeší problémy v jejich vzdělávání, snaží se vytvořit podmínky pro rozvoj jejich 

schopností a nadání a pro bezproblémové začlenění do společnosti (Ventluková, 2016, str. 

363). 
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4.1.2 Střediska výchovné péče  

Střediska výchovné péče (dále jen SVP) jsou od r. 1991 součástí sítě školských zařízení 

preventivně výchovné péče. Cílem SVP je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování u žáků. Pokouší se zamezit narušení jejich zdravého vývoje, odstraňovat příčiny 

nebo důsledky již rozvinutých poruch chování. Dále se snaží přispívat ke zdravému 

osobnostnímu rozvoji dětí (Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní 

ústav pro vzdělávání) [online]. © [c. 2021], střediska výchovné péče). 

SVP jsou jednou z možností, jak pomoci dětem, žákům, jejích zákonným zástupcům, 

rodinám, školám a školským zařízením. Neslouží ovšem jako náhrada za jiná školská 

výchovná a poradenská pracoviště, nýbrž jejich sužby doplňují a zároveň s ostatními 

zařízeními preventivně poradenské, výchovné a terapeutické péče spolupracují (Národní 

pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) [online]. © [c. 

2021], střediska výchovné péče).  

„Střediska poskytují své služby dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy 

poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji“ (Ventluková, 2016, str. 364). 

Činnosti, které SVP využívají k naplňování svých cílů:  

I. Speciálně pedagogickými a psychologickými 

a) jednorázovým, krátkodobým a dlouhodobým vedením klientů formou individuální, 

skupinové a rodinné terapeutické činnosti, 

b) výchovnými a reedukačními aktivitami v internátních odděleních, 

c) vypracováním individuálního programu pomoci každému klientovi a jeho 

naplňováním, 

d) vypracováním a realizací cílených speciálně pedagogických a terapeutických 

programů pro jednotlivé skupiny klientů,  

e) vypracováním a realizací cílených speciálně pedagogických a terapeutických 

programů pro třídní kolektivy při řešení a eliminaci šikany, školního násilí, 

zneužívání návykových látek apod. na podnět jednotlivých škol, 

f) poskytováním služeb zaměřených na volbu dalšího vzdělávání (s cílem získat 

potřebnou kvalifikaci k lepšímu uplatnění na trhu práce). 

II. Poradenskými 
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a) zabezpečováním kontaktů s klienty a spolupracujícími subjekty, 

b) zprostředkováním kontaktů klientům s jinými typy zařízení dle povahy jejich 

problémů, 

c) vedením klientů v poradenských kontaktech, 

d) metodickými schůzkami a poradami s pedagogickými pracovníky škol, které klienti 

navštěvují, školními psychology a školními metodiky prevence, 

III. Diagnostickými 

a) speciálně pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostikou poruch 

chování a sociálního vývoje, 

b) psychologickou diagnostikou osobnosti, 

c) sociální diagnostikou podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje 

(Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro 

vzdělávání) [online]. © [c. 2021]). 

4.1.3 Sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochrana dítěte zajišťuje práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na 

rodičovskou péči, na identitu dítěte, svobodu myšlení a náboženství. Zahrnuje však také 

ochranu dítěte před tělesným či duševním násilím, zanedbáváním či zneužíváním.  

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, blaho a 

prospěch dětí. Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem a mladistvým bez rozdílů. 

Nepřipadá v úvahu diskriminace rasy, barvy pleti, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení.  

Je třeba zdůraznit, že dítětem je brána osoba, která nedovršila věku 18 let. Výjimka se 

může stát, když se dítě stane zletilým dříve, což lze jen uzavřením manželství, nejdříve 

však v 16 letech. SPO se poskytuje všem dětem, nacházejících se na území České 

republiky, i těm, které nemají státní občanství.  

Podle § 2 odst. 2 zákona o SPO náleží sociálně-právní ochrana dítěti, které: 

a) Má na území ČR trvalý pobyt 
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b) Má trvalý pobyt povoleno nebo je na území ČR hlášeno k pobytu na nejméně 90 

dnů 

c) Podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR 

d) Je oprávněno trvale pobývat na území ČR (Informační portál pro orgány sociálně-

právní ochrany dětí ..., online, © 2021, Sociálně-právní ochrana dětí – obecný 

úvod).  

4.2 Pomoc poskytnuta uvnitř školy 

Při zjištění nežádoucích jevů v chování dítěte je vždy potřeba obrátit se na kompetentního 

pracovníka. Velmi často tyto nežádoucí jevy objeví spolužák či třídní učitel, který má ke 

svým žákům nejblíže a je s nimi v častém kontaktu. Může se samozřejmě pokusit o nápravu, 

avšak ne vždy je schopný sám pomoci.  

4.2.1 Školní metodik prevence 

ŠMP pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje poradenskou a 

metodickou činnost v problematice týkající se rizikového chování u žáků. Jedná se např. o 

šikanu, záškoláctví, agresivitu, užívání návykových látek. Je prostředníkem v komunikaci 

mezi školou, žákem, rodiči a pedagogem. Zajišťuje tedy informovanost na všechny strany 

(Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro 

vzdělávání) [online]. © [cit. 2021]).  

I. Metodické a koordinační činnosti 

a) koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy, 

b) koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání a dalších sociálně patologických jevů, 

c) metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, 

preventivní práce s třídními kolektivy apod.) 
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d) koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů, 

e) koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které řeší 

problematiku výskytu sociálně patologických jevů. Dále spolupracuje s odbornými 

pracovišti a metodikem preventivních aktivit v poradně,  

f) kontaktuje odpovídající orgán a odborné pracoviště,  

g) shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízeních. Vše v souladu s předpisy o ochraně 

osobních údajů,  

h) vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti metodika 

prevence (ZŠ Petrin [online]). 

II. Informační činnosti 

a) zajišťuje a předává informace o problematice sociálně patologických jevů, o 

nabídkách projektů a programů pedagogickým pracovníkům školy,  

b) prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a 

zkušenosti, 

c) vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence 

sociálně patologických jevů (ZŠ Petrin [online]). 

III. Poradenské činnosti 

a) vyhledává a orientačně vyšetřuje žáky s rizikem či projevy sociálně patologického 

chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům i jejich zákonným zástupcům. 

Ve spolupráci s třídními učiteli zajišťuje péči u odpovídajícího odborného 

pracoviště,  
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b) spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů vedoucích 

k riziku sociálně patologického chování,  

c) připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve 

škole. Koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům (ZŠ 

Petrin [online]). 

 

4.2.2 Výchovný poradce  

Výchovný poradce je často brán jako „základním stavebním kamenem“ školního 

poradenského pracoviště. Tato specializovaná činnost je povinná na každé škole. Náplň 

práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

(Základní škola Krucemburk [online]. © 2014 [cit. 2021]). 

I. Poradenské činnosti 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků. 

a) koordinuje činnost mezi hlavními oblastmi karierního poradenství,  

b) ve spolupráci s třídním učitelem individuálně šetří volbu povolání, 

c) radí zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, 

d) informuje o studijních možnostech, případně pomáhá s vyplněním a včasným 

zasláním přihlášek na další studium, 

e) organizuje schůzky se zákonnými zástupci,  

f) zajišťuje dostatečný počet informačních materiálů týkající se dalšího studia na 

středních školách,  
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g) spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (Základní škola 

Krucemburk [online]. © 2014 [cit. 2021]).  

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžaduje zvláštní 

pozornost. 

a) ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými 

problémy,  

b) předkládá rodičům, učitelům a řediteli návrhy na další péči o tyto žáky,  

c) vede evidenci integrovaných žáků na škole, 

d) dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů,  

e) vyhledává a sleduje talentované a nadané žáky,  

f) zajišťuje případná vyšetření v PPP a SPC (Základní škola Krucemburk [online]. © 

2014 [cit. 2021]). 

II. Metodické a informační činnosti 

a) zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence,  

b) poskytuje informace o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských 

zařízeních v regionu,  

c) shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči (Základní 

škola Krucemburk [online]. © 2014 [cit. 2021]). 

 

4.2.3 Školní psycholog 

Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Vykonává 

činnosti konzultační, poradenské, metodické, diagnostické a informační. Pracuje se žáky, 

pedagogy i rodiči. V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede dokumentaci o svých 
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činnostech. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími 

poradenskými zařízeními.  

Náplň činností školního psychologa:  

I. Diagnostické činnosti 

a) spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, 

b) diagnostikuje výchovné a výukové problémy žáků, 

c) vyhledává a sleduje nadané žáky, 

d) zjišťuje sociální klima ve třídě, 

e) vytváří ankety a dotazníky, na základě, kterých a zjišťuje situaci ve škole. 

II. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti 

a) pečuje o integrované žáky (pomáhá při sestavování individuálního vzdělávacího 

plánu apod.),  

b) individuálně pracuje se žáky, u kterých se objevují osobní problémy, 

c) krizová intervence a zpracovávání krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce,  

d) prevence školního neúspěchu žáků, 

e) kariérové poradenství u žáků, 

f) techniky a hygiena učení pro žáky, 

g) koordinuje preventivní práci ve třídě, programy pro třídy apod.,  

h) podporuje spolupráci třídy s třídním učitelem,  

i) poskytuje individuální konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti výchovy a 

vzdělávání, 

j) poskytuje konzultace zákonným zástupcům při výukových a výchovných 

problémech dětí,  

k) poskytuje pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

III. Metodická práce a vzdělávací činnosti 

a) poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům,  

b) pořádá pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, 

c) účastní se pracovních školních porad, 

d) koordinuje poradenské služby poskytované na škole, 
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e) koordinuje poradenské služby mimo školu a spolupracuje se školskými 

poradenskými, zdravotními a dalšími zařízeními,  

f) poskytuje metodickou intervenci z psychodidaktiky učitelům,  

g) prezentační a informační činnost (Katalog podpůrných opatření [online].© 2015 

[cit. 2021]).  
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5 Rizikové chování u žáků a mládeže 

Dětí ani mladí dospívající se nechovají problémově bez důvodu, nejsou prostě problémoví. 

Skutečnosti, že se takto chovají jsou vždy něčím způsobené. Je možné, že své chování 

okoukali v rodinném prostředí, v partě, se kterou se schází. Možná jde o následek neúspěšné 

socializace, o projev únavy či se může jednat o signál, který dítě vysílá jakožto volání o 

pomoc. Pozorný a vnímavý učitel by měl být schopen odhalit pozadí neobvyklého chování 

u žáků. Nebo se alespoň pokusit (Lidická, 2016, str. 210). 

5.1 Lhaní 

Musím zmínit, že ne vždy je lež jako lež. Existuje tzv. Dětská lež, která je častým jevem u 

žáků mladšího školního věku. Jedná se o lež, která z hlediska žáka vlastně lží není, jelikož 

mladší žáci špatně rozlišují realitu od vlastní fantazie. Tyto lži není nutné trestat, hlavní je 

zajistit, aby se dítě cítilo sebejistě a nemuselo lhát z banálních důvodu jen proto, aby se 

necítilo před ostatními, nebo sebou samým, hloupě. Naopak lži, které jsou jasně 

směřované, záludné a promyšlené jsou častým problémem například u žáků, kteří se bojí 

domácího trestu kvůli špatné známce (V. Holeček, 2020, str. 177-178). 

„Děti středního a staršího školního věku lhaní často chápou jako nezbytnou formu obrany 

v situaci ohrožení“ (J. Lidická, 2016, str. 215). 

5.2 Krádeže 

Drobným i větším krádežím ve škole je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o jev, 

který narušuje vztahy, je tedy zapotřebí zloděje vždy vypátrat. Nejzávažnější krádež je ta, 

která je naplánovaná, cílená, promyšlená a velmi často přinášející nějaký zisk. Tento typ 

krádeží bývá obvykle velmi dobře naplánovaný, tudíž i zloděj je připravený a těžce 

polapitelný. Ke krádežím se uchylují žáci z různých důvodů:  

a) Vývojová nezralost, mentální retardace. 

b) Sociální podmínění, kritérium odvahy, předpoklad začlenění se do party, 

předvádění se. 
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c) Krádeže ze msty, ze závisti, či z vlastní potřeby a nutnosti (jsou situace, kdy vlastní 

matka pošle své dítě krást, jelikož nemají co jíst) (V. Holeček, 2020, str. 179). 

5.3 Záškoláctví 

„Záškoláctví lze v některých případech charakterizovat jako komplex obranného chování 

únikového charakteru a jeho cílem je vyhnout se subjektivně neúnosné zátěži, kterou v tomto 

případě představuje škola“ (Vágnerová, 1997, str. 73).  

Jde o úmyslné chození za školu, bez vědomí rodičů, bez omluvených hodin. Nechodí tedy 

do školy a neplní povinnou školní docházku. Na základních školách je povinností hlásit na 

OSPOD (Orgán o sociálně právní ochraně dětí), jestliže má žák třicet neomluvených hodin. 

Žáci chodící za školu jsou ve většině případu málo sebejistí, myslí si, že nemají na to 

dostat dobrou známku, že by mohl zvládnout požadavky školy, proto půjde raději za školu 

(V. Holeček, 2020, str. 180-181). 

U žáku, kde není potvrzena absence z důvodu nemoci je jasné, že je něco v nepořádku. 

Příčiny záškoláctví: 

a) Špatný vztah k určitému učiteli i k jeh předmětu. 

b) Ponižování ze strany spolužáků či celého třídního kolektivu 

c) Strach, pocit z ohrožení (špatné známky, neúspěch). 

d) Přetíženost žáka (Rodiče rádi srovnávají s jinými studenty, kamarády. Tvrdí, že by 

výsledek žáka mohl být ještě lepší). 

e) Vliv party, ke které žák tíhne. 

Dalším vedlejším účinkem chozením za školu, může být následný vývoj žáka. Následují 

výmluvy, lži, psaní si omluvenek, což je považováno za podvod. Trávení času ve „špatné 

společnosti“ (V. Holeček, 2020, str. 180-181). 
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5.4 Agresivní projevy 

Pro prostředí školy není tento projev chování ničím výjimečným. Jedná se o nepřiměřený 

silový prostředek, který má jaksi uspokojit vnitřní potřebu dítěte či mladistvého. Každý 

jedinec má dispozice k tomu být agresivní, bohužel u některých jedinců je jejich míra 

vyšší. Kromě vrozených dispozic je agresivita ovlivňována i výchovou a učením. „Ve 

„zdravém“ procesu socializace si jedinci osvojují adekvátní projevy chování k druhým a 

učí se přirozené agresivní tendence regulovat.“ (J.Lidická, 2016, str. 211). Pokud je však 

výchova narušena a nefunguje správným způsobem mohou tyto procesy selhávat. 

Agresivní projevy mohou být taktéž reakcí na stresovou situaci, která daného 

problémového jedince trápí (J. Lidická, 2016, str. 211-212). 

Posuzování agresivního jednání je založeno na sledování četnosti a závažnosti jeho míry. 

Závažnější jsou samozřejmě ty, které mají zvýšenou frekvenci, jsou bezohlednější a 

surovější. Mohou být vedeny z důvodu dosažení nějakého cíle nebo se prostě jedná o 

požitek ze samotné agrese. Jedinec se však tímto projevem může snažit o svou vlastní 

obranu, kdy je sám ohrožen agresí někoho jiného. Motivací k takovému jednání je i strach, 

pocit bezmocnosti a vzteku, nespokojenosti, závisti (J. Lidická, 2016, str. 211-212). 

Na základě biologických předpokladů se tento problém projevuje více u chlapců. 

Především u těch mladších, kteří ještě nejsou schopni pořádně ovládat jiná řešení problémů 

a nemají dostatečně rozvinuté sociální dovednosti. Nejčastěji tedy své problémy řeší 

formou „rvaček“. Závažnou formou agresivního jednání je agrese jako prostředek k získání 

moci a k ovládání druhých. Nejzávažnější pak je, když se samotné násilí stává prostředkem 

k uspokojení vlastních potřeb (J. Lidická, 2016, str. 211-212). 

Dalším důvodem k agresi je psychické týrání, kdy tak dítě posiluje vlastní hodnotu. Jedná 

se o již výše zmíněné volání o pomoc, což je však pro okolí obtížně poznatelné a čitelné. 

Může se taky jednat o mladistvé, kteří jsou pod vlivem návykových látek, které prohlubují 

agresivní chování a zvýšenou podrážděnost (J. Lidická, 2016, str. 211-212). 
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„Všem rodičům i učitelům radím, aby vztekajícímu se dítěti neustupovali, mohou dát sice 

najevo, že vidí, že se zlobí, že jeho vztek chápou, ale dítě musí dostat jasný signál, že jeho 

chování je kontraproduktivní a nic jím nezíská“ (Martínek, 2009, str. 13).  

5.5 Zvýšená dráždivost 

Pro učitele je tento projev impulzivního chování špatně řešitelný a často v nich vyvolává 

pocit beznaděje, jelikož impulzivita patří mezi projevy, které se špatně korigují. Dítě 

nevydrží dlouho v klidu, reaguje neadekvátně, ruší při vyučování, je nedočkavé a neklidné. 

Časté jsou také nepochopitelné výbuchy emocí (Lidická, 2016, str. 2012). 

Podrážděnost může vyplývat z narušeného emočního vývoje dítěte. Patří sem však i 

jedinci, trpící poruchami příjmu potravy a jedinci, zneužívající různé návykové látky. 

I. Hyperaktivní projevy 

a) neustálá aktivita, zdánlivá neschopnost zůstat v klidu (dítě se neustále vrtí, 

neudrží pozornost, bez přestávky mluví, ruší ostatní),  

b) většinou se jedná o ADHD 

c) možné rozvíjející se závažné poruchy chování 

II. Hypoaktivita, apatie  

Jedná se o snížení aktivity.  

První, co by se mělo ověřit, je zdraví dítěte. Únava je častým příznakem somatického 

onemocnění. Pokles aktivity však může být i známkou depresivity, která poukazuje na 

obtíže v životě dítěte. V případě depresivity se jedná o jev, který může přetrvávat po delší 

dobu, zatímco přechodný jev nastává, jedná-li se o intoxikaci návykovými látkami (J. 

Lidická, 2016, str. 212-213). 

III. Psychosomatické projevy 
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Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat dětem, u kterých jsou tyto projevy vzhledem 

k jejich věku příliš časté a nepřiměřené. Jedná se například o nechutenství, nejrůznější 

bolesti, obtíže se zadržováním moči a stolice, zvýšená teplota. Pokud jsou tyto obtíže 

nápadně časté, je možné, že se v životě dítěte děje něco nepatřičného. Častým důvodem je 

rozvod v rodině. Bohužel také u sexuálně zneužívaných a týraných dětí (Lidická, 2016, str. 

212-213). 

5.6 Šikana 

„Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je 

poškozování zdraví jedince, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec“ (Kolář, 2011, str. 

18). 

Je známý mýtus, který praví, že teenageři, kteří se potýkají se šikanou jsou ztracená 

existence. Tvrdí se, že šikanováni jsou pouze jedinci, potýkající se se samotou a 

depresemi. Není tomu tak. Je známo mnoho případů, kdy se obětí šikany stali žáci 

populární, s velkým okruhem přátel a známých. Žáci, kteří jsou veselí, jsou pro každou 

legraci a vždy tu jsou pro vás, jakožto váš kamarád. Jde tu o zranitelnost každého jedince. 

Pokud i dítě, které je stabilní, oblíbené a vyrovnané, je zranitelné a citlivé, se stalo obětí 

šikany, může se jí stát kdokoliv (Andrew Matthews, 2015, str. 21-23). 

Jsou však případy, kdy i takto silný jedinec šikanu neunesl a vše skončilo tragicky, aniž by 

kdokoli z okolí měl ponětí, co se vlastně v životě poznamenaného děje. Nevěděli to 

kamarádi, známí, učitelé ani rodiče. Co však vede děti k sebevraždě? Ke kroku, který je 

brán jako poslední možnost? Je to tou odhodlaností a vytrvalostí škodných dětí. Opakující 

se SMS, e-maily, výhružky, bití, posmívání se. Málokterý jedinec by dokázal vydržet 

takové utrpení. Šikanovaný se cítí na světě úplně sám, nemá mu kdo pomoci. Cítí se 

zahanbený. Bezmoc a desítky bezesných nocí se na mladém člověku podepíšou. Je pak jen 

jedna cesta, jak tomu všemu utéct. Dívka jménem Dawn-Marie Wesley napsala v dopise na 

rozloučenou: „Kdybych někoho požádala o pomoc, bylo by to ještě horší. Vždycky hledají 

někoho dalšího, koho by mohli zbít. Jsou to opravdu drsné holky. Kdybych je práskla, na 

nějakou dobu by je vyloučili, ale to by je v žádném případě nezastavilo…“ (Andrew 

Matthews, 2015, str. 23). 
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A jaké jsou vlastně důvody k tomu, aby v sobě šikanovaní žáci vše drželi a neobrátili se 

pro pomoc ke svým nejbližším, tedy rodičům? Dle různých šetření je šance jedna ku deseti, 

že vám o tom vaše dítě poví. Přejdeme tedy k ukázce důvodů, které k tomu děti vedou: 

a) Šikana by byla ještě neúnosnější! Kdyby si kdokoliv z rodičů promluvil s tím, 

který dítěti ubližuj, může nastat situace, kdy se vše ještě zhorší. Žák se stane terčem 

posměchu. 

b) Rodiče by se za mě styděli! Každé dítě si od raného dětství říká, jak jsou jeho 

rodiče otravní, že mu radí, jak má žít, jak se chovat. Šikanované dítě se tedy bojí, 

že si jeho vlastní rodiče budou myslet, že je nula a neumí si s danou situací poradit, 

tak raději „drží jazyk za zuby“. Oběť šikany si vždy pohrává s myšlenkou, že je za 

svou šikanu částečně zodpovědný, ať už kvůli hubené či tlusté postavě nebo kvůli 

tomu, že má levnější oblečení než jeho spolužáci. 

c) Rodiče by mě ztrapnili! První věc, kterou by každý rodič udělal je, že by zašel 

přímo za ředitelem, aby osvětlil, co se vlastně v jeho škole děje. Tohle však 

poškozený žák nemůže dovolit, opět by si z něho všichni utahovali. Nebyl by „IN“ 

před svými spolužáky. To poslední, co každý mladistvý je, aby se mu do života 

pletl jeho trapný rodič. 

d) Rodiče by chtěli řídit můj život! Již výše bylo zmíněno, že hlavně máma radí 

svým ratolestem, jak mají žít, jak se chovat, co dělat. Nemůže tedy nastat situace, 

kdy mladému člověku začne radit, jak se oblékat, jak se malovat, s kým se bavit. 

e) Není správné, když někdo práská a donáší! Děti jsou učeny, že není správné 

žalovat a donášet na děti jiné. Mladší děti nemají problém přijít za dospělým a 

postěžovat si, bohužel puberťáci to vše vidí jinak a trpí tedy v tichosti. Kluci jsou 

navíc vedeni k tomu, že jsou chlapi, a tak to přeci musí i brát.  

f) Je to součást dospívání! Mnoho dětí věří, že šikana patří k dospívání. Věří, že je to 

něco, čím si musí projít sami a bez povšimnutí a bez pomoci (Andrew Matthews, 

2015, str. 23-25). 
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I když si to většina lidí nepřipustí, je velmi těžké poznat, zda je vaše, či jiné dítě 

šikanované. Snaží se chovat normálně, nedat nic najevo. Jak tedy poznat, že je mladistvý 

šikanovaný? 

a) Zničehonic se objeví neochota chodit do školy, výmluvy, že je mu špatně, že ho 

bolí hlava, vy ale jasně vidíte, že je naprosto zdravý.  

b) Stresové situace, kdy dítě trpí častými nevolnostmi. Téměř nebo vůbec nespí. 

c) Objevuje se často se zraněními, která nedokáže pořádně odůvodnit. 

d) Ztrácejí se mu kusy oblečení, jeho osobní věci. 

e) Ztrácí chuť si povídat o škole, o spolužácích a kamarádech. 

f) Zhoršující se prospěch. 

g) Žadonění, za by je někdo nehodil do školy autem. 

h) Nálada se omezí na špatnou, smutnou, naštvanou a zdeptanou (A. Matthews, 2015, 

str. 27-29). 

Šikana je ovšem jen jeden z projevů nevhodného chování žáků. Máme zde také žáky, kteří 

se snaží svoji pozornost upoutat i jinými způsoby. Například nevhodné chování při výuce 

je velmi častým jevem (A. Matthews, 2015, str. 13-28). 
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6 Varovné signály psychických onemocnění 

Vzhledem k tomu, že se žáci, učitelé i rodiče obracejí na pomoc nejen na školního metodika 

prevence, ale i na školního psychologa, je dobré zmínit i psychické problémy, které se u 

žáků mohou vyvinout. Ty řeší právě spíše školní psycholog, a ne třídní učitel, zástupkyně 

nebo metodik prevence.  

6.1 Deprese 

Deprese se u adolescentů i dětí projevuje stejně jako u dospělých. Jejími symptomy jsou 

v oblasti emoční, kognitivní, motorické, somatické a sociální. Nejedná se o obvyklý jev, ve 

školském prostředí se však s depresí setkáme ať už dříve či později (Lidická, 2016, str. 222). 

Mezi základní obecné příznaky deprese patří: 

a) Snížená, skleslá až nadměrně smutná nálada 

b) Pokles aktivity a celkové energie 

c) Stažení do sebe 

d) Pokles či ztráta zájmu a schopnosti radovat se 

e) Pokles schopnosti koncentrace pozornosti 

f) Únava po minimální námaze až pocity vyčerpání 

g) Snížené sebevědomí a sebedůvěra 

h) Poruchy spánku 

i) Snížená chuť k jídlu 

j) Pocity viny a beznaděje 

k) Celkově pesimistické ladění (Lidická, 2016, str. 222). 

Zhoršená nálada bývá nejhorší po ránu. Pro vnějšího identifikátora bývá na první pohled 

zřejmá chudá mimika a snížená gestikulace, plačtivost. To nejsou však jediné varovné 

signály. Ty mohou být ve formě truchlení. Tato deprese má podobu neklidu, podrážděnosti, 

urážlivosti, nespokojenosti, vztahovačnosti, stěžování a pohotovosti ke sporům (Lidická, 

2016, str. 222). 

„Čím více příznaků se vyskytuje najednou a čím jsou silnější, tím je deprese závažnější“ 

(Lidická, 2016, str. 222). 
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U mladších školních dětí se deprese většinou projevuje podrážděností, střídání pláče se 

smíchem, až záchvaty pláče či vzteku. U starších školáků se naopak deprese projevuje 

sníženou výkonností, málomluvností, nekomunikací s okolím (Lidická, 2016, str. 223) 

6.2 Sebepoškozování 

Záměrné sebepoškozování popisuje chování, při kterém je úmyslně a přímo poškozována 

vlastní tělesná tkáň bez vědomého sebevražedného zájmu (Lidická, 2016, str. 223).  

Mezi nejznámější metody sebepoškozování patří: sebeřezání, sebepálení, sebeopařování, 

škrábání kůže, kousání, vytrhávání vlasů, řas a obočí, zabraňování průtoku krve, 

propichování kůže (Kriegelová, 2008, str. 64). 

Adolescenti, kteří se dobrovolně poškozují obvykle kombinují různé formy záměrného 

sebepoškozování. Většinou však tohle sebepoškozování doplní i dalšími sebedestruktivními 

strategiemi. Sebepoškozování patologického charakteru je impulzivní, opakovaně se vrací a 

je vlastně běžnou reakcí na stresové situace. Mezi varovné znaky sebepoškozování patří 

zhoršený psychický stav, modřiny, popáleniny, nošení dlouhých rukávů i za vysokých teplot. 

Pokud se dospívající odmítá zúčastnit aktivit, při kterých hrozí odhalení částí těl, považujme 

to za další známku sebepoškozování (Lidická, 2016, str. 225).  

„Sebepoškozujícímu jde o to, cítit se lépe, ulevit si od nepříjemných pocitů, tenze, prázdnoty, 

bolesti, vzteku. Sebevrah obvykle odpovídá, že nic nemá smysl, nechce jen dočasnou úlevu, 

chce naprostý únik od všeho. Odhalit záměr takto jednoduše ale bývá většinou obtížné, 

mnoho jedinců často odpoví, že neví, proč si ublížili“ (Lidická, 2016, str. 226).  

U jedinců, kteří přemýšlí nad sebevraždou převažují kombinace pocitů deprese, smutku, 

beznaděje, bolesti, samoty a vzteku. Naopak sebepoškozující se zažívají intenzivní stres, 

pocity odcizení vlastního těla (Lidická, 2016, str. 226).  

„Dítě potřebuje pro zdravý vývoj sebeúcty a sebevědomí chválu a emocionální 

zainteresovanost pečující osoby. Emocionálně nepřítomný rodič dává dítěti najevo, že jeho 

úspěchy a neúspěchy nejsou důležité a že nemá od života mnoho očekávat (Kriegelová, 2008, 

str. 70).  
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6.3 Poruchy příjmu potravy 

Jedná se o psychosomatické onemocnění, které se vyznačuje extrémní snahou o štíhlost. 

Jedinec má narušené vnímání vlastního těla. Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální 

anorexie a bulimie. Jsou zde však i další poruchy jako syndrom přejídání. Jedním 

z rizikových faktorů můžeme označit pohlaví, neboť u dívek se tyto poruchy vyskytují až 

desetkrát častěji (Lidická, 2016, str. 231). 

„Dítě může udávat řadu různých důvodů, proč nejí, jako například důvod, že  

„nemá hlad“, že „nemůže jíst“ nebo že ho „bolí bříško“. Tito pacienti mohou být stejně 

vážně fyzicky ohroženi jako pacienti s typickou mentální anorexií“ (Krch, 2005, str. 114). 

Mentální anorexie je charakterizována úmyslným hubnutím, odmítáním jídla, strachem ze 

ztloustnutí. Mentální bulimie je vyznačována opakovanými záchvaty přejídání. Pacientky 

mívají silnou touhu po jídle, zároveň si však stále kontrolují váhu svého těla, což je důvodem 

následného zvracení a vyvolávání průjmů (lidická, 2016, str. 231). 

Ač se může zdát, že dívky trpící těmito poruchami jsou „jednodušší“, opak je pravdou. Ještě 

před rozvinutím těchto poruch bývají dívky, které onemocní mentální anorexií, označovány 

jako zodpovědné, ctižádostivé. Nezřídka bývají nadprůměrně inteligentní, ambiciózní a 

úspěšné. Dívkám trpícím mentální bulimií zase záleží na tom, co si o nich myslí ostatní lidé, 

spolužáci (Lidická, 2016, str. 232). 

Příznaky, které doprovází tyto poruchy jsou jasně bijící do očí. Jedná se o lámavost nehtů, 

vypadávání vlasů, úbytek na váze. U bulimiček je časté poškození chrupu. Změn v chování 

by si měli na prvním místě všimnou rodiče. Bohužel, jak už to tak bývá u dospívajících 

dívek, ne vždy jsou vztahy v rodině ideální a komunikace mezi rodiči a dětmi nefunguje. 

Často jsou to právě blízcí kamarádi, kteří si jako první všimnou, že je něco v nepořádku. Ti 

si však obvykle neví, co si počít, jelikož jsou bezbranní. Učitel je tedy v tomto ohledu tím 

prvním, kdo může poskytnout potřebné informace nebo dokonce jako první nabýt podezření, 

že se s jeho žákem něco děje (Lidická, 2016, str. 233). 
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7 Praktická část 

V rámci mého výzkumu zaměřeného na sociálně-právní problematiku v pedagogické praxi, 

jsem zvolila formu kvalitativního výzkumu 

7.1 Kvalitativní výzkum 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního ne lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (J.Hendl, 2016, str. 46) 

Zpráva z prováděného kvalitativního výzkumu obsahuje detailní popis zkoumaného místa, 

úryvky rozhovorů a poznámek, které si výzkumný pracovník pořizuje při práci v terénu. 

Získanými daty z kvalitativního výzkumu jsou tedy přepisy terénních poznámek získané 

během rozhovorů.   

Jako každý výzkum, i výzkum mnou zvolený, má svá pozitiva i negativa. Výhodou 

kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případu. Nezaměřujeme-li se pouze 

na povrch zkoumané situace, získáme tak lepší vhled do dané problematiky. Přesto, že 

kvalitativní výzkum je zaměřený na kvalitu, i zde je důležitý počet respondentů. Díky 

vyššímu počtu dotázaných, získáme více materiálu, se kterým můžeme dále pracovat a 

analyzovat jej. Provádíme tedy komparaci získaných dat. 

„Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem nebo 

situací jedince či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální nebo normální, 

reflektující každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací.“ (J. Hendl, 2016, str. 

47) 

7.1.1 Zásady pro vedení kvalitativního rozhovoru 

Jelikož v žádné dostupné odborné literatuře nenajdeme žádný jednoznačný předpis pro 

vedení efektivního rozhovoru zaměřila jsem se na obecné zásady, které sestavil Hendl.  

a) Zajistit důkladnou přípravu a nácvik provedení rozhovoru 

b) Účel výzkumu určuje celý proces rozhovoru 
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c) V rozhovoru je vhodné vytvořit rámec, ve kterém se bude moci dotazovaný 

vyjadřovat pomocí svých vlastních termínů a svým vlastním stylem 

d) vytvořit vzájemný vztah důvěry, vstřícnosti a zájmu, jsme citliví k pohlaví, k věku 

a kulturním odlišnostem dotazovaného; 

e) uvědomit si, že při přípravě a provedení rozhovoru nejsou otázky v rozhovoru 

totožné s otázkami výzkumnými; 

f) formulovat otázky jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí; 

g) klást vždy jen jednu otázku; 

h) otázky doplňovat otázkami sondážními; 

i) dávat dotazovanému jasně na vědomí, jaké informace požadujeme, proč jsou důležité 

a jak rozhovor postupuje; 

j) naslouchat pozorně a odpovídat tak, aby dotazovaný poznal, že o něj máme zájem; 

k) nechat dotazovanému dostatek času na odpověď; 

l) udržovat neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat, sbírat data, ale neposuzovat 

účastníka výzkumu; 

m) být pozorný a citlivý k tomu, jak je dotazovaný rozhovorem ovlivněn a jak odpovídá 

na různé otázky; 

n) zohlednit časové možnosti dotazovaného; 

o) být reflexivní, sebekritický monitorovat sám sebe; 

p) po rozhovoru kompletovat a kontrolovat své poznámky, jejich kvalitu a úplnost 

(Hendl, 2016, str. 176).  

7.2 Metody výzkumného šetření 

Bakalářská práce je zaměřena na sociálně-právní problematiku v pedagogice. Zaměřuji se 

na tři hlavní výzkumné otázky, a to: Jak se projevují žáci, u kterých je ohrožen vývoj sociálně 

patologickými jevy? Jak pracovat se žáky, u kterých bylo identifikováno 

problémové/sociálně patologické chování? Jaký je postup pracovníků školy při 

identifikování a řešení patologických jevů? Na základě polostrukturovaných rozhovorů se 

zaměstnanci odlišných škol, jsem získala vysokou škálu sesbíraných dat, případů, názorů, 

zkušeností a pohledů na danou problematiku.   
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Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolila jako ideální možnost pro získání informací. Jedná 

se o rozhovor, ve kterém jsou sice otázky dopředu připravené, ale jejich pořadí a znění se 

může v průběhu rozhovoru měnit. Důležité je, aby otázky byly jasně a jednoduše 

formulované, aby dotazovaný otázce snadno porozuměl.  

7.3 Výzkumná data  

Sběr výzkumných dat probíhal vzhledem k situaci v digitálním prostředí, jelikož okolnosti 

neumožňovaly osobní setkání. Značnou nevýhodou byly omezené možnosti poznat prostředí 

školy, ve kterém se respondent běžně pohybuje. Což omezilo sběr dat na pouhý rozhovor, 

nikoliv na vjemy z okolního prostředí.  

Rozhovory probíhaly spíše v přátelském duchu, jelikož vše probíhalo z domácího prostředí, 

za pomocí webových kamer. Všichni aktivně spolupracovali po dobu celého rozhovoru. 

Většinou nebylo zapotřebí pokládat doplňkové otázky, neboť respondenti byli velmi 

vstřícní, komunikativní, plní informací a zkušeností. Rozhovory trvaly přibližně třicet minut 

až hodinu. Veškeré otázky jsem měla předem připravené a poskládané do osnovy. Vzhledem 

k aktivnímu přístupu dotazovaných rozhovor plynul přirozeně a nedocházelo k tichým 

momentům, ve kterých bych musela pokládat zmiňované doplňkové otázky.  

Jak již je zmíněno výše, mým hlavním cílem bylo zjistit, jak se žáci projevují, jestliže je 

jejich vývoj ohrožen patologickými jevy, jak s takovými jedinci dále pracovat a jaký je 

vlastně postup zaměstnanců školy při identifikaci takto ohroženého dítěte.  

7.4 Analýza dat 

K rozkrytí výzkumných dat využívám otevřené kódování. Otevřené kódování chápeme jako 

vyhledávání klíčových témat týkajících se stanovisek a postojů zkoumaných osob 

k sociálně-právní problematice v pedagogické praxi.  

7.4.1 Otevřené kódování 

„Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a složeny novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako sekvence 

rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými 

(označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.“ (Švaříček, Šeďová, 2014, str. 

211) 
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Prvním krokem je analyzování textu, který rozdělíme na jednotky. Jednotkou chápeme 

slovo, větu, odstavec. Každé takovéto jednotce přiřadíme nějaký kód, tedy jméno. Když 

vybíráme kód, klademe si otázku, o čem daná kategorie vypovídá (Švaříček, Šeďová, 2014, 

str. 211).  

7.5 Výzkumný soubor 

Vzhledem ke kvalitativnímu výzkumu jsem si stanovila počet tázaných osob na číslo šest. 

Zaměřovala jsem se samozřejmě na pracovníky škol, středních i základních. Usoudila jsem, 

že ideálními pracovníky jsou školní metodici prevence a školní psychologové, kteří se 

s touto problematikou setkávají nejčastěji. Dále jsem oslovila i třídní učitele, kteří jsou svým 

žákům nejblíže, tudíž je pro ně nejsnazší identifikovat jakékoli problémy u svých svěřenců.  

Mým cílem bylo oslovit školy výběrové i školy zaměřené na praktickou výuku. Již 

v mladším věku mi bylo jasné, že školy typu gymnázium mají patologických jevů daleko 

méně než školy zakončené výučním listem. To bylo důvodem, proč jsem si vybrala oba typy 

škol, pro porovnání, pro zjištění faktů, popřípadě pak mohu doporučit problémovým školám, 

jak postupovat jinak, aby se jejich situace zlepšila.  

Tři z mnou oslovených respondentů pracují na škole jako školní metodici prevence. Opět 

jsem se snažila nahlédnout do různých koutů škol, což je důvodem toho, že jeden 

z respondentů je ze střední školy výběrové, druhý dotázaný je ze středního odborného 

učiliště a poslední ze školy základní. Vzhledem k vytíženosti školního personálu se mi 

podařilo oslovit pouze jednoho školního psychologa, za to zbylými třemi respondenty jsou 

přímo třídní učitelé, dva ze základní školy a jeden ze střední.  

Výzkumné otázky:  

1) Jak se projevují žáci, u kterých je ohrožen vývoj sociálně patologickými jevy? 

2) Jak pracovat se žáky, u kterých bylo identifikováno problémové/sociálně patologické 

chování? 

3) Jaký je postup pracovníků školy při identifikování a řešení patologických jevů? 
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Po přepsání mluveného rozhovoru jsem hledala podobné pojmy (kódy), které spolu měly 

nějakou spojitost. Poté jsem jim přidělila názvy, z čehož mi následně vznikly následující 

kategorie:  

1) Vyhodnocení situace 

2)  Nejčastější projevy 

3) Spolupráce s orgány 

4) Kompetentní pracovníci 

7.5.1 Vyhodnocení situace 

Mezi pojmy, na základě kterých vznikla tato kategorie, patří přímo slovo situace, dále 

identifikace, hodnotit, komunikace. Kategorie „Vyhodnocení situace“ vyjadřuje názory 

respondentů na identifikaci ohroženého dítěte nebo dítěte, u kterého se projevují sociálně 

patologické jevy. Z odpovědí je zřejmé, že každý z dotázaných má nastavené nějaké 

základy, ovšem další jejich kroky a průběh identifikace už se může lišit podle charakteru a 

přístupu daného člověka či školy.  

Michaela 

Paní Michaela pracuje jako školní psycholog na výběrové škole. Je ve funkci krátce, i přesto 

se již ocitla v mnoha situacích, kdy musela řešit problémy různorodého druhu vyskytujících 

se u žáků. Jedná se hlavně o problémy psychického rázu. Jelikož není třídním učitelem, žáci 

k ní přicházejí spíše na doporučení, v ojedinělých případech si přijdou pro pomoc sami.  

„Jakožto školní psycholog nejsem s dětmi v každodenním styku, tudíž samotnou identifikaci 

neprovádím. Přichází za mnou třídní učitelé nebo samotní rodiče. Stává se, že za mnou přijde 

i žák samotný. Třídní učitel má k identifikaci největší příležitost, jelikož se s dětmi pravidelně 

stýká.“ 

Ivana 

Paní Ivana slouží na téže škole jako paní Michaela. Je však školním metodikem prevence a 

na škole působí již dlouhou dobu, přes dvacet let. Což je samo o sobě důkazem toho, že se 

setkala s mnoha studenty, kteří byli ohroženi nebo naopak ohrožovali.  
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„Většinu případů se dozvídám od Policie ČR nebo OSPODu, kdy se na žáka ptají samotné 

orgány. Jsme téměř bezproblémová škola, za poslední dobu jsme řešili pouze pití alkoholu 

na školním kurzu, ale to byla ojedinělá zkušenost. Musíme ho načapat. Ve škole jsme zatím 

nikoho nechytili. Máme traumaplán školy, krizový plán školy. Je tam popsáno, jak má kantor 

postupovat, jedná-li se o podezření na domácí násilí, výskyt drog apod. Postupy jsou dané.“ 

Pája 

Paní Pája působí naopak od svých výše zmíněných kolegyň na škole, která není výběrová. 

Pracuje tedy na velké škole zaměřené na odborné předměty. Identifikace patologických jevů 

a vyhodnocení situace je ty leckdy náročná.  

„Někdy si sami postěžují, někdy máme zprávy už ze studia na ZŠ, spolužáci upozorní na 

problém, pedagogové si všimnou…“ 

Míša 

Paní Míša je školním metodikem prevence na základní škole. Působí zde zároveň i jako 

třídní učitel, takže identifikace patologických jevů pak přechází přímo v řešení.  

„Věnujeme pozornost školním výsledkům, připravenosti na výuku, své prozradí i účast na 

mimoškolních aktivitách a kroužcích. Identifikaci provádí třídní učitel, učitelé, spolužáci a 

metodik prevence.“ 

Pavlína 

Slečna Pavlína působí na základní škole jako třídní učitel. Její identifikace tedy probíhá 

z více možných úhlů. Sama svou práci učitelky miluje, což pro ni znamená i lásku ke svým 

žákům. Snaží se je tedy chránit a pozorovat kde to jde.  

„Snažím se hodnotit situaci ve třídě a zároveň i o přestávkách na chodbách. Neméně je 

důležitý zájem o žáky samotné a jejich rodinné zázemí. Porada s třídním učitelem, dále pak 

s metodikem prevence, popř. školním psychologem.“ 

Jiří 

Pan Jiří působí jako třídní učitel na střední škole. Nenechává vše pouze na svém vlastním 

pozorování, snaží se do chodu školy a výuky dítěte zapojit i rodiče žáků. Pokud zaregistruje, 

byť sebemenší náznak něčeho nevyhovujícího, okamžitě se snaží jednat.  
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„Jde o důslednou komunikaci s rodiči. Míváme hromadné třídní schůzky, ale i tripartity žák 

– rodič – učitel, kde se mnohdy dovede chování žáka vysvětlit (př. z osobní praxe: úzkostná, 

přehnaně pečlivá žačka – při osobním setkání s rodiči se otec ukázal jako ortodoxní jehovista 

se silnými autoritářskými sklony).“  

7.5.2 Nejčastější projevy 

Pojmy, díky které vznikla tato kategorie jsou rezignace, ztráta motivace, nezájem. 

Kategorie „Nejčastější projevy“ mi byly zodpovězeny spíše jen tak v meziřeči, jelikož mí 

respondenti byli velmi komunikativní a aktivní. Tato kategorie je zároveň spojena 

s odpovědí na otázku, jaké nejčastější problémy se na daných školách vyskytují.  

Michaela 

Paní Michaela vztahuje svou odpověď i k momentální době distanční výuky.  

„Úzkosti v momentální době. Ztrácí motivaci (Přestalo je bavit sportování). Sociální fobie 

kvůli dlouhodobému rozloučení.“ 

Ivana 

Paní Ivana má jasno v tom, že digitalizace doby nemá dobrý dopad na dnešní mladou 

společnost.  

„Nepozornost při hodinách, častá absence, nechuť komunikovat. Pošťuchování v pubertě, 

anorexie, bulimie u dívek. Závislost na mobilech.“ 

Pája 

Paní Pája vidí největší problém v nezájmu rodičů. Vzhledem k jejich rezignaci a nedostatku 

času se začnou žáci, tedy jejich děti, chovat nevhodně, začnou trpět. 

„Úzkosti, nepřipravenost na výuku, agresivita. Většinou je to nedostatek času rodičů na 

žáka, někdy až rezignace rodičů a s tím spojené další problémy.“ 

Míša 

Paní Míša odpověděla velmi stručně.  

„Záškoláctví, mobilní telefony.“  

Pavlína 
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Slečna Pavlína se často setkává i s psychickými problémy či problémy v rodině.  

„Nechuť komunikovat i nechuť k jídlu. Často se jedná o problémy v rodině či psychické 

problémy žáků.“ 

Jiří 

Pan Jiří vidí problém v nezájmu o vzdělávací proces. V dnešní době bude problém i ztráta 

sociálních návyků.  

„Ztráta motivace, nezájem o studium, zhoršení výsledků. Aktuálně celkovou rezignaci na 

vzdělávací proces a apatii vůči jakýmkoliv podnětům ze strany učitele. A do budoucna 

ztrátu některých sociálních návyků.“ 

7.5.3 Spolupráce s orgány 

Kódy (pojmy), které jsem využila k vytvoření kategorie jsou: orgány, spolupráce, OSPOD. 

V této kategorii jsem se zaměřila na otázky zaměřující se na spolupráci s orgány vně školy, 

na kterou se škola obrací v případě dalšího řešení sociálně patologických jevů u žáků, kterým 

nestačila pomoc uvnitř školy. Jedná se také o názor na spolupracující orgány, zda jsou 

dostatečně flexibilní a zda reagují dostatečně rychle.  

Michaela 

Paní Michaela se snaží veškeré problémy vyřešit sama, pokud ji už však nestačí síly, obrátí 

se pro pomoc.  

„Všechno se snažím řešit sama, když to jde. Když už vím, že na to nestačím, kontaktuji 

psychiatra. Často kontaktuji PPP. Spolupráce s orgány vně školy je dobrá.“ 

Ivana 

Paní Ivana se pro pomoc obrací až když opravdu neví co dál. 

„Snažím se řešit veškeré problémy ještě ve škole, teprve když potřebuji informace nebo 

poradit, obracím se na příslušné orgány.“ 

Pája 

Paní Pája se ve škole snaží udržet patologické jevy týkající se šikany jednotlivců. Pokud 

problém vyroste v něco většího, obrací se na orgány mimo školu.  
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„Šikanu jednotlivců řešíme ve škole, diagnostiku kolektivu s orgány mimo školu.“ 

Míša 

Paní Míša jakožto metodik prevence řeší problémy nejčastěji i dlouhodobě. Od toho se odvíjí 

i její odpověď. 

„Mimo školu řešíme dlouhodobé záškoláctví, týrání v rodině. Ve škole vše ostatní.“ 

Pavlína 

Slečna Pavlína se v odpovědi zaměřila na chod školy jako takový.  

„Ve škole řešíme chod školy, fungování žáků, problémy s klasifikací apod. S orgány mimo 

školu pak správní řízení, odvolání žáků, častěji pak osloví PPP školu než naopak.“  

Jiří 

Pan Jiří se na škole snaží udržet „povrchové“ patologické jevy, pro pomoc si jde u problémy, 

které zasahují už moc hluboko.  

„Když to zjednoduším, tak „standardní“ šikanu vyřešíme ve škole sami. Spíše problémy, 

které prorůstají hluboko do rodiny, už musíme řešit s OSPODem, nebo policií.“ 

7.5.4 Kompetentní pracovníci 

Psycholog, třídní učitel, důvěra, domluva jsou slova, na základě kterých vznikla kategorie 

„Kompetentní pracovníci“. V této kapitole jsem pokládala otázky, které mě dovedly 

k odpovědím, jak se jedná s dítětem, u kterého byl prokázán ohrožený vývoj sociálně 

patologickými jevy. Každý z respondentů má svůj osobitý přístup, všichni se však shodnou 

na tom, kdo je kompetentní pracovník.  

Michaela 

Paní Michaela, působící na škole jako školní psycholog, má ráda svoji atmosféru, kde se cítí 

pohodlně ona i její žáci-pacienti.  

„Přijde na to, co se řeší a kdo mě osloví. Někdy třídní učitel, zástupkyně nebo rodič. 

Nejraději mám svou atmosféru, takže dítě, rodič a já. Nebo dítě a já. Nebo já a rodič. 

Práce se třídou, když je problém ve třídním kolektivu.“ 

„Pracuji tak, aby nevěděli, že za mnou byl nějaký žák. Aktivity se třídami.“ 
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„Záleží i na podpoře učitele.“ 

Ivana 

Paní Ivana má svůj vlastní akční přístup, jak se žáky dále jednat.  

„Pokud vidím problém, hlavně u malých gympláků. Jednotlivě si je vezmu, pokecám s nimi. 

Udělám trochu bububu. Většinou řešeno domluvou. Mám upomínku, pozoruji je nadále. 

Jednou za měsíc si je opět vezmu a promluvíme si znovu. Pokud je potřeba, kontaktuji 

třídní učitele, ať si dávají pozor. Hlavně anorektičky.“  

Pája 

Paní Pája postupuje podle jasných pravidel.  

„Většinou popovídání s dítětem, případně s rodiči, proběhne výchovná komise, která 

navrhne další kroky a opatření.“ 

Míša 

Paní Míša si velmi zakládá na důvěře. Pokud dítě neuvěří, že jste jeho přítel a nemusíte se 

ničeho bát, nikdy se vám nesvěří.  

„Pomalu, nevystrašit, dítě ujistit, že jste přítel. Musí učiteli důvěřovat.“ 

Pavlína 

Slečna Pavlína je třídní učitelkou, takže jde vše přes ní, posílá pak informace dále.  

„Většinou přes třídní učitelku nebo ředitelku, dále pak na kompetentního pracovníka.“ 

Jiří 

Pan Jiří, jakožto třídní učitel vidí většinou problém jako první. 

„Nejčastěji to začíná jednáním s tř. učitelem, který by měl odhadnout míru závažnosti, poté 

se, popř. přizve školní psycholožka a výchovný poradce.“ 

7.6 Shrnutí 

Výzkumné otázky:  

Vzhledem k odpovědím, které mi byly poskytnuty se projevy sociálně patologických jevů 

téměř všude shoduje. Nejčastějšími projevy jsou závislosti na mobilech, úzkosti, nechuť 

komunikovat, ztráta motivace, zhoršení výsledků ve škole a častá absence. Rozdíly se 
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vyskytují hlavně co se týče věku žáků. Mladší žáci na základních školách chodí často za 

školu nebo se nevěnují výuce díky mobilům, které mají neustále při ruce, čemuž aktuální 

doba moc nepomáhá. Starší žáci naopak častěji trpí psychickými problémy, za kterými stojí 

nezapadnutí do kolektivu, nevhodné domácí prostředí či šikana ze strany spolužáků. 

Práce se žáky, u kterých bylo identifikováno sociálně patologické chování, se téměř neliší, 

co se základních pravidel týče. Záleží samozřejmě na jednotlivých přístupech pracovníků 

školy. Školní psycholog pracuje zásadně se žákem samotným, jelikož jsou problémy spíše 

psychické, což vede k rozhovorům se samotným žákem. Školní metodik prevence naopak 

řeší problémy i kolektivní, tudíž má přístup lehce odlišný než školní psycholog. Třídní učitel 

zase slouží jako hlavní nástroj k identifikování nevhodných jevů, sice má k žákům nejblíže, 

nedoporučuje se však, aby veškeré problémy řešil sám, bez pomoci kompetentních 

pracovníků.  

Postup a následné řešení patologických jevů je vlastně velmi podobné u všech. Pokud je 

identifikován žák se sociálně patologickými jevy většina pracovníků školy se snaží s dítětem 

promluvit, dohledat jádro problému a následně kontaktuje rodiče či zákonné zástupce. Pokud 

je třídní učitel prvním, který si všimne, že je v životě žáka něco v nepořádku, snaží se to 

vyřešit právě kontaktem rodičů, následně však celý případ předá školnímu psychologovi, 

výchovnému poradci nebo školnímu metodikovi prevence. Pokud však problém přeroste i 

sílu těchto pracovníku, všichni respondenti se shodli na tom, že je dobré kontaktovat orgán 

mimo školu, který jim dá cenné rady a doporučení. Některé problémy jsou však poslány 

mimo školu úplně a musí je řešit pouze mimoškolní orgán, jedná se například o psychické 

problémy týkající se myšlenek na sebevraždu, nebo problémy s policí. V ten moment už 

spíše škola předává informace jinému orgánu, který se snaží problém vyřešit.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, s jakými problémy v oblasti sociálně-právní problematiky škola 

potýká, jak se patologické jevy projevují, zda je vše dostatečně zajištěno ze strany státu, jak 

s těmito problémy škola dále nakládá, jak zaměstnanci školy postupují při identifikování 

patologických jevů, popřípadě získat nějaká doporučení pro pedagogy. Zaměřila jsem se 

tedy na zaměstnance školy, mezi které jsem zahrnula jak metodiky prevence, školní 

psychology, tak i klasické kantory a asistenty pedagoga, abych měla pohled ze všech 

možných úhlů. Zajímalo mě, jak funguje celý systém identifikace žáka s patologickými jevy 

a následné jednání s ním. Otázky tedy byly přímé a odpovědi byly velmi často i dost osobní.  

Teoretická část je zaměřena na seznámení se s jednotlivými patologickými jevy, se kterými 

se můžeme na školách setkat, jsou zde popsány zákony a metodické pokyny, kterými se 

škola vzhledem k výchovným problémům žáků řídí. Je zde kapitola věnována přímo 

identifikaci ohrožených žáků a základní teoretické identifikátory. Následně jsou je zde 

popsána pomoc těmto žákům jak uvnitř školy, tak mimo ni. 

Praktická část bakalářské práce byla propojením teorie a praxe. Vše, čím jsem se zabývala 

v části teoretické mi respondenti potvrdili v části praktické. Identifikátory se shodovali 

s jejich vlastní identifikací patologických jevů, odkazy na orgány vně školy se shodovali 

taktéž. Vzhledem k tomu, že část mých respondentů bylo přímo metodiky prevence nebo 

školním psychologem, i zde došlo ke krásnému propojení s teoretickou částí.  

Během výzkumu jsem mezi respondenty narazila na mnoho odlišností, což mě ze začátku 

vcelku překvapilo. Jelikož se jedná o školy a školská zařízení, předpokládala bych, že průběh 

jednání a řešení problémů je jasně dané, a že školy jednají totožně. Co se týče patologických 

jevů, ty se samozřejmě nemění a vyskytují se stále dokola ty stejné. Zjistila jsem ovšem, že 

vzhledem k modernizaci a digitalizaci dnešní doby, patologické jevy spíše přibývají. U 

šikany dochází ke změnám v taktice, není vše již tolik osobní, využívají se sociální sítě a 

internetové stránky.  

Respondenti se poměrně často odkazovali na současnou situaci týkající se distanční výuky. 

Vzhledem k tomu, že žáci nenavštěvují školy a nestýkají se, určité patologické jevy 

momentálně stagnují a nejsou tolik vidět. Naproti tomu vznikají naopak jiné závislosti 
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spojené s mobily a počítači, které jsou i v normálním školním provozu součástí života 

každého žáka, natožpak teď, kdy je povinnost být na počítačích přihlášen dennodenně.  

Přínosem mé práce jsou možná doporučení pro pedagogy, jak včas zasáhnout, na co si dávat 

pozor. Ráda bych zdůraznila, že není třeba zvládnout vše sám, je potřeba žáka ujistit, že se 

nemá čeho bát a poslat ho za kompetentním pracovníkem školy, který má v řešení těchto 

problému větší zkušenosti. Snažila jsem se získat informace z různých škol různých typů. 

Na více problémových školách bych tedy mohla být schopna doporučit opatření, která mají 

na školách výběrových, a která fungují. Je určitě jasné, že záleží i na charakteru dětí 

navštěvujících danou školu. Pokud však není podceněna primární prevence, je to první velký 

krok vedoucí k lepšímu chodu školy.  
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Přílohy 

Okruhy otázek:  

1. Jak často se setkáváte se žáky, potýkající se se šikanou ze strany žáků? 

- Za jakým účelem tato šikana vzniká? 

- Myslíte si, že situace týkající se naší problematiky je četnější nebo se naopak 

lepší? 

2. Na jakém základě identifikujete žáky se sociálně právní problematikou? 

- Jak funguje systém identifikace těchto žáků? 

3. Řešíte častěji problémy se žáky z okrajové společnosti, nebo se žáky, potýkající 

se s problémovou situací v domácím prostředí? 

- Jsou časté situace, kdy se do těchto problémů dostávají děti z hmotně a finančně 

zabezpečených rodin? 

4. Jaký vliv mají společenské party na chování vrstevníků? 
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5. Myslíte si, že si jsou děti dobře informovány, kam nebo na koho se obrátit v 

případě pocitu nebezpečí? 

6. Myslíte si, že orgány o sociálně-právní ochraně dětí reagují dostatečně rychle 

na danou situaci? 

- Jak často se obracíte na orgány zvenčí? 

- Jaká je spolupráce s orgány zvenčí? 

- Jaké problémy se snažíte řešit sami uvnitř školy, a jaké s orgány mimo školu? 

7. Myslíte, že potřebujete výklad právních dokumentů, které řeší tuto právní 

problematiku? 

- S jakými dokumenty, týkající se sociálně-právní problematiky, pracujete? 

- Jak jste s k těmto dokumentům dostal/a? 

- Jak často jste je v praxi využil/a? 

8. Myslíte, že jsou vaši zaměstnanci v právní oblasti v pozorování patologických 

jevů dostatečně vzdělaní? 

- Spatřujete nějaké pochybení? Jak často? 

9. Když má nějaké dítě patologický problém, jak probíhá jednání s tímto dítětem? 

10. Když zjistíte, že za problém žáka stojí rodina, první, s kým to řešíte jsou právě 

rodiče? 

- Dokážou rodiče pochopit problém, který trápí jejich dítě a snaží se ho vyřešit s 

vaší pomocí? 

- Do jaké míry spolupracují rodiče se školou na řešení problému svého dítěte? 

11. Myslíte si, že je vše ohledně sociálně-právní problematiky dostatečně zajištěno? 

Nebo byste uvítal/a nějakou změnu ze strany vlády a její působnosti? 
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12. Jaký nejčastější problém musíte řešit? 
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