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Shrnutí 
Cílem této práce bylo ověřit předpoklad, že sportovní výchova má pozitivní vliv na 

osobnost dítěte v oblasti školní kázně. 

V teoretické části diplomové práce definujeme pojem kázeň a školní kázeň. Dále 

upozorňujeme na specifická hlediska, jimiž lze problematiku kázně nahlížet a zkoumat. 

V teoretické části jsme stanovili čtyři kategorie výchovných problémů na současné 

základní škole. Na základě empirického výzkumu jsme zjišťovali četnost výskytu 

kázeňských problémů s ohledem na stanovené kategorie. Z výsledků vyplývá, že 

nejčastější výchovné problémy, kterým musí čelit současná základní škola, jsou projevy 

agresivního chování žáků a časté vyrušování výuky.  

Dále jsme provedli srovnání četnosti výskytu kázeňských problémů u skupiny 

sportujících a nesportujících žáků. Podařilo se nalézt několik možných pozitivních i 

negativních efektů sportovní výchovy, ale většina zjištěných výsledků jen velmi lehce a 

nevýznamně hovoří ve prospěch jedné či druhé skupiny. Proto konstatujeme, že 

zapojení dítěte do organizovaného sportu nijak zásadně neovlivňuje jeho školní 

socializaci. Konstatujeme, že potenciál sportovní výchovy zůstává v oblasti školní 

kázně nevyužit. Nepotvrdila se tak naše pracovní hypotéza, ve které jsme předpokládali 

diference ve prospěch sportujících žáků. 

 

Klíčová slova: školní kázeň, sportovní výchova, výchovné problémy 
 
Summary 

In this work we examine the question of the role the sport activity plays in the field 

of school discipline. 

In theoretical part we define the concept of discipline and school discipline. Then we 

draw attention to some specific points of view that can be taken by the observation and 

examination of discipline questions.  

In the theoretical part we determine four categories of educational problems at 

contemporary primary schools. Then on the base of empirical survey   

 
 
 
 
 



 4

OBSAH 
 
1 Úvod 6 
2 Teoretická část 8 

 2.1 Vývoj osobnosti – charakteristika staršího školního věku 8 
 2.2 Vymezení pojmu kázeň 10 
 2.3 Psychologické teorie a kázeň 11 
 2.4 Struktura osobnosti a kázeň 17 
 2.5 Kázeň a společnost 18 
 2.6 Školní kázeň 20 
  2.6.1 Funkce kázně ve škole 22 
  2.6.2 Chápání školní kázně v dějinách pedagogiky 23 
  2.6.3 Příčiny nekázně žáků ve škole 29 
  2.6.4 Hodnocení chování na ZŠ – kázeňské odměny a tresty 31 
 2.7 Kategorie kázeňských problémů na ZŠ 32 
  2.7.1 Agresivní chování 35 
  2.7.2 Návykové látky 41 
  2.7.3 Osobnostní poklesky 44 
  2.7.4 Vyrušování vyuky 46 
 2.8 Výchova ve sportu a školní kázeň 47 
  2.8.1 Sport jako socializační činitel 48 
3 Metodologická východiska práce 52 

 3.1 Cíle, hypotézy a úkoly práce 52 
 3.2 Realizace a organizace výzkumu 53 
 3.3 Charakteristika souboru 54 
4 Výsledky a diskuse 58 
 4.1 Agresivní chování 58 
 4.2 Návykové látky 61 
 4.3 Osobnostní poklesky 64 

 4.4 Vyrušování vyuky 67 



 5

 4.5 Kategorie kázeňských problémů 70 
 4.6 Komparace sportujících a nesportujících žáků 74 
5 Závěr 92 
6 Literatura 96 
7 Seznam tabulek a grafů 99 
8 Přílohy 102

 8.1 Dotazník 102
 8.2 Výskyt kázeňských problémů v celém souboru 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

1   ÚVOD 
 

,,Kázeň ve škole je téma vděčné a věčné“, uvádí Kolář (2004). Každý pedagog se ve 

své praxi dostává do situace, kdy musí řešit poklesky svých žáků, které jdou buď proti 

obecné morálce, školnímu řádu, nebo proti jeho osobnímu přesvědčení. Je nucen 

rozlišovat, které jednání a chování lze ještě tolerovat a které je již nutno v zájmu 

ostatních účastníků vzdělávání i v zájmu neukázněného žáka trestat. Musí, nebo by 

alespoň měl nabízet dětem cesty, které je povedou dobrým směrem. To vše je 

nezbytnou, ne-li hlavní náplní práce učitele na druhém stupni základní školy. 

    ,,Ve školní praxi snad neexistuje téma, které by bylo mezi učiteli předmětem tolika 

diskusí, jako je tomu v případě (ne)kázně žáků. Zároveň se jedná o téma polarizující 

názory jednotlivých účastníků diskuse, ať už se jedná o učitele, rodiče dětí, které právě 

navštěvují školu, či širokou veřejnost.” (Bendl, 2004, s. 10) Tato práce chce být dalším 

možným příspěvkem do diskuse o tomto problému. 

Cílem naší práce je prozkoumat výchovné problémy na ZŠ a provést srovnání jejich 

výskytu u sportujících a nesportujících dětí.  

V teoretické části vycházíme ze studia odborné literatury a dalších informačních 

zdrojů. Definujeme pojem kázeň a školní kázeň. Dále se pokusíme upozornit na 

specifická hlediska, jimiž lze problematiku kázně nahlížet a zkoumat. Zde si jsme 

vědomi možných nepřesností a zjednodušení vyplývajících z toho, že naším cílem nebyl 

vyčerpávající rozbor a analýza těchto hledisek, ale pouze upozornění na jejich existenci. 

Chceme zde pouze ukázat, v jakých souvislostech je možné kázeň zkoumat. S ohledem 

na problematiku školní kázně se dale snažíme vymezit oblasti kázeňských problémů na 

současné ZŠ. Praktické části předchází vymezení sociálně formativního vlivu sportovní 

výchovy na osobnost a socializaci člověka.  

V praktické části provádíme, na základě empirického výzkumu, vyhodnocení 

četnosti výskytu vymezených výchovných problémů na ZŠ. Následně pak porovnáváme 

v jaké četnosti a míře se dané výchovné problémy vyskytují u sportujících žáků ve 

srovnání s nesportujícími.  

Pro ověření teoretických východisek a provedení samotné komparace byl proveden 

empirický kvantitativní výzkum formou anonymního dotazníku. Dotazníkové šetření 

bylo provedeno u 600 žáků na osmi základních školách. Jednalo se o žáky z 8. a 9. tříd, 

ve věku 13 – 15 let, tedy o žáky staršho školního věku. Šlo o účelový výběr vzorku, 
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tedy o výběr založený na úsudku výzkumníka. Jediným určujícím faktorem pro výběr 

respondentů výzkumu se stal jejich věk a docházka do jedné ze zapojených škol. Osobní 

zázemí respondentů, které má na zkoumaný jev podstatný vliv, nebylo nijak zjišťováno. 

Všechny zapojené školy jsou běžné ZŠ, ve kterých se vyučuje podle učebních 

dokumentů č. 16847/96-2 Základní škola. Nejedná se tedy o nijak speciálně zaměřené či 

výběrové školy. 

Z mnoha odborných výzkumů, o které se v práci opíráme (např. Bendl (2004), Kolář 

(2001), MŠMT (2008), HBSC (2002)), vyplývá, že kázeňská situace na našich školách 

není dobrá. Všechny výzkumy jsou citovány v teoretické části práce, konkrétně v 

kapitolách 2.6 a 2.7. Tvrzení, že se narůstající agresivita dětí, šikana v dětském 

kolektivu a nerespektování autority učitele stává ve školách vážným problémem, 

vychází také z osobní osmileté pedagogické zkušenosti autora a jednak z poznatků 

mnoha kolegů učitelů, které jsou dostupné např. na portálu www.ceskaskola.cz. 

Tvrzení, o zhoršující se kázeňské situaci na našich základních školách, je psáno 

s vědomím, že existuje jev, který Bendl (2004) označuje jako legendarizace minulosti. 

Právě při hodnocení chování a jednání určité části společnosti a při srovnávání tohoto 

chování s minulostí se mnoho hodnotitelů může něčeho takového dopustit. V očích 

mnoha lidí z laické i odborné veřejnosti dochází k legendarizaci dřívější školy. V duchu 

tohoto jevu byli žáci dříve lépe vychovaní, slušnější, ukázněnější a poslušnější, než jsou 

dnes. Byli zkrátka mnohem lepší, než ti současní, zaznívá v podstatě s každou další 

generací dětí. Přes toto vědomí se kloníme k názoru, že problémy s kázní žáků se 

zvětšují a projevy nekázně se dnes stávají velkým, možná největším problémem 

základního školství. Jak uvádí Smith (1969), je to patrně proto, že kázeňský systém ve 

škole odráží systém, který se nachází v širší společnosti. Myslíme si, že je-li něco 

zásadním problémem české společnosti na počátku 21. stolení, tak je to problém 

morálky a slušnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskaskola.cz/
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2   Teoretická část 

    2.1   Vývoj osobnosti - charakteristika staršího školního věku 

Lidská osobnost prochází během života vývojem, který mnoho psychologů  

rozčleňuje do určitých kategorií, stádií či period. Ty mají snahu zachytit změny a 

procesy, kterými osobnost člověka v daném období pravděpodobně prochází. V každém 

zvoleném členění jsou pak popisovány typické změny v oblasti morfologie, fyziologie, 

psychologie a sociální interakce osobnosti člověka. Takové změny lze označit jako 

věkové zákonitosti vývoje. Při snaze zaobírat se určitou věkovou skupinou je důležité 

tyto charakteristiky a zákonitosti znát, protože podstatně mohou  ovlivňovat zkoumanou 

otázku. Přehlednou tabulku stadijního vývoje uvádí Svoboda (2008). 

 
Tabulka č. 1 - Stadijní pojetí vývoje člověka 

 
Období 

integrační kulminační involuční 

(mládí) (dospělost) (stáří) 

1. prenatální 1. préakmé 1. presenium 

2. dětství (0 – 11 let) 2. akmé (30 – 45 let) 2. senium 
3. dorost (11 – 20 let) 3. postakmé (46 – 60 let) 3. silicernium 

Období integrační neboli mládí 
1. věk kojenecký – do 1 roku 

2. věk batolecí – do 3 let 
3. věk předškolní – od 3 do 6 let 

4. věk mladší školní – od 6 do 11 let 
5. věk starší školní – od 11 do 14, 15 let 

6. věk mladistvých – od 14,  15 do 18, 20 let 
 

V případě zkoumání školní kázně, tedy zjednodušeně řečeno v otázkách vědomého 

dodržování psaných i nepsaných norem chování, hraje věk a jeho vývojové zvláštnosti 

významnou roli.  

 
Charakteristika staršího školního věku 

Ve své práci se budu zabývat dětmi z 8. a 9. třídy 2.stupně základní školy, tedy dětmi 

v období pubescence ve stáří 13 – 15 let. Příhoda (1963) a Čáp (1997) označují toto 
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období jako střední školní věk, Vágnerová (2000) a Jansa, Dovalil, et al (2007) jako 

starší školoní věk. Charakteristika rysů osobnosti člověka v tomto období je u 

uvedených autorů v podstatě shodná. 

V tělesné oblasti dochází k razantním biologickým změnám, které se odrážejí i 

v psychickém vývoji jedince. Jedná se o období, které je velmi nerovnoměrné a je 

provázeno řadou obtíží. Bývá chápáno jako přechodné období mezi dětstvím a 

dospělostí. 

Pro  předmět zkoumání této práce jsou důležitější změny ve sféře sociální a 

emocionální. Dítě, označované nyní jako pubescent, se v tomto období osamostatňuje, 

mění se jeho vztah k rodičům, vůči nimž se snaží vymezovat. Snaha být dospělým, 

dospělé napodobovat a současně jejich svět nesmlouvavě kritizovat, je pro tento věk 

typická. Netýká se jen rodičů, ale i dalších autorit, tedy i učitelů a dalších dospělých 

zaměstnanců školy. Tento projev vzdoru a negativism, a s ním související vznik 

kázeňských problem, je tedy očekávatelnou součástí tohoto věkového období.  

Atkinson (2003) uvádí Piagetova vývojová stadia kognitivního vývoje, podle kterých 

se dítě starší 12 let nachází ve čtvrtém stadiu označovaném jako stadium formálních 

operací. Dítě dokáže myslet logicky, posuzovat abstraktní pojmy a systematicky 

testovat hypotézy. Zabývá se abstrakcí, budoucností a ideologickými problémy. Čím 

blíže konci popisovaného období se jedinec nachází, tím více roste jeho schopnost 

etického usuzování. Je tedy více schopen kriticky posuzovat i své chování a jednání. 

Velký význam má pro pubescenta vrstevnická skupina, s jejímiž členy se snaží 

ztotožnit. Normy, které vrstevníci a skupina stanoví jsou často přednější, než normy 

ostatních institucí jako jsou rodina či škola. Sociální prostředí sportovní organizace a 

její dobře nastavené vnitřní klima tedy může hrát velmi významnou roli v postojích a 

chování svého člena, pokud ovšem tento člen toto prostředí přijímá za své. Role, kterou 

jedinec ve skupině získá, má velký vliv na jeho identitu a následné chování. 

K velkým změnám dochází v sebepojetí jedince. Pro chování jsou typické prudké 

změny nálady. Velmi špatně snáší pubescent přehnanou přísnost, zaujatost, neupřímnost 

a nespravedlnost. 

Z charakteristiky období staršího školního věku vyplývá, že se jedná o období 

bouřlivé a složité a samo o sobě je potencionálním zdrojem vzniku školních kázeňských 

problémů. Těm se nelze proto do určité míry ve školách vyhnout.  
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   2.2  Vymezení pojmu kázeň 

Jak uvádí Hartl (2000), kázeň lze definovat jako soubor opatření pro dodržení 

stanovených norem chování, jako jeden z cílů výchovy, jako prostředek k dosažení 

vyšších cílů a mravních rysů osobnosti. 

Slovo kázeň má podle Českého etymologického slovníku (Rejzek, 2001) původ ve 

staročeštině. Výraz kázeň byl užíván ve smyslu dnešních výrazů káznice, ukáznit, 

ukázněný, pokárání, trest. Staroslovanské kazni se obvykle vykládá z kazati (viz kázat, 

nakázat - potrestat). Vývoj významu byl ukazovat, poroučet, neboli napomínat, trestat a 

ukazuje, že slovo kázeň bylo používáno v negativních souvislostech. Kázeň byla něco, 

co chybělo lidem, jejichž jednání společnost považovala za špatné a které  odsuzovala. 

Takovým lidem bylo nutné vysvětlit jaké jsou očekaváné způsoby chování a to buď 

cestou jemnější – kázat, nebo cestou přísnější – ukáznit. Odtud pravděpodobně pochází 

negativní chápání významu slova kázeň v dnešní společnosti, která si jej často spojuje s 

vynucováním něčeho na úkor osobní svobody. 

Podle Bendla (2005) můžeme uvést, že dnes existuje celá řada definic kázně. Mnozí 

autoři , např. Lindner (1915), o kázni hovoří jako o souboru opatření pro dodržování 

určených norem chování, jiní, např Kádner (1925), chápou kázeň jako soubor zákonů, 

kterými se řídí skupina jednotlivců, kteří mají tytéž potřeby, povinnosti i ideály. Jedni 

rozumí kázní podřízení se autoritě, pořádku a určitému řádu, např. Uher (1924), druzí, 

např. Jurovský (1955), rozumí kázní kombinaci znalostí a zachování pravidel určených 

pro určitou oblast. Další autoři hovoří o kázni v širším a užším slova smyslu, jiní zase 

zdůrazňují více její vnitřní či vnější moment. 

Uher (1924) definuje kázeň jako dobrovolné, nebo nucené podřizování jednotlivce či 

společnosti, určité autoritě, určitému pořádku, řádu, a to buď svobodně zvolenému, 

nebo zvenčí ukládanému. Tato definice je s malými obměnami dodnes používána řadou 

autorů. Například Mařádek (2003) uvádí, že kázní rozumíme nucené, dobrovolné či 

uvědomělé podřizování se jednotlivce určité autoritě, určitému pořádku, určitému řádu, 

a to buď svobodně zvolenému, nebo zvenčí ukládanému. Podle Jurovského (1955) je 

kázeň ve svém nejširším vymezení poznáním a zachováním pravidel jednání. 

V nejnovějším vydání Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) je 

kázeň vymezována jako  vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovených 

úkolů, určených činností, spojené s respektováním autority. 
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Obecně lze tedy kázeň definovat jako vědomé dodržování zadaných norem, přičemž 

slovo zadané nám umožňuje odlišit pojem kázně od mravnosti, slovo vědomé zase 

odkazuje na myšlenku, že by bylo sporné hovořit o kázni, resp. nekázni u člověka, který 

si není vědom existence norem. Pro bližší osvětlení pojmu kázně se někteří autoři 

pokoušejí vymezit jeho vztah k pojmům obsahově blízkým – poslušnosti, řádu, 

pořádku, drilu, výchově, mravnosti, právu. Např. Bendl (2004) uvádí, že jde-li nám o 

kázeň vnitřní, uvědomělou, kritickou a zdravou, musíme úzkou souvislost vidět 

především mezi kázní a mravností.   
 

  2.3  Psychologické teorie a kázeň 
 

Tak jako psychologie nepodává jednotné vysvětlení chování člověka, nenabízí ani 

jednoduchý a jednotný pohled na problematiku kázně (případně dodržování norem a 

podřizování se). Nejde o to, že by se jednotlivé směry navzájem úplně popíraly a 

vylučovaly, ale každý z hlavních psychologických přístupů klade důraz na trochu jiný 

aspekt tohoto jevu. Důvodem je to, že každý nahlíží lidské chování z jiné perspekktivy. 

Na úvod kapitoly bychom rádi uvedli, že si jsme vědomi možných nepřesností a 

zjednodušení, ale v této práci nám nešlo o vyčerpávající rozbor či analýzu jednotlivých 

psychologických přístupů k dané problematice. Cílem bylo pouze jejich zmapování a 

upozornění na jejich specifická hlediska, jimiž lze problematiku kázně zkoumat. 
Atkinson (2003) hovoří o pěti základních psychologických přístupech – biologickém, 

behaviorálním, kognitivním, psychoanalytickém a fenomenologickém, přičemž každý z 

nich se vyjadřuje určitým způsobem k problematice kázně.  
 
  Biologický přístup 

 
Biologický přístup usiluje o specifikaci neurobiologických procesů, jež jsou 

podkladem pro duševní činnost a chování. Zkoumání vlivu jednotlivých biologických 

procesů v těle člověka na jeho chování, a tedy i na jeho případné problémy s 

dodržováním norem, nabízí hypotézu, že chlapci jsou oproti dívkám v tomto směru 

biologicky znevýhodněni. Zásadní roli v chování jedinců hrají hormony, přesněji jejich 

typ a úroveň jejich hladiny v organismu, a v tomto ohledu jsou muži oproti ženám v 

nevýhodě.  

Jedním takovým problematickým hormonem je mužský pohlavní hormon 

testosteron. Podle Dobsona (2003) se většina odborníků domnívá, že sklon chlapců 
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riskovat, bojovat, hádat se a chlubit, soutěžit a vynikat za každou cenu má přímou 

spojitost s přítomností testosteronu. Snad tím lze také vysvětlit, proč jsou chlapci ve 

škole tak neposední.  

Serotonin je další hormon, který ovlivňuje lidské chování. Jeho úkolem je uklidňovat 

či zmírňovat emoce a pomáhat člověku ovládat vlastní impulzivní chování. Tohoto 

hormonu mají, naopak oproti testosteronu, více ženy než muži. 

Vedle vlivu chemických procesů zdůrazňuje biologický přístup také vliv dědičnosti 

na chování člověka. Většina výzkumů, které se zabývají vlivem dědičnosti na chování 

člověka není interpretována jednoznačně, protože dědičnost působí nepřímo, tj. v 

koincidenci s jinými vlivy. 

Ze všeho uvedeného vyplývá, že biologické faktory stojící v pozadí problémového, 

agresivního, násilného či neukázněného chování žáků patří k těm, které má učitel ve své 

moci nejméně. Může na ně totiž pouze reagovat, s jejich příčinou nemůže nijak 

pracovat. Znalost těchto faktorů mu však umožní prokazovat větší míru trpělivosti. Ta 

je třeba zejména při jednání s pubescenty, kteří zrovna procházejí obdobím 

označovaným jako hormonální koupel a u kterých je naděje, že se hladina hormonů a 

tedy i nepříjemné kázeňské problémy v dohledné době upraví.   
 

    Behaviorální přístup 
 

Behaviorální psychologie se zaměřuje na naučené chování člověka. Původní 

behaviorální přístup, reprezentovaný americkým psychologem Johnem B. Watsonem, se 

zaměřuje na druhy chování a aktivity organismu, které lze pozorovat. Tento přístup  

tvrdí, že objektivní vědecké zkoumání lze v psychologii realizovat jedině 

prostřednictvím studia toho, co lidé dělají, tedy jejich chování. Zkoumá tedy podněty 

přicházející z prostředí a reakce jedince na tyto podněty. 

Na behaviorismus později navázal neobehaviorismus, který modifikoval klasickou 

behavioristickou formuli, že reakce (chování) je funkcí podnětu, vložením organismu 

jako intervenující proměnné. Podle něj je chování funkcí podnětu a organismu 

(osobnosti). Neobehaviorismus tedy zařazuje ještě předchozí zkušenost jedince. 

Behavioristická teorie se skládá ze dvou hlavních proudů – klasického podmiňování 

a operantního podmiňování. Oba proudy zahrnují tvorbu asociací, to znamená učení se, 

že určité události k sobě patří. U klasického podmiňování se organismus učí, že určité 
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události k sobě patří, u operantního se učí, že reakce, kterou učiní, bude mít určité 

důsledky. 

Klasické a operantní podmiňování tvoří základ tzv. sociálníhho učení. To lze 

definovat jako komplexní proces osvojování a využívání sociální zkušenosti, tj. 

zkušenosti získané ze sociálních interakcí, v psychické činnosti jedince (Nakonečný, 

1995). Podle teorie sociálního učení jsou individuální rozdíly v chování z velké části 

způsobeny rozdíly v druzích zkušeností, jejichž prostřednictvím se člověk během života 

učí. 

Behaviorální přístup, konkrétně operantní podmiňování, tak podává zásadní 

informaci, a to, že určité chování vede k dosažení určitého cíle, a to v pozitivním i 

negativním významu. Z hlediska školní kázně je velmi důležité jasně, důsledně a 

opakovaně podávat dětem zpětnou informaci, že pozitivní chování a jednání je 

oceňováno a negativní chování a jednání je zavrhováno. Jako člověk pohybující se na 

základní škole zde vidím ještě jedno důležité sdělení. Je důležité, aby se učitel více 

zaměřil na pozitivní reakce a práci s nimi. Negativní reakce, tedy trest, by měl být jasný, 

okamžitý, spravedlivý a bez přesahu do budoucí vzájemné interakce. Je třeba si 

uvědomovat, že účinek trestu není tak předvídatelný jako výsledek odměny. Odměna v 

podstatě sděluje: opakuj to, co jsi udělal. Potrestání oproti tomu pouze říká: zastav své 

konání, ale nenabízí alternativní možnost. Zatímco odměna buduje správné chování, 

trest pouze brzdí, utlumuje špatné chování. Jakýkoliv žák může na potrestání reagovat 

tak, že nahradí chování, které vedlo k potrestání, chováním ještě méně žádoucím, nebo 

dokonce reaguje agresivním chováním. Často si také vytvoří negativní vztah k tomu kdo 

trestá, což je u vztahu žák – učitel, který má fungovat dlouhodobě, velmi problematické. 

Pro učitele, rodiče, zkrátka vychovatele, je také velmi důležité uvědomit si, co 

představuje pro dítě odměnu a co trest, respektive vědět, co dítě pociťuje jako odměnu a 

co naopak pociťuje jako trest. Tento zdánlivě nepatrný rozdíl je velmi důležitý, protože 

ne vždy je to, co vychovatel použije jako trest, potrestaným také tak chápáno. Typický 

příklad uvádí Bendl (2004). Dítě, které chce být středem pozornosti, a proto při 

vyučování vyrušuje, bude pravděpodobně učitelem neustále napomínáno. Napomínání 

však zajišťuje dítěti vytouženou pozornost, představuje pro dítě vlastně odměnu, resp. 

prostředek vedoucí k cíli. Zvláště účinné metody, pomocí kterých můžeme řešit vzorce 

neukázněného chování u žáků, shrnuje Cangelosi (1994). Jsou jimi kladné zpevnění, 

trest a negativní zpevnění, tedy odměna odnětím trestu. 
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    Kognitivní přístup 
 

Kognitivní přístup se zabývá duševními procesy jako je vnímání, zapamatování, 

úsudek, rozhodování a řešení problému. Kognitivistické koncepce zdůrazňují význam 

vnitřního, poznávacího zpracování vnějšího podnětového světa pro regulaci našeho 

chování. Tvrdí tedy, že určité chování musíme interpretovat z hlediska duševních 

procesů. Upozorňuje na to, že každý člověk zpracovává informace mnoha různými 

způsoby. Každá skutečnost, kterou zažívá a poznává je tříděna, porovnávána a 

kombinována s ostatními informacemi, které jsou v paměti již přítomny, dále pak 

transformována, znovu tříděna a ukládána pro další použití. Reakce člověka na nastalou 

situaci, např.  požadavek na podřízení se určité společenské normě, pak velmi závisí na 

těchto vnitřních procesech a jejich aktuálním stavu. 

Při zjišťování příčin negativního chování svého žáka, by se tedy učitel měl zaměřit 

na chybná přesvědčení a sebepojetí svých žáků a snažit se pomoci dětem získat 

sebekontrolu modifikací jejich myšlení. Kelly in Bendl (2004) uvádí, že je cílem učitele 

odhalení dimenzí, které k interpretaci či konstrukci sebe samých nebo svých sociálních 

světů používají sami žáci a následně jim pak pomoci konstruovat účinnější interpretace, 

pojmy nebo teorie světa. 

S kognitivním přístupem souvisí také teorie morálního usuzování, které se zabývají 

kognitivním vývojem dětí z pohledu jejich schopnosti myslet a uvažovat. Vývojová 

stadia, kterými děti procházejí, jsou uvedena v tabulce č. 2, která představuje 

charakteristiku jednotlivých stadií dle Piageta in Atkinson (2003). 
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Tabulka č. 2 - Piagetova vývojová stadia kognitivního vývoje 
 
Vývojové stadium Charakteristika 
1. Senzomotorické 

(narození–2 
roky) 

Odlišuje sebe od objektů. Rozeznává sebe jako aktivního činitele a 
začíná jednat záměrně: například tahá za stuhu, aby hýbalo ručkou, 
nebo třese chřestítkem, aby dělalo hluk. Dosahuje pojmu trvalého 
objektu: uvědomuje si, že že objekty dále existují, i když nejsou 
přítomné pro bezprostřední smyslové vnímání. 

2. Předoperační     
(2-7 let) 

Učí se užívat jazyk a vytváří objektní reprezentace pomocí 
představ a slov. Myšlení je stále egocentrické: má potíže s 
uvědomováním si názorů druhého. Třídí předměty podle jednoho 
rysu, například dává dohromady všechny červené hračky nezávisle 
na jejich tvaru nebo všechny kostky nezávisle na jejich barvě. 

3. Stadium 
konkrétních 
operací (7-12 
let) 

Dokáže logicky přemýšlet o objektech a událostech. Chápe stálost 
počtu   ( v 6 letech), množství (v 7 letech) a hmotnosti (v 9 letech). 
Třídí předměty podle různých vlastností a dokáže je seřadit podle 
jedné vlastnosti, například velikosti. 

4. Stadium 
formálních 
operací              
(12 let a více) 

Dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky 
testovat hypotézy. Zabývá se abstrakcí, budoucností a 
ideologickými problémy. 

 
Bendl (2004) na jejich základě uvádí, že je velmi důležité, aby škola a učitelé 

uplatňovali zásadu přiměřenosti, resp. zohledňovali vývojové hledisko morálky a kázně. 

Škola se může dopustit chyby například tím, že tvrdošíjně apeluje u dítěte na 

zvnitřněnou normu, zatímco dítě se nachází ve stadiu, kdy potřebuje dozor, pochvalu či 

trest. Pěstování morálky a budování kázně by nemělo jít proti kognitivně-vývojovým 

předpokladům a možnostem dětí. 

 
   Psychoanalytický přístup 

 
Jak uvádí Bendl (2004), záležitosti spojené s kázní může zčásti osvětlit 

psychodynamický přístup. Termín dynamická psychologie se užívá pro psychologické 

směry, které zdůrazňují pudy, motivy a síly vyvolávající psychické procesy. 

,,Psychodynamičtí psychologové zastávají názor, že přítomnému chování jedince 

můžeme porozumět pouze v tom případě, pokud se zpětně seznámíme s tím, jaké 

faktory utvářely jeho osobnost v dřívějších letech. Podle zastánců tohoto přístupu je 

osobnost člověka utvářena interakcí těchto vlivů s vrozenou duševní dynamikou, tj. se 

silnými vrozenými duševními pudy, zejména s pudem sexuálním a s pudem 

sebezáchovy”.(Fontana, 1997, s. 208) 
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Cílem psychoanalýzy je přivést konflikty (vytěsněné emoce a motivy) do vědomí, 

aby mohly být zvládnuty racionálnějším a realističtějším způsobem  (Atkinson, 2003). 

Toto je pro konkrétní práci učitele cíl v podstatě nezvládnutelný, přesto nás seznámení s 

psychoanalytickým přístupem přivádí k několika pro učitele důležitým závěrům. 

Jedním ze závěrů je, že k chování žáků se váže řada tzv. obranných mechanismů ega, 

které se rozvíjí v případě, když není osobnost schopna nastolit příslušnou rovnováhu 

mezi id, ego a superego. K takovým obranným mechanismům patří vytěsnění, popření, 

projekce a regrese. Často tomu tak u dětí je, že jejich porušování stanoveného řádu je 

obranou organismu vyplývající z toho, že nebyly naplněny jejich potřeby. 

Dalším závěrem je myšlenka, kterou uvádí Helus (2001). Psychoanalytický přístup 

nás přivádí ke kritice výchovných postupů, které jsou založené na zjevném či skrytém 

autoritářství, na převládání zákazů a trestů, oprírajících se o ovládání dítěte hrozbou 

zavržení či odmítnutí lásky.  

Psychoanalytický přístup také upozorňuje na propojenost frustrace, která nejčastěji 

nastane, když je zmařeno úsilí člověka dosáhnout jakéhokoliv cíle a následné agrese, 

jakožto pudové reakce. Z pohledu práce učitele jde tedy hlavně o vědomí toho, že je 

třeba u dětí otupovat jejich pudovou reakci (agresi) na nepříjemný prožitek při 

nezdolání určité překážky a vést je k reakci hodnotnější, kterou se jeví vynaložení ještě 

většího úsilí a námahy k překonání překážky. 
 
  Fenomenologický přístup 

 
Pro fenomenologický přístup je charakteristické, že se zaměřuje téměř výhradně na 

subjektivní zkušenost. Zabývá se osobním pohledem jedince na události, tzv. 

individuální fenomenologií. Fenomenologicky zaměření psychologové se více zabývají 

popisem vnitřního prožívání a zážitky jednotlivce, než vyvíjením teorií či 

předpovídáním chování. 

Do fenomenologického přístupu se řadí zejména humanistická psychologie. Podle ní 

je základní motivační silou člověka tendence k růstu a seberealizaci. Impuls být 

osobností vyvěrá primárně z nás samotných, je naším bytostným motivačním jádrem 

určujícím naše usilování (Bendl, 2004). 

Za hlavní sdělení pro práci učitele s žáky v oblasti kázně lze považovat jeden ze čtyř 

principů, které definovala Společnost pro humanistickou psychologii již v roce 1962 (in 

Bendl (2004)), a který zní: ,,Nejvyšší hodnota je důstojnost člověka”. Každý pedagog 
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by měl mít tento princip neustále na paměti a hlavně jej soustavně uplatňovat, a to i při 

sebezávažnějším porušení kázně ze strany žáků. Právě v takových chvílích je to nejtěžší 

a právě v takových chvílích je třeba ukázat svou profesionalitu. 

Neméně významné je upozornění na stěžejní vliv sebevědomí dítěte, podle 

terminologie Rogerse in Bendl (2004) kladného sebepojetí dítěte, na jeho chování a 

jednání. Humanistická psychologie zdůrazňuje význam sociální potřeby kladného 

přijetí, tj. přijímání a schvalování druhými. Bendl (2004) uvádí, že problematika 

sebevědomí a jeho utváření se úzce váže k problematice kázně, neboť je výzkumně 

prokázáno, že delikventně se chovající děti často trpí sníženým sebevědomím. Jejich 

hrubost a antisociální projevy chování jsou mnohdy výrazem snahy chránit své 

sebevědomí tím, že předvádějí svou moc ničením věcí, které společnost pokládá za 

důležité. 

Je tedy stěžejní rolí učitele pomáhat rozvíjet sebevědomí svých žáků. Podle 

Coopersmithova výzkumu utváření sebevědomí (in Bendl (2004)) je pro rozvoj 

vysokého sebevědomí důležité, aby rodič, ve školním prostředí učitel, naplňoval určité 

parametry svého jednání a chování. Nabízet kladné přijetí, mít vyšší a soudržnější 

nároky, používat pro dítě průhledné a důsledné výchovné metody, spoléhat na 

odměňování dobrého chování a na odpírání souhlasu za chování špatné, to vše jsou 

způsoby chování rodičů, jejichž děti se jevily jako šťastnější, spokojenější a tedy i méně 

problémové. O to se musí snažit také učitel. 
 

2.4  Struktura osobnosti a kázeň 
 

Strukturu osbnosti tvoří podle Mikšíka (2007) schopnosti, charakter, temperament a 

rysy osobnosti. Každá z uvedených složek struktury osobnosti má vztah k námi 

zkoumané oblasti kázně, resp. školní kázně. Každá se do určité míry podílí na 

možnostech a ochotě člověka vědomě dodržovat zadané normy, všechny však na 

chování a jednání člověka působí současně ve vzájemné interakci. 

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti. 

Nejsou vrozené, pouze vznikají a rozvíjejí se na základě vrozených vloh. Rozlišujeme je 

na všeobecné a specifické, přičemž hlavní všeobecnou schopností je inteligence, 

protože podmiňuje úspěšné vykonávání více činností. Protože úroveň schopností může 

být různá, je i úspěšnost vykonávaných činností různá. Tímto způsobem se úroveň 



 18

schopností promítá do sebevědomí a  jak uvádí Coopersmith in Bendl (2004), 

sebevědomější děti jsou zároveň méně problémové. Existuje tedy nepřímé spojení mezi 

schopnostmi a kázní. 

Charakter je souhrn psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních 

zásadách a projevují se v chování a jednání člověka. Není vrozený ani dědičný a lze jej 

usměrňovat rozumovou vyspělostí, výchovou a dalšími sociálními vlivy. Projevuje se v 

cílech, které si člověk klade a v prostředcích, které volí k jejich dosažení. Charakter je v 

otázce školní kázně nejdůležitější ze složek struktury osobnosti.  

Temperamentem nazýváme dynamické vlastnosti osobnosti. Je to soubor vrozených 

vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je 

spjat se vzrušivostí, tj. mírou odpovědi organismu na různé podněty a zároveň je to 

tendence organismu měnit nálady. Má vliv na celou psychiku osobnosti – na procesy 

volní, citové a poznávací, ovlivňuje pozornost, náladovost, rozhodnost, při volním 

jednání stálost zájmů apod. Má tedy vliv i na schopnoct ukáznit se, nebo se nechat 

ukáznit. 

Psychické vlastnosti člověka, které se projevují (individuálně) u každého jedince, 

nazýváme rysy osobnosti. Jsou mezi ně zařazovány povahové vlastnosti jako vytrvalost, 

upřímnost, pravdomluvnost a další. 

Přemýšlíme-li nad problematikou vzahu struktury osobnosti a školní kázně z pohledu 

učitele, lze konstatovat, že schopnosti je třeba rozvíjet, charakter je možné 

spoluvytvářet, temperament lze pouze korigovat a rysy osobnosti je třeba zlepšovat.  
 
2.5  Kázeň a společnost 
 

Člověk je členem širšího společenského systému, který v zájmu své existence a 

svého fungování vyžaduje po svých příslušnících dodržování určitých pravidel. 

Rotterová (1972) uvádí, že různé kultury a civilizace odlišně normalizují jednotlivé 

vztahy a oblasti života (podřízenosti a nadřazenosti, náboženství, dělby práce, rytmus 

pracovních činností, sexuální a příbuzenské vztahy, způsob stolování atd.), ale shodují 

se v požadavku na přísném dodržování stanovených norem. Poslušnost je chápána jako 

základní prostředek existence, protože  poslušný člověk respektuje a plní normy, uznává 

autoritu nadřízeného, výše postaveného, je vždy uctivý, pokorný, oddaný, vděčný. Bez 

tohoto dodržování norem, respektu a uznávání autority nemůže žádná společnost 
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dlouhodobě fungovat. Kázeň je svou podstatou antropologickou konstantou, která 

podmiňuje biologické přežití společnosti. 

Také hlavní světová náboženství, která jsou s vývojem společností ve všech částech 

světa těsně spjata, kladou na své stoupence mnohé nároky spojené se  sebekázní, 

dodržováním pravidel a norem chování. Všechna světová náboženství slibují při jejich 

dodržování odměnu a při jejich porušování hrozí trestem. Odměnou může být například 

vstup do ráje a odpuštění hříchů, trestem naopak zatracení. Odhlédneme-li však od 

zneužívání lidské potřeby víry v podobě vyžadování slepé poslušnosti, kterého se v 

historii církev  jistě mnohokrát dopustila vedena touhou po moci a zisku a nahlédneme-

li náboženství v jeho pravé, tedy duchovnější podstatě, vidíme, že i ono před tresty 

upřednostńuje pozitivní vedení lidí. Např. u židovsko-křesťanské civilizace můžeme za 

primární normu považovat Desatero božích přikázání, které je etikou ukazující lidem, 

co má budoucnost a perspektivu, pro co stojí za to žít.     

To, že kázeň nabývá v různých společnostech a různých kulturách různých podob, se 

projevuje v tom, že každá klade důraz na trochu jiné aspekty kázně. Někdy je větší 

důraz kladen na kázeň v politickém životě, jindy ekonomickém či společenském. Např. 

feudální společnost chápe poslušnost jako základní ctnost, která má v hierarchii 

feudálních vztahů významné místo. Rotterová (1972) uvádí, že ideje představitelů 

církve jsou idejemi vládnoucích feudálů. Svět není řízen vůlí panovníka, ale vůlí boží a 

panovník je jen pouhým vykonavatelem této vůle, jejímž zástupcem na zemi je sama 

církev. Požadavek poslušnosti – vůči církvi stejně jako vůči feudálům, zavazuje 

každého na kterémkoliv stupni hierarchie feudálních vztahů. Církev stejně jako feudální 

vrchnost žádá poslušnost vůči autoritám, bezpodmínečné plnění daných norem, 

sebezapírání a pokoru. Neposlušnost – dětí vůči rodičům, poddaných vůči vrchnosti, 

věřících vůči církvi – je interpretována jako neposlušnost vůči Bohu. Podobně by šlo 

přemýšlet nad společností starověkou a novověkou, společností socialistickou a 

kapitalistickou, společností demokratickou a totalitní či nad společností západního 

civilizačně kulturního okruhu a společností východní. To již ale není předmětem této 

práce. 

O významu kázně pro dnešní společnost hovoří Bendl (2004) a uvádí, že kázeň 

(normy) plní ve společnosti řadu funkcí:  
a) orientační – člověk ví, jak se má chovat a co může očekávat od ostatních 

b) ochrannou – s dobrými zákony a jejich dodržováním se lidé cítí bezpečně 
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c) existenční – umožňuje člověku a lidstvu přežít 

d) sociotvornou – kázeň je předpoklad, aby mohla společnost normálně fungovat 

e) výkonovou – kázeň zvyšuje výkon a efektivitu lidského počínání. 
 

Vždy ovšem záleží na míře kázně, neboť i přes dobré úmysly může při extrémní míře 

kázně, resp. přehnaných normách, docházet k potlačování tvořivosti a spontaneity, 

narušování přirozeného ustrojení člověka. 

Z průzkumů veřejného mínění vyjadřujících se k dnešní politické a společnské 

situaci jasně vyplývá, že nedodržování pravidel, norem a zákonů, nevynutitelnost práva 

a nedostatek morálky je to, co lidem nejvíc vadí. V takové společnosti se občané necítí 

dobře. Vyplývá z toho hlavní úkol pro dnešní školu. 

Jsme si vědomi toho, že výše uvedená tvrzení jsou poněkud zjednodušená a mohou 

být problematická. Nicméně nám nejde o zkoumání pojetí kázně ve všech 

společenských systémech, ale jen o upozornění na její možnou kulturně-dějinnou 

komplexitu.  
 
2.6  Školní kázeň 
 

,,Škola bez kázně, mlýn bez vody. Neboť odejmeš-li mlýnu vodu, musí se zastavit, 

zrovna tak odejmeš-li škole kázeň, všechno musí ochabnout. ”. (Komenský, 1954, s. 20)     

Podle Obsta, Kalhouse (2002) spočívá kázeň ve škole v tom, jak žáci dovedou 

zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění 

stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření příznivého sociálního prostředí. 

Projevuje se v celkovém pořádku, v dodržování základních regulativů, které přispívají k 

snazšímu plnění jednotlivých úkolů školy, ať už se týkají osobní hygieny, pořádku ve 

školních věcech, šetrného zacházení s knihami a učebními pomůckami, pravidelnosti 

příchodu do školy, chování žáků o přestávkách, vypracovávání domácích úkolů, 

přípravy na výuku, chování se k učitelům a dalším zaměstnancům školy a také kladným 

vztahem žáků ke své škole. 

Chování žáka ve škole řídí se v podstatě dvěma normami. První normou, a to normou 

psanou, je školní řád. Druhou, nepsanou normou, jsou slovní pokyny vedení školy, 

učitelů, popřípadě dalších zaměstnanců školy. ,,Školní kázeň tedy můžeme definovat 

jako  vědomé dodržování školního řádu(eventuálně pravidel chování ve třídě) a pravidel 
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(pokynů) stanovených učiteli, popřípadě dalšími zaměstnanci školy”. (Bendl, 2004, 

s.38)  

Škola, podobně jako káždá jiná instituce, potřebuje pravidla, aby mohla fungovat  a 

naplňovat smysl své existence. V případě všech sociálních útvarů platí sociálně 

vztahový axiom, podle kterého bez norem, jež regulují vztahy mezi lidmi, nemůže 

existovat žádná společnost, žádná sociální skupina. Tyto pravidla a normy u nás školy 

vyhlašují a zveřejňují v podobě školního řádu. V zahraničí se kromě označení školní řád 

používá termínů jako principy chování, zásady chování ve škole, normy chování apod.. 

Školní řád je součástí povinné školní dokumentace, vydává jej podle paragrafu 30, 

odstavce 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy po projednání s pracovníky 

školy a se souhlasem pedagogické rady. Podoba školního řádu není legislativou přesně 

upravována a jeho konkrétní obsah je ponechán na každé škole. Zákon však stanoví 

které oblasti školního života musí být ve školní řádu řešeny. Podle paragrafu 30, 

odstavec 1 jsou to: 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a podrobnosti vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky 

b) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

c) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

    

Školní řád si většinou neklade za cíl pouze zajištění hladkého chodu školy, ale 

obsahuje jakousi mravní dimenzi, která se týká otázek slušnosti, ohleduplnosti a 

vzájemné tolerance. V širším slova smyslu můžeme školní řád považovat za prostředek 

výchovy k mravnosti a občanství. Mezi hlavní funkce tohoto dokumentu patří: 

a) ochrana bezpečnosti a zdraví žáků a učitelů – řeší otázky návykových látek, 

nošení zbraní a dalších nebezpečných předmětů, šikany, rvaček apod. 

b) ochrana osobního a školního majetku – krádeže a vandalismus 

c) slušné vztahy mezi žáky, učiteli a dalšími osobami ve škole 

     

Kromě školního řádu je součástí kázeňských norem také legislativa. Povinná školní 

docházka je zakotvena ve Školském zákoně, oblast sociálně negativních jevů ve školách 

(šikana, zneužívání návykových látek, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie) je 
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legislativně řešena metodickými pokyny Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

Ty jsou školy většinou povinny zapracovat do školních řádů. 
 
2.6.1  Funkce kázně ve škole 
 

Funkce kázně ve společnosti a ve škole se překrývají. Potřeba kázně stoupá s počtem 

lidí ve skupině, což je také případ školy. Je to nutnost, když se v jedné školní budově 

pohybuje několik stovek dětí. Určitá kázeň je předpokladem soužití a výkonnosti. 

Podle Uhra (1924, s. 177-178) má škola plnit z hlediska kázně dvojí úkol: 

,,Především má působit negativně, t.j. bránit zlým vlivům, které se výchově a tedy i 

kázni stavějí v cestu, vykořeňovat zlé návyky, potlačovat moc prostředí, jehož je dítě 

produktem, na druhé pak straně má působit positivně, t.j. vštěpovat ctnosti, které vedou 

k ukáznění žáka, aby se zpočátku podřizoval vnější kázni, později pak aby dovedl 

poslouchat vlastní své vůle, jež se dá vést lepším poznáním. V praxi není dobře možno 

obojí činnost rozdělovat. Tím, že zbavujeme dítě vlastností nežádoucích, zároveň už mu 

ukazujeme správnou cestu a upevňujeme vlastnosti, které slouží cíli výchovnému."  

Americký pedagog W.Ch. Bagley in Bendl (2001) hovoří o třech základních 

funkcích školní kázně: 

a) vytváření nezbytných podmínek pro školní práci 

b) přípravě žáků pro život ve společnosti dospělých 

c) pěstování základních návyků sebeovládání. 

    V souvislosti se školou se hovoří o jejích funkcích. Mezi ně patří či jsou řazeny 

funkce socializační, integrující, regulativní, výchovná, stabilizační, reprodukční, 

inovační, sociální, kompenzační, personalizační, kvalifikační, selekční, vzdělávací. 

Každá z těchto funkcí se určitým způsobem dotýká i otázek kázně, kázně obecně i 

kázně školní. Jedná se zejména o funkci výchovnou, socializační, kompenzační 

(kompenzace nepříznivé rodinné výchovy), regulativní a integrující - ve smyslu 

integrace pokud možno co nejširšího spektra formativních sociálních vlivů působících 

na žáka, studenta, tedy jak vlivů školních, rodinných, tak ostatních vlivů sociálních. 

Podle Bendla (2004) se v současné době jak v pedagogické teorii, tak ve školní praxi 

zdůrazňují dvě funkce kázně uvnitř školy: 

a) kázeň zajišťuje žákům a učitelům bezpečí  

b) vytváří prostředí podporující učení. 
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Jako doklad toho, že chybějící kázeň je problémem pro plnění hlavní funkce školy, 

tedy učení, uvádí Bendl (2004) výsledky výzkumné sondy Časové ztráty ve výuce jako 

důsledek nekázně žáků základních škol v Praze, kterou prováděl tým studentů 

pedagogické fakulty UK. Průměrná časová ztráta na jednu vyučovací hodinu bez ohledu 

na předmět a ročník činila 3 minuty a 54 vteřin. Toto číslo se na první pohled jeví jako 

malé, ale při přepočítání na období základní školy podle programu Základní škola se 

ukazuje celková ztráta jako 714 vyučovacích hodin. Jelikož průměrný školní rok čítá 

916 vyučovacích hodim vidíme, že se hypoteticky jedná o časovou ztrátu, která 

přesahuje ¾ školního roku. A to už je ztráta, přes svou pouze orientační hodnotu, 

opravdu hrozivá. Je třeba si navíc uvědomit, že časová ztráta je ve skutečnosti větší, 

neboť i po krátkodobém přerušení plynulého toku vyučování nějakou dobu trvá, než se 

žáci znovu plně koncetrují na práci. 

Ve vyučování existuje řada dalších časových ztrát. Krom administrativy jsou to také 

pozdní příchody učitelů do hodin. Z pozorování jedné studentky vyplývá, že učitelé po 

doby jednoho týdne nastupovali do hodin průměrně o tři minuty později. To je pouze o 

minutu kratší doba, než byla zjištěná ztráta z důvodů nekázně žáků. V tomto smyslu by 

šlo hovořit o časových ztrátách při vyučování způsobených pracovní nekázní učitelů. 
 
2.6.2  Chápání školní kázně v dějinách pedagogiky 
 

Kázeň je důležitou a jednou z rozhodujících podmínek úspěšného vyučování. Je také 

prostředkem výchovy. Kázeň uvědomělá či kritická má být rovněž cílovou kategorií, 

horizontem, ke kterému učitel žáky vede. Otázka kázně se řeší dlouhodobě, jedná se o 

problém komplexní a mnohodimenzionální. Na jeho řešení se podílí řada vědeckých 

disciplín počínaje filosofií, přes sociologii, psychologii, biologii a samozřejmě 

pedagogiku.  V pedagogice se touto problematikou zabývali či zabývají např. 

Komenský, Lindner, Pařízek, Bagley, Makarenko, Jurovský, Baláž, Ondrejkovič, 

Binczycka, Otto, Held, Meyenberg, Scholz, Gatzemann, Rich, Cangelosi, Petty, 

Curwin, Mendler, Shapiro, Cole, Dobson, Uher, Dvořáček, Bendl a mnozí jiní. 

Pojetí kázně, důraz na její důležitost, způsoby jejího chápání a uplatňování se velmi 

lišily v různých historických obdobích a také v jednotlivých zemích podle 

pedagogických směrů, které zde byly zrovna uplatňovány. Zohledňování významu 

kázně se u jednotlivých pedagogů liší a výběr pedagogů, jejichž pohled na problematiku 

kázně budeme stručně citovat, je takový, aby pokryl pokud možno celou šíři škály 
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těchto přístupů. Je zřejmé, že i v tomto stručném dějinném přehledu nezachytíme z 

pohledu chápání kázně vše podstatné. 
 
    17. století 
 

Podle Komenského (1958) lze kázeň pojímat jako prostředek či metodu výchovy. 

Ukazuje to úryvek z kapitoly Velké didaktiky. ,,Neboť co jiného je kázeň než jistý 

způsob, jímž by se žáci stali opravdu žáky?" (Komenský, 1958, s. 229) O kousek dále 

vysvětluje Komenský, jak by měl tento způsob vypadat. Užívá přitom výstižného 

přirovnání: ,,Nejlepšímu způsobu kázně učí nebeské slunce, které tomu, co roste, dává 

1. vždy světlo a teplo, 2. často déšť a větry, 3. zřídka hromy a blesky, a i to jen k dobru 

toho všeho." (Komenský, 1958, s. 230)  Jeho humanismus se uplatňoval i v přístupu ke 

kázeňské problematice.   

     
    18. století 
 

Podle Kaspera, Kasperové (2008) vystupuje Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

proti přísné kázni a tělesným trestům, vyslovuje rozhodný požadavek ochrany práv a 

osobnosti dítěte. Jeho učení o přirozené výchově člověka souvisí s názorem, že svoboda 

je přirozeným právem člověka. Je tedy spojeno i s koncepcí volné výchovy. Dítě se 

nemá předčasně setkávat s pojmy povinnost, příkaz, závazek aj., ale má se s jejich 

obsahem seznámit v přímé zkušenosti. Tak Rousseau dochází ke kázni přirozených 

následků, kdy se dítě v důsledku svého jednání seznamuje s jeho přirozenými následky. 

Jeho pedagogická teorie je hodnocena jako vášnivý protest proti scholastickému 

dogmatismu a středověké výuce. Jako přední představitel osvícenství např. tvrdil, že 

člověk má od přírody sklon ke svobodě a rovnosti, avšak společnost a kultura jej 

zotročují. 

 
    19. století 
 

Podle Kaspera, Kasperové (2008) je s vyžadováním tuhé kázně spojeným s příkazy, 

zákazy a tělesnými tresty v dějinách pedagogiky nejvíc spojován Johann Friedrich 

Herbart (1776-1841). Ačkoliv Herbart usiluje o vytvoření jednoty vzdělávacího a 

výchovného systému, v rozporu s touto snahou přispívá naopak k tomu, že se výchovná 

praxe v ohledu výchovy ke kázni nepříznivě mění. Jsou stanoveny přísnější zásady, 
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požadavky, úkoly a s nimi i přísnější tresty. Herbartův systém užívá dosavadních pojmů 

v jiném smyslu. Nezná např. pojem školní kázeň nebo školní disciplína a jejich věcný 

obsah opisuje pojmem regierung, tedy vedení, vláda. Vedení dítěte, nadvláda nad ním 

obsahuje všechna vnější opatření, která mají zabezpečit klid a pořádek a zkrotit 

nespoutanou bytost dětí. Naproti tomu pojmu zucht (kázeň) připisuje Herbart utváření 

mravního charakteru. Tento rozdíl mezi vnějším a vnitřním zvyšuje policejní ráz kázně. 

Herbartovy společenské názory vycházejí z politiky pruské monarchie a z obav před 

možnými revolučními změnami, ke kterým inspiruje lidové masy francouzská 

buržoazní revoluce. Herbart ji zásadně odmítá, usiluje o pořádek a klid, o spořádaný 

život, jehož základy spařuje v poslušnosti. Děti si musí co nejdříve navyknout na 

bezpodmínečnou poslušnost a vychovatel musí používat všech trestů, včetně tělesných, 

aby této poslušnosti dosáhl. V poslušnosti vidí Herbart základ mravního vzdělávání, 

tresty jsou ve výchově nezbytné, mají nejen usměrňovat chování těch, kteří se proviňují, 

ale i vyvolávat strach u ostatních. Aby byla výchova ke kázni ještě úspěšnější, navrhuje 

Herbart trestat nejen za spáchané činy, ale také za nerealizované úmysly, uvádí 

Rotterová (1972). Jeho pedagogická koncepce se po jeho smrti vyvinula do směru 

označovaného jako herbartismus. 

 
    20. století 
 

K zásadním odpůrcům kázně staré školy reprezentované herbartismem patří podle 

Kaspera, Kasperové (2008) americký filosof a pedagog, představitel pragmatismu John 

Dewey (1859-1952). Dewey konfrontuje kázeň se zájmem, v  němž spatřuje základní 

prostředek ukázněného chování. Podle něj o kázni mluví ti, kteří zbožňují vlastní 

vyučovací proces, zatímco o zájmu ti, kteří myslí na blaho dítěte. Zároveň ale uznává, 

že pro úspěšnou činnost je nezbytný zájem stejně jako kázeň, jsou v přímém vztahu. 

Nikoli tedy tresty a odměny, ale rozvíjení zájmů v konkrétní činnosti utváří kázeň. Ve 

studiu o škole budoucnosti se vyslovuje proti jakémukoliv řádu ve škole. 

Ve 20. století se objevují také systémy, které dodnes označujeme jako alternativní. 

Podle Kaspera kladou pedagogové, jako Rudolf Steiner (1861-1925), zakladatel 

waldorfského školství, a Marie Montessori (1870-1952) důraz na vnitřní kázeň dětí, 

která se dostaví postupně a snaží se vnější příkazy a zákazy redukovat na co nejmenší 

možnou míru. Snaží se iniciovat spontánní vnitřní zájem o kázeň a na prvním místě 

podporují sebekázeň 
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Na počátku 20. století se v českých zemích problematikou kázně podrobně zabýval 

významný český pedagog Jan Uher (1891-1942). Pracoval s pojmem pedagogické 

kázně. Uher (1924) uvádí, že specifikem pedagogické kázně je to, že pracuje s bytostmi 

nedospělými, dosud plně nevyvinutými, tedy dětmi. To ovlivňuje do značné míry 

hierarchizaci výchovných cílů (i kázeňských), povahu podřizování se, stupeň 

donucování, míru dobrovolnosti a uvědomělosti, výběr a časové uplatnění kázeňských 

metod a prostředků. Pedagogická kázeň se tedy liší od jiných druhů kázně právě tím 

(někteří učitelé na to mnohdy zapomínají), že jde o děti, o bytosti teprve se vyvíjející. 

Návyky, zvyky, případně i zlozvyky nejsou ještě u dětí pevně zafixovány. Dají se 

formovat podle cílů výchovy. A v tom je učitelova výhoda, ale zároveň i veliká 

zodpovědnost. Učitelé musí kázni učit, ne ji jednoduše předpokládat. Pedagogové si 

musí uvědomit, že ve škole pracují s dětmi, nikoli s dospělými jedinci. Toto je třeba brát 

v úvahu při pohlížení na kázeň i na nekázeň žáků. Tím je ovlivněna povaha cíle, povaha 

podřizování se autoritě, řádu. Prostředky, metody, charakter pravidel a nařízení musí být 

přizpůsobeny dítěti, dětskému světu. Pro učitele z toho vyplývá povinnost studovat 

psychiku dítěte, jeho duševní i tělesný vývoj. Je omylem a nepochopením 

vychovatelské role, předpokládá-li pedagog ukázněné dítě již na začátku pedagogického 

procesu. Ke kázni žáka má pohlížet jako k jednomu z cílových horizontů učitelské 

práce. Učitelé by se neměli spokojit s nekázní svých žáků. Měli by si uvědomit 

specifičnost kázeňské práce s mladými a nedospělými lidmi a nerezignovat na svou 

vychovatelskou funkci hned při prvních zklamáních a subjektivních neúspěších.  

Uhrův termín pedagogická kázeň se přes svůj logický obsah i význam neujal. 

Odborná pedagogická literatura ani učitelé v praxi s ním nepracují. Může to být 

zapříčiněno i tím, že nezanedbatelná část učitelů v praxi předpokládá ukázněné dítě ve 

škole na základě správné rodinné výchovy a vidí své poslání především v předávání 

vědomostí, dovedností a návyků, nikoliv už v utváření postojů a hodnot u dětí. 
    
    21. století - současný pohled na školní kázeň 
 

Stejně jako v předchozích staletích platí, že kázeňský systém ve škole odráží systém, 

který se nachází v širší společnosti. Podoba kázně ve škole je úzce svázána s podobou 

kázně ve společnosti. Společenské změny posledních 19 let vyžadují, aby se nově řešil 

problém kázně, a to jak ve společnosti, tak i ve škole, a potažmo i v pedagogice. 
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Dnes se pohled na kázeň ve škole mění v tom smyslu, že zatímco dříve se děti 

musely přizpůsobovat škole (školní kázni, stylu výchovy, typu výuky, organizačním 

formám vyučování), dnes se škola naopak spíše přizpůsobuje dětem.  Podoba školní 

(ne)kázně se přes mnohé přetrvávající rysy přeměňuje spolu s dobou, vývojem 

společnosti, úrovní poznání, vědy, techniky či kultury. V průběhu času se měnily formy 

a frekvence školní nekázně. Některé dřívější projevy chování žáků označované jako 

nekázně prakticky vymizely (rouhání se, projevy bezbožnosti), jiné přežívají dodnes 

(šikana, vulgárnost, drzost). Některé přestupky jsou nové (natáčení pedagogů na 

mobilní telefony, telefonáty oznamující přítomnost bomby ve škole apod.), jiné 

staronové (alkohol, kouření, drogy).  Podle Bendla (2005) dochází v současné době pod 

vlivem velmi dynamického společenského vývoje k destrukci mnoha hodnot. Otázka 

kázně se odmítá jako znásilňování, podrobování či potlačování dítěte.  Současně uvádí, 

že v řadě západních zemí, zejména anglosaských, neúnosná míra kázeňských problémů 

ve školách a složitost fenoménu kázně vedly ke konstituování pedagogické 

subdisciplíny zvané  „Classroom Management“. Je proto podle něj dnes zcela 

nevyhnutelné nově objasňovat problematiku kázně, objasňovat ji v nových podmínkách. 

V oblasti cílů kázně nastává posun oproti dřívější době ve zdůrazňování sebekázně, 

sebeovládání, sebevýchovy, zodpovědnosti za své chování, za svůj život, za vlastní 

osud. Tato změna – zejména v našich zeměpisných šířkách – souvisí s novou 

společenskou situací, znovu nabytou politickou a ekonomickou svobodou, posunem  

myšlení spočívajícím v pochopení, že není možné přenášet zodpovědnost za svůj život, 

za své chování na někoho druhého, kterého budeme popřípadě vinit ze svých neúspěchů 

a selhání. Bendl (2005) uvádí, že na rozdíl od dřívějšího pojetí kázně jako prostředku 

k omezování svobody dítěte se dnes kázeň chápe jako prostředek k ovládání sebe sama. 

Sebekázeň je považována za jeden z cílů výchovy. 

Ke změnám v oblasti obsahu kázně dochází nejen ve smyslu zdůrazňování vnitřní 

kázně v konfrontaci s kázní vnější, ale dochází rovněž k rozlišování pasivní versus 

aktivní kázně. Bendl (2005) uvádí příklad žáka, který plní školní řád, nevyrušuje při 

hodinách, chová se slušně ke spolužákům a učitelům, ale nezastane se třeba kamaráda, 

kterému ostatní ubližují. Takového označuje jako žáka pasivně ukázněného. Pravá 

kázeň nespočívá jenom v tom, že žák nic neprovede, ničeho špatného se nedopustí, ale 

obsahuje také aktivní moment ve smyslu žákova napomáhání budování kázně a 

slušnosti ve škole. 
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Bendl (2005) hovoří také o nové interpretaci kázně v oblasti konstituování norem 

chování ve škole. Zatímco dříve bylo sestavování školního řádu výhradně v rukou 

ředitele školy a pedagogické rady, dnes se na tvorbě a výsledné podobě školního řádu 

mohou podílet také žáci. To se týká nejen pravidel chování ve třídě, kde si žáci, ve 

spolupráci s učitelem, často zavádějí svá vnitřní třídní  pravidla, ale i školního řádu, 

který je směrodatný pro celou školu. K participaci žáků na tvorbě školního řádu často 

dochází skrze institut žákovské samosprávy. Vychází se přitom z předpokladu, že 

pravidla, na jejichž konstituování se podílejí sami žáci, budou sami také více 

respektovat. Snadněji totiž přijmeme a respektujeme něco, co jsem sami vytvořili, než 

něco, co je nám shora přikázáno či vnuceno. Jednostranná a striktní rozhodnutí 

dospělých o tom, co děti mají a nemají dělat, rovněž způsobují, že se děti stávají 

nesamostatnými a závislými na cizí kontrole. 

Pokud se týká zodpovědnosti za kázeň žáků, posun nastává ve zdůrazňování 

společné zodpovědnosti rodiny a školy za chování žáků ve škole. Jedná se v podstatě o 

překonání staré teze, že škola učí a rodina vychovává. Škola má plnit také svou 

výchovnou roli, tj. vést žáky k prosociálním postojům, pěstovat a rozvíjet u dětí sociální 

dovednosti, učit je kázni a odpovědnosti. Podle Bendla (2005) se dnes řada učitelů stále 

domnívá, že jejich úkolem je naučit žáky shodě přísudku s podmětem, lineárním a 

kvadratickým rovnicím, vysvětlit dětem Archimédův zákon, poučit je o druhé světové 

válce, připravit je na přijímací zkoušky na střední školu, nikoli však (na)učit je 

slušnosti, kázni a pořádku. Někteří rodiče zase dosud zastávají názor, že škola je tu od 

toho, aby z jejich mnohdy nevychovaných a rozmazlených dětí udělala slušné lidi. 

Ve sféře metod, které přispívají ke kázni žáků, nastává změna v tom smyslu, že se 

k dosažení kázně nepoužívají pouze tradiční kázeňské prostředky typu odměna, trest, 

dozor, příkaz, rozkaz, zákaz, hrozba, ale také učební metody a organizační formy, které 

svou podstatou a svým založením vedou žáky ke kázni, toleranci, slušnosti či 

ohleduplnosti. Takovými metodami jsou např. aktivní učení, projektová výuka či 

kooperativní učení. Kromě toho se začínají ve zvýšené míře používat metody pěstování 

odolnosti vůči agresivitě a manipulaci ze strany spolužáků, asertivní výchova a jiné. 

Metodami pěstování odolnosti vůči agresivitě rozumíme vybavení žáků potřebnými 

dovednostmi pro život ve skupině a aplikování naučeného na reálné životní, resp. školní 

situace. Je potřeba naučit žáky, jak se bránit násilí a šikaně, jak se zachovat v situacích, 
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kdy je vrstevníci nutí kouřit, užívat drogy, pít alkohol nebo se zúčastnit kriminálních 

činů. 
 
2.6.3  Příčiny nekázně žáků ve škole 
 

Příčin nekázně je celá řada a je velmi složité určit podíl jejich vlivu. Na kázeň působí 

řada různých, vzájemně propojených a na sebe působících prvků. Je obtížné izolovat 

jednotlivé příčiny nekázně, odhadovat výsledky vzájemného působení různých vlivů. 

,,Při přístupu k jakémukoliv sociálnímu jevu bychom se měli vyvarovat jednoduchých 

soudů o jeho příčinách - jednání člověka v sociálním kontextu totiž obvykle bývá 

podmíněno souhrou různých motivů a faktorů.”(Helus, 1992, s.22) Toto tvrzení platí 

také pro školní kázeň. 

Bendl in Moderní vyučování (roč.7, č.5, s. 12-13) prezentuje výsledky výzkumu z 

roku 1996, které ukazují na ohromný rozdíl v chápání příčin nekázně mezi žáky a jejich 

učiteli.Výzkum probíhal na základních školách v Praze  a zpracovával odpovědi 178 

učitelů a 983 žáků. Respondenti měli mimo jiné uvést pět hlavních příčin nekázně na 

jejich škole. Učitelé nejčastěji odpovídali rodina (68,5%), žáci (47,7%), učitelé (43,2%), 

okolí (22,5%) a vedení školy 10,7%). Mezi žáky bylo pořadí nejčastějších odpovědí 

následující: učitelé (85,2%), žáci (37,7%), rodina (16%), vedení školy (4,5%). Zatímco 

většina učitelů soudí, že příčiny nekázně žáků lze hledat ponejvíce v rodině, potažmo 

okolí, tedy mimo školu, žáci sami považují kázeňské problémy především za důsledek 

špatného přístupu učitelů. 

Klasifikací příčin nekázně existuje celá řada. Rotterová (1972) je dělí na činitele 

individuálně psychologické povahy a činitele sociologické povahy. Obst, Kalhous 

(2002) uvádějí, že na nežádoucím chování se mohou podílet: 

• biologické faktory – např. odchylky stavby a funkce nervové soustavy žáka 

• sociální faktory – vliv výchovného prostředí rodiny, skupinová dynamika třídy, 

vliv party, širší komunity, zájmové komunity, např. sportu, vliv médií apod. 

• situační faktory – např. události v předchozí hodině, nudný výklad učitele. 
 

Velmi zajímavý pohled na klasifikaci rušivého chování žáků přináší psychiatr Rudolf 

Dreikurs in Bendl (2004). Základní myšlenkou jeho teorie je to, že za projevy špatného 

chování dětí je třeba vidět cíl, kterého chtějí svým chováním dosáhnout. Vychází z 

předpokladu, že dětem, které zlobí, chybí jistota. Nevěří, že se mohou uplatnit běžným 
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způsobem chování, a proto se o to snaží záporným jednáním. Autor rozčleňuje špatné 

chování dětí do čtyř základních skupin. Tyto skupiny nazývá ,,cíle”, čímž chce vyjádřit, 

že se dítě snaží zlobením něčeho dosáhnout. Těmito cíli podle Dreikurse jsou:  

a) upoutání pozornosti 

b) moc 

c) msta 

d) předvádění vlastní neschopnosti. 

 

Všechny cíle vycházejí z chybného přesvědčení dětí, že takto dokáží uspokojit své 

potřeby, konkrétně potřebu lásky, potřebu někam patřit, a potřebu být přijímán druhými.  

Konkrétně rozpracovává výše uvedené názory Bendl (2001) a uvádí seznam hlavních 

činitelů působících na vznik školní nekázně: 

• rodina a poruchy (nedostatky) jejích funkcí 

• mnoho učitelů považuje mravní výchovu v porovnání s poznáváním za 

druhořadou 

• krize pedagogických institucí – nedostatečné, nepřiměřené či neperspektivní 

vzdělání 

• nedostatky v systému dalšího vzdělávání učitelů 

• nízká kvalifikace a kvalita některých učitelských sborů – odliv kvalifikovaných 

učitelů 

• vysoké procento učitelů v důchodovém nebo předdůchodovém věku 

• nuda ve škole – úpadek autority 

• všeobecná krize hodnot 

• preferování výchovy k ctižádostivosti a bezohlednosti na úkor tolerance, 

ohleduplnosti, pomoci, solidarity a kázně 

• preference materiálních zájmů – prioritní orientace společnosti na ekonomickou 

prosperitu 

• atrofie emocionality na úkor požadované výkonnosti 

• oploštělé zájmy – nevhodné a nesmyslné trávení volného času 

• relativizace mravních norem a hodnot  

• působení masmédií 

• všudypřítomnost nereálných představ o životě 
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• nesprávný, respektive negativní výklad svobody 

• uspěchanost dnešní doby, která vyvolává nervozitu, stres a následně vede k 

agresivitě, k nepřiměřenému násilnému řešení sporů a konfliktů 

• legislativní nezřetelnost a nedokonalost 

     

V praxi se ukazuje, že učitel musí odhlédnout od mnoha možných příčin 

neukázněného chování a soustředit se na příčiny hlavní a na ty se snažit adekvátně 

reagovat. Určit hlavní příčiny ale není vždy jednoduché. Čím lépe se budou vychovatelé 

orientovat v příčinách nekázně, tím větší mají naději na výchovný úspěch. Při hledání 

příčin nekázně však platí dva principy, na které upozorňuje Pařízek (2004). Za prvé je 

to princip neurčitosti, který říká, že nejsme s to z množství vlivů působících na člověka 

určit jejich váhu a hierarchii ani interpretovat rozhodující faktory. Za druhé princip 

svobody vůle, který vysvětluje, že vychovávaný jedinec sám vybírá a hodnotí vlivy, 

které na něho působí. Záleží tedy také na něm, na jeho aktivitě, zda některé vlivy k sobě 

propustí a jiné ne. Výsledek výchovy je tak společným dílem vychovatele a 

vychovávaného. 

Na závěr uvedeme ještě jeden faktor, který se spolupodílí na školní nekázni. Být 

neslušný, vulgární, neukázněný, neplnit zadané úkoly, nepodílet se na práci s ostatními, 

kličkovat a vymlouvat se z činností, které ode mě vyžadují nasazení a snahu nedá tolik 

práce jako chování opačné, které je namáhavé a vyžaduje energii. A práce se dnes 

bohužel moc nenosí.  
 

2.6.4  Hodnocení chování na ZŠ – kázeňské odměny a tresty 
 

Hodnocení chování žáků se děje prostřednictvím klasifikace, která je součástí 

pololetního a závěrečného vysvědčení. Chování je zde, narozdíl od ostatních předmětů, 

hodnoceno třemi stupni – velmi dobré, uspokojivé a neuspokojivé. Jako podstatnější se 

jeví průběžné hodnocení během roku, kdy může být použito dalších administrativních 

opatření k posílení kázně – poznámek do žákovské knížky, napomenutí třídního učitele, 

důtka třídního učitele a ředitelská důtka. Jde tedy o jakési mezistupně mezi velmi 

dobrým a uspokojivým chováním. Ze všeho nejdůležitější však určitě je průběžné 

hodnocení chování každým učitelem. Ten by měl ctít prostou, ale jen zdánlivě 

jednoduchou věc, kdy dobré  chování je průběžně odměňováno a špatné chování 
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průběžně trestáno. Takové hodnocení musí být, vedle hodnocení úrovně znalostí a 

dovedností, naprosto rovnocennou součástí hodnotitelské složky práce učitele. 

Odměna, je způsob ocenění, resp. hodnocení chování nebo činnosti člověka. Pro dítě 

znamená pozitivní reakci na jeho chování a můžeme ji stručně vymezit jako příjemný 

následek dobra, resp. ukázněného, zákonného a mravného jednání (Bendl,2004). Čáp, 

Mareš (2001) definují odměnu jako takové působení rodičů, učitelů, vychovatelů, 

popřípadě sociální skupiny, které je spojeno s určitým chováním nebo jednáním 

vychovávaného a které jednak vyjadřuje kladné společenské hodnocení tohoto chování 

či jednání a jednak přináší vychovávanému uspokojení některých jeho potřeb, libost a 

radost. Odměňovat lze mnoha způsoby, je třeba přizpůsobovat se individuálním 

odlišnostem dětí. Pochvaly a povzbuzení jsou účinný způsob, jak upevňovat žádané a 

očekávané chování a jsou zároveň motivací pro školní činnost. Faktem také je, že děti 

po odměně intenzivně touží. 

Smyslem výchovy je začlenění jedince do společnosti, která ctí nějaké normy. 

Jestliže někdo tyto normy porušuje, musí být potrestán. Trest můžeme stručně vymezit 

jako nepříjemný následek zla, resp. neukázněného či nezákonného jednání (Bendl, 

2004). Současná pedagogická a psychologická literatura zdůrazńuje, že trest je 

přijatelný a výchovný, pokud dítě vyčte z chování a emočních projevů dospělého 

vychovatele následující poselství: ,,Odsouzení se týká mého konkrétního chování nebo 

činu, ne mé osoby. Nedošlo ke ztrátě sympatie, lásky, důvěry, pomoci dospělého ve 

vztahu k dítěti. Dospělý mě nepovažuje za nenapravitelně špatného.”(Čápeš, Mareš, 

2001, s. 257). Existuje mnoho různých druhů trestů, je však třeba zachovat důstojnost 

trestaného.  
 

2.7  Kategorie kázeňských problémů na ZŠ 
 

Při stanovování kategorií kázeňských problémů, se kterými se dnes ponejvíc potýká 

dnešní ZŠ vycházíme ze zveřejněných výzkumů na téma školní kázně, z odborné 

literatury, z diskusí mezi odbornou veřejností probíhajících v tištěných i elektronických 

médiích a také z vlastní pedagogické zkušenosti autora. 

Curwin, Mendler in Bendl (2004) definují kázeňský problém ve školní třídě jako 

situaci, ve které jsou potřeby individua v konfliktu s potřebami skupiny nebo autority, 

která prezentuje skupinu. Když se jedinec chová způsobem, který uspokojuje jeho 

potřeby a tyto způsoby chování zabrání skupině, aby dosáhla svých skupinových potřeb, 
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potom dochází ke kázeňské události. Ve škole to znamená, že ke kázeňské události 

(kázeňskému jevu) dochází například tehdy, když žákovo chování zabraňuje ostatním 

žákům v učení nebo brání učiteli ve vyučování. 

Zajímavý způsob vymezení závažných kázeňských přestupků na základních školách 

uvádí Bendl in Pedagogická orientace (roč. 2004, č.3, s. 2-19) při prezentování výsledků 

výzkumu Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole z roku 2003. Ukázněnost 

jednotlivých žáků ve škole chápou autoři jako dodržování ustanovení školních řádů. 

Bylo proto nutno nalézt ,,jádro” pro posuzování kázně žáků ve škole. Na základě 

analýzy 100 školních řádů jsme identifikovali celkem 23 ustanovení řádů základních 

škol popisujících kázeňský přestupek. Tato ustanovení byla předložena expertům, tj. 

ředitelům ZŠ, kteří hodnotili jejich závažnost z hlediska školní kázně. Hodnocení vah 

jednotlivých kázeňských přestupků ze strany expertů se ukázalo jako velmi spolehlivé a 

přesné. Z hodnocení ředitelů vyplynula sestava sedmi nejzávažněji hodnocených 

přestupků z hladiska kázně, a to: toxické látky (s váhou 1,0), šikana (1,0), porušování 

bezpečnostních příkazů (0,93), poškozování školního a veřejného majetku (0,91), 

neslušné chování (0,91), hraní hazardních her (0,91), neplnění úkolů uložených 

učitelem (0,89). Jako váhu jednotlivých přestupků použili autoři výzkumu vypočítaný 

aritmetický průměr z hodnocení všemi experty dělený deseti. 

Bendl in Učitelské listy (roč. 3, č. 6, s. 20-21) prezentuje výsledky výzkumu z roku 

1995, který zjišťoval kázeňskou situaci na pražských školách. Výzkum probíhal na 25 

školách a mimo jiné kladl ředitelům otázku ,,Co považují na jejich škole za naléhavý 

výchovný problém”. Jedenáct ředitelů uvedlo učit žáky vycházet mezi sebou, šest 

výchovu ke kázni, čtyři výchovu k osvojení si etických norem a čtyři boj proti 

vandalismu, agresivitě a hrubosti. Procento žáků, s nimiž mají ve škole kázeňské 

problémy, na které se výzkum také dotazoval, se pohybovalo mezi 8 a 25 %. 

Výzkum z roku 1996 na 21 pražských školách zjišťoval postoje žáků a učitelů ke 

kázeňské situaci ve školách. Jeho výsledky uvádí Bendl in Komenský (roč. 126, č. ¾, s. 

73-74).  Z 983 žáků uvedlo 63,1 % dětí (dívky 69,4 %, chlapci 56,6 %), že jim nekázeň 

žáků vadí a 36,9 % nevadí. Pořadí toho, které chování jejich spolužáků jim vadí nejvíc, 

bylo následující: agresivita, rušení soustředění na výuku, neslušnost, krádeže, drzost a 

vulgárnost. 

Stejný výzkum zjiš´toval také u učitelů, které kázeňské problémy považují za 

nejčastější. Výsledek lze naléz v článku Školní (ne)kázeň pohledem učitelů a žáků 
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Bendl in Výchovné poradenství (roč. 2001, č.28/29, s. 16-20). Každý vyučují mohl 

uvést pět kázeňských problémů. Z odpovědí 196 učitelů byl sestaven následující 

žebříček: drzost 85,2 %, vulgárnost 83,7 %, vandalismus 51,5 %, šikana 48 %, rvačky 

42,9 %, krádeže 33,2 %, kouření 24 %, záškoláctví 21,4 % , alkohol 11,7 %, hrubé 

chování 1%, žádné 6%. 

Poslední velký výzkum zabývající se kázeňskou situací na školách provedla 

Asociace pedagogů základního školství na více než 1 300 školách, ze kterých se 

podařilo shromáždit 1 098 odpovědí. Jeho výsledky zatím nebyly veřejnosti uceleně 

prezentovány. Na www.apzs.cz  bylo prozatím uveřejněno několik zjištění, která mají 

vztah k obsahu naší práce a proto je uvádíme. Ukazuje se, že učitelé vnímají problém 

kázně na školách jako zásadní. 87 % škol uvedlo, že chování žáků se za posledních pět 

let prudce zhoršilo. Skutečnost, že si na výrazně horší chování žáků stěžuje devět 

učitelů z deseti ukazuje, že se jedná o změnu objektivní a ne pouze o dojem. Podle 

analýzy učitelům na chování žáků nejvíc vadí: (1) neúcta k autoritě, (2) vulgarita, (3) 

nerespektování pravidel. V chování žáků mezi sebou vidí jako nejhorš: (1) agresivitu, 

(2) vulgaritu a (3) nerespektování pravidel.  

Z výše uvedeného docházíme ke stanovení hlavních kategorií kázeňských problémů 

současné základní školy, kterými se budeme dale zabývat a jejichž existence hodláme v 

terénním šetřením ověřit. Jsou to čtyři základní kategorie: 

a) agresivní chování  

b) návykové látky 

c) osobnostní poklesky 

d) vyrušování výuky 

Jednotlivými problémy se budeme podrobněji zabývat v následujících kapitolách. 

Při vymezování kategorií kázeňských problémů je důležité se také zmínit o existenci 

činů z hlediska kázně sporných. V případě některých projevů chování žáků je těžké 

rozhodnout, zda se jedná o nekázeň. Základní vodítko pro takové posuzování by měl 

poskytovat školní řád, ale i přesto nemusí být situace jednoznačná. Školní řád nesmí být 

v rozporu s právním řádem státu, ani s Úmluvou o právech dítěte. Proto je velmi 

problematické hovořit o nekázni v souvislosti s tetováním či nevhodným oblékáním. 

Navíc mnohá ustanovení ve školním řádu jsou nutně v některých částech obecná, z 

čehož pramení možné rozpory a nedorozumění. Velmi záleží na založení a vnímavosti 

učitele, jak danou situaci hodnotí, zda za ni žáka kritizuje, nebo ji přejde mlčením, či ji 
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sám vůbec nezachytí, protože je mimo jeho rozlišovací schopnosti a mimo jeho zájem. 

Vzhledem k obecnému principu spravedlivosti, který by měl být ve škole dodržován a o 

který žáci velmi stojí, je důležité, aby se všichni učitelé dohodli na společném postoji a 

vzhledem ke všem žákům vystupovali jednotně. Typickým příkladem je žvýkání žáků, 

jejich oblékání nebo úprava vlasů, objímání se a líbání žáků o přestávkách na chodbách 

apod. Sledování takovýchto projevů chování není předmětem zájmu naší práce. 

 
    2.7.1  Agresivní chování 
 

Do kategorie agresivního chování budeme řadíme šikanu, a to jak fyzickou, tak 

psychickou, vandalismus, který chápeme jako ničení cizího majetku, vulgární chování k 

pedagogům i k nepedagogickým zaměstnancům škol. 

V současné době se většina odborníků přiklání k názoru, že agrese u lidí je naučené 

chování, respektive naučená odpověď (Bendl, 2004). Podle Atkinsonové (2003) platí, že 

ačkoli jsme vybaveni nervovými mechanismy spojenými s agresivním chováním, 

aktivace těchto mechanismů je obvykle pod kontrolou mozkové kůry. U většiny lidí 

jsou četnost, se kterou vyjadřují agresi, způsob, jakým to dělají, a situace, ve kterých se 

agresivně projevují, značně determinovány zkušeností a sociálními vlivy. 

Tvrzení, že agrese je naučená odpověď, se opírá o teorii sociálního učení. Ta říká, že 

určité sociální chování může být odměněno, zatímco jiné může přinášet nežádoucí 

důsledky. V průběhu procesu diferencovaného posilování si lidé nakonec vybírají 

úspěšnější vzorce chování. Agresi se je tedy možno naučit pozorováním a nápodobou. 

Čím častěji je agrese posilována, tím pravděpodobněji se bude objevovat. Člověk, který 

je frustrován zmařením nějakého cíle či rozrušen nějakou stresující událostí, prožívá 

nepříjemnou emoci. Odpověď, kterou tato emoce vyvolá, se bude lišit v závislosti na 

druzích odpovědí, které se daná osoba naučila používat při zvládání stresujícíhc situací. 

Pojem agrese je odvozen od latinského slova pro útok, výpad či napadení. Fromm 

(1997) rozdělil agresi na benigní (nezhoubná, účelová) a  maligní (zhoubná, samoúčelná 

krutost). Agrese se definuje jako útočné jednání vůči druhé osobě nebo tendence zničit 

nebo poškodit nějaký objekt. Agresivita je pak tendencí k násilnému jednání. Je to tedy 

tendence, která jedince k agresi vede. Pojmem násilí pak rozumíme druh lidského 

chování záměrně ohrožující fyzickou újmou, kterou se pokouší spáchat a nebo ji spáchá. 

Je-li agresivita nebo agrese zaměřená proti vlastní osobě, nazývá se  autoagresivita a 

autoagrese. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že dětská agresivita se vyvíjí v závislosti na výchovné 

vzdělanosti a citlivosti rodičů a vychovatelů. Dítě je vedeno k omezení své fyzické 

aktivity – musí chodit včas spát, dodržovat hygienu apod. Je tak uvedeno do systému 

sociálních povinností, čímž dochází ke konfliktům. Zde mají značný význam výchovné 

postupy. Užívání tělesných trestů a křik vedou k odporu ze strany dítěte. Je 

pravděpodobné, že dítě tyto formy chování převezme od svých rodičů a vychovatelů. 

Na druhou stranu liberální výchova, která nezasahuje a neomezuje projevy agrese, také 

není optimální. Nebude-li dospívající připraven sám omezovat své negativní emoce, 

střetne se časem s osobami, které nebudou ustupovat jeho agresivním výbojům. Jejich 

reakce mu pak budou připadat nepřiměřeně tvrdé.  

Skutečný stav výskytu agresivního chování na našich školách dobře popisují Rychlá 

šetření MŠMT, dostupná na http://www.msmt.cz. Projekt Rychlá šetření je zaměřen na 

periodické zjišťování názorů a postřehů, které se týkají aktuálních problémů školství. 

Otázky jsou směřovány mimo jiné na ředitele základních škol. Druhé vlny projektu 

Rychlá šetření 2008 se v dubnu zúčastnilo 2670 škol. V projektu se opakovaly stejné 

otázky jako v roce 2004, aby bylo možné činit srovnání v čase. 

Na 10 % škol řeší verbální útoky žáků na učitele jedenkrát měsíčně a častěji, na 9 % 

několikrát za pololetí, na 13 % několikrát za školní rok. Na většině škol je výskyt těchto 

případů jěště řidší (38 %), nebo se s ním nesetkávají vůbec (31 % škol). Na rozdíl od 

verbálních útoků jsou fyzické útoky na učitele velice řídké. K alespoň jednomu útoku 

došlo v posledních třech letech na 6 % škol, na zbylých 94 % tento problem nemuseli 

řešit. Pětina škol (21 %) uvádí alespoň jeden výskyt nebezpečných předmětů (boxery, 

nože, řetězy apod.) v posledních třech letech. 

Srovnáme-li situaci s výsledky šetření z roku 2004, lze konstatovat, že situace se 

mírně zhoršuje ve všech uvedených kategoriích a více škol uvádí výskyt těchto případů, 

resp. jejich vyšší frekvenci. Toto mírné zhoršení je v rozporu s výzkumem Asociace 

pedagogů základního školství (zmiňovaného v kapitole 2.7). Tento rozpor, kdy z 

výzkumu APZŠ vyplývá, že 9 z 10 pedagogů vidí prudké zhoršení kázeňské situace v 

posledních pěti letech, lze vysvětlit tím, že na dotazníkové šetření MŠMT odpovídají 

ředitelé škol a k těm se od učitelů často dostávají jen ty nejhorší případy. Je možné, že 

mnoho učitelů, vědomo si toho, že část viny za špatnou kázeňskou situaci nesou na 

svých bedrech, raději situaci neřeší a zavírá před ní oči. V dotazníkovém šetření si pak 

postěžují bez obavy, že se jich bude někdo ptát na jejich chování a jednání ve třídách. 
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Ničení majetku, označované jako vandalismus, se jeví jako narůstající problém. Děti 

zahrnuté věcmi, spotřebou a konzumem pravděpodobně ztrácejí úctu k veřejnému i 

soukromému majetku. V roce 2004 proběhl rozsáhlý mezinárodní výzkum Rizikové 

faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže - SAHA (The social And 

Health Assessment) dostupný na http://www.psu.cas.cz. Probíhla mezi 4 980 žáky a 

studenty a uvádí, že 29 % chlapců a 18 % dívek přiznalo ničení veřejného nebo 

soukromého majetku. 13 % chlapců a 9,5 % dívek pak uvedlo, že se v poslední době 

dopustilo krádeže v obchodě. 

Z Rychlých šetření MŠMT vyplývá, že na 2 % škol se setkávají se závažným 

úmyslným poškozením školního majetku několikrát týdně, 8 % několikrát do měsíce, 13 

% škol uvádí tuto zkušenost několikrát za pololetí a 22 % několikrát za školní rok. 

Zbylé školy uvádí, že tyto události jsou méně časté (třetina škol) nebo se nikdy 

nevyskytují (21 %). Při srovnání s rokem 2004 je patrné, že ničení majetku, případně 

jeho frekvence jsou o něco častější. Výsledky také ukazují, že případy poškozování 

majetku vyučujících jsou méně časté, než poškozování majetku školy. Přesto necelých 5 

% škol udává, že se setkávají s těmito případy několikrát za školní rok, 27 % škol méně 

často a 68 % nikdy.  
 

Šikana 
 

Šikanování je zvláštním druhem agrese, který je na našich školách častým a 

nebezpečným jevem. Šikanování jemožné definovat jako chování, jehož záměrem je 

ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu osob. Je to cílené, 

nevyprovokované užití síly jedincem nebo skupinou, obvykle opakované. Kolář (1997) 

definuje šikanu ve školském prostředí jako stav, kdy jeden nebo více žáků úmyslně, 

většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a 

manipulaci. 

Rozpoznání šikanování není jednoduché. Zpočátku se děje nenápadně, 

prostřednictvím různých ,,legrácek” a ,,testíků” (strkání, nadávání, schovávání věcí 

apod.), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se 

otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, 

krádeže, poškozování věcí). Pro rozpoznání šikanování je důležité umět rozlišit různé 

typy agresí. U agrese, kde je zjevná rovnováha sil, se patrně nejedná o šikanu, nýbrž o 

http://www.psu.cas.cz/
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jednorázové vyrovnávání účtů. Nebezpečný je nepoměr sil, v tu chvíli je třeba začít 

hovořit o šikaně. 

Kolář (1997) hovoří o své studii Sociální klima v prostředí základních škol v České 

republice, ve které rozlišuje osm druhů šikanování: 

a) fyzické aktivní přímé – útočníci oběť například škrtí, kopou nebo fackují 

b) fyzické aktivní nepřímé – ,,kápo” pošle noshledy, aby oběti ublížili, nebo jsou 

oběti ničeny věci 

c) fyzické pasivní přímé – agresor fyzicky nedovolí oběti dosáhnout cíle 

d) fyzické pasivní nepřímé – odmíntutí splnění požadavků – např. nepustí oběť ze 

dveří 

e) slovní aktivní přímé – nadávání, urážení, zesměšňování 

f) slovní aktivní nepřímé – rozšiřování pomluv, hanlivých kreseb apod. 

g) slovní pasivní přímé – neodpovídání na pozdrav, otázky apod. 

h) slovní pasivní nepřímé – spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě 

obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé. 

     

Dále uvádí specifické znaky šikany: 

 

• bývá původci i postiženými zatajována 

• děje se opakovaně, je úmyslná, mezi agresorem a obětí je nepoměr sil 

• je to nežádoucí agresivita v mezilidských vztazích a často má rituální  charakter 

• je to silná psychosociální zátěž – nabývá psychických a fyzických forem 

• působí společensky nežádoucím směrem, ovlivňuje sociální atmosféru skupiny 

a narušuje stanovený režim 

• její rozsah nelze přesně určit, neboť k ní dochází nejen ve skupinách 

s narušenými vztahy, ale i ve skupinách vnitřně soudržných  

     

Podle Koláře (2001) probíhá šikana nejčastěji v těchto pěti fázích: 

 

a) Oslabený jedinec prožívá osamocenost, je neoblíbený, často pomlouvaný. Za 

jeho zády dochází k intrikářství. (fáze ostrakismu) 

b) Na účet oběti se objevují nevybíravé žerty. Skupina se dělí na ty, kteří je 

vymýšlí, druhá část se baví, třetí část vše přehlíží. 
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c) Ke třetí fázi dojde, pokud nikdo nezasáhne. Nevinné žertování má již jasnou 

podobu šikanování. Je to kritické období. Často stačí zásah vnímavého 

spolužáka, morálně zralého. Jinak skupina agresorů začne systematicky 

šikanovat nejslabší jedince ve skupině. 

d) Kolektiv musí přijmout ideologii agresorů, jejím základem je zákaz vyzrazení. 

K násilí se začnou přidávat i ti, kteří se radují, že na ně nedošlo. Agresor 

argumentuje, že si oběť za všechno může sama, v důsledku čehož se většina 

jakoby neúčastní, mlčí.  

e) I přihlížejícím se může „zábava“ zalíbit. To jen zesílí a podpoří počínání 

agresorů. Dochází k tělesnému a psychickému týrání. 

 

Kolář (2001) zároveň upozorňuje, že již první fáze jsou oběťmii šikany často 

charakterizovány jako subjektivně nejhorší. Psychické formy šikany jsou tedy stejně 

závažné jako formy fyzické.   

Pachatel šikany je v odborné literatuře označován jako agresor. Často panuje mylný 

názor, že agresor je člověk zakomplexovaný, například žák, který druhým závidí 

studijní výsledky apod. Jak uvádí Kolář (2001), většina agresorů má prospěch o málo 

horší než průměr. Jsou navíc dost sebejistí, sebevědomí. Snaží se dominovat, ovládat 

druhé a prosazovat se za každou cenu. Agresor nemusí být (a také tomu tak většinou 

není) fyzicky zdatný jedinec  s nižší inteligencí. Naopak se často vyskytují agresoři 

slabí, ale chytří. Podstatné je, zda pro svůj záměr získají skupinu. Je možné, že šikanu 

jen vymýšlí a organizuje. Takový žák je méně pozorný při vyučování, nemá rozvinuto 

svědomí, lže, podvádí, nedbale se obléká. Je to často impulsivní žák, útočný, bez 

schopnosti empatie. Hlavní příčinou toho, že se někdo stane šikanovatelem, je podle 

Koláře (2001) sobecká a sebestředná orientace člověka. Tato orientace spočívá v 

nelásce k sobě. 

 
Agresory můžeme podle Koláře (1997) seřadit do několika typů: 
 

a) Agresor hrubý - má narušený vztah k autoritě. Je impulzivní, primitivní, 

s kázeňskými problémy. Často je zapojený do gangů páchajících trestnou 

činnost. Právě u těchto agresorů se vyskytuje agrese a brutalita v rodině. 
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b) Agresor kultivovaný - má spíše sadistické tendence v sexuálním smyslu. Je 

slušný, spíše úzkostný. Násilí provádí beze svědků a rafinovaně. Rodiče jsou 

přehnaně nároční, často vyžadují nepřiměřenou kázeň. 

c) Agresor optimistický - je oblíbený. Je výmluvný a dobrodružný. Šikanuje pro 

pobavení sebe i druhých. Jde mu o „humor“. U takového typu se jedná spíše o 

nedostatek morálních hodnot. 

 

Agresoři většinou trpí nedostatkem pocitu viny. Netrápí se tím, že někomu ublížili. 

Trest dokonce berou jako křivdu. Sami sebe nevidí jako nelítostné tyrany, vytěsňují 

realitu. Zdrojem morální slepoty je agresorova egocentričnost. Snaží se upravit morální 

normy podle svých potřeb. 

Agresorovy metody k získání moci jsou především: 

a) Fyzické násilí a vyhrožování - oběti pak vypovídají závisle na agresorech, proti 

pravdě a svému zájmu. Často dochází až k identifikaci s agresorem – oběť sama 

násilníky doprovází, rozehrává sama hru vedoucí k surovému zbití. Jedná se o 

přirozenou obranu nejslabších, kteří se symbolicky přeměňují v silné. 

b) Psychická manipulace a myšlenková převýchova – agresor bez vědomí 

ostatních ubírá slabším svobodnou volbu rozhodování. Prohlubuje se tak 

závislost na agresorovi. Nenásilně přesvědčuje a když získá moc, touží po další 

kontrole slabších. Oběť často agresora mylně pokládá za kamaráda. 

c) Hra dvou agresorů na hodného a zlého - zlý agresor týrá, hodný ochraňuje. Vůle 

hodného agresora je důležitá a oběť pro něj vše ráda vykoná (za svou ochranu 

ho finančně odmění), dokonce se laskavého agresora zastává. 

     

Na rozdíl od popisu agresora je velmi těžké definovat vlastnosti obětí. Výzkumy totiž 

ukazují, že obětí šikany se může stát vlastně každý.  Jsou to dokonce i děti fyzicky a 

psychicky zdatné, často s mnoha přednostmi – tvořivé, příliš zralé, oblíbené apod. Podle 

Koláře (2001) lze jen stanovit kategorie dětí, ve kterých se oběti vyskytují častěji: 

a) Outsider třídy, dítě osamělé, bez kamarádů a výraznějšího vlivu. Dítě 

s chováním, jež je nepříjemné, protivné nebo provokující. Takové děti neudrží 

sympatie alespoň části třídy. 

b) Děti s handicapem v rodině. Jedná se o alkoholismus rodičů, nemajetnost, 

duševní poruchy, ale také o způsob výchovy, který je neobvyklý.  
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c) Děti starších rodičů.  

d) Handicapované děti.  

     

Výzkumů zabývajících se fenoménem šikany je dostupných poměrně hodně. Podle 

Koláře (2001) ukazují všechny provedené výzkumy číslo mezi 15 – 20 % obětí mezi 

dětmi na základních školách. Výzkumy navíc ukazují, že čtrnáctiletí a patnáctiletí 

školáci útoky na lidskou důstojnost, jako je ponižování a posměšky, za šikanu často 

vůbec nepovažují. Děti to často hodnotí jako normální způsob chování. 
 

    2.7.2  Návykové látky 
 

Užívání návykových látek je pro školu kázeňským problémem, protože významně 

ovlivňuje osobnost žáka a jeho psychiku, zejména v situaci, kdy je droga užívána těsně 

před, nebo dokonce během vyučovací doby, na což se zaměříme v naší práci, kdy nám 

půjde o jejich u žívání o přestávkách, polední pauze a přímo ve vyučování. O vážný 

problém se u dětí staršího školního věku jedná i pokud jde o užívání mimo školní 

vyučování. V následujícím textu nebudeme hovořit o všeobecně známých zdravotních 

rizicích a důsledcích užívání návykových látek, ale hlavně o rizicích a důsledcích 

sociálních. 

Nešpor v Časopise lékařů českých (roč. 143, 2004, č.8, s. 561-564) uvádí, že existují 

důkazy o důsledcích pití alkoholu a užívání jiných drog na mozek dospívajících. Během 

dospívání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí 

mozkových buněk. I jen mírné poškození paměti a schopnosti učení alkoholem nebo 

drogami vede k horším studijním výsledkům. Zhoršená paměť a schopnost se učit není 

jediným rizikem alkoholu v dospívání. K dalším patří úrazy, otravy, sebevraždy, trestná 

činnost či nebezpečný sex. V textu také upozorňuje na vyšší riziko rychlejšího nástupu 

závisloti u mladistvých a propojenost užívání návykových látek s dalšími problémy ve 

škole. Dítěti, které se ve věkovém období 13 – 15 let dostává často pod vliv návykových 

látek, je nabouráván jeho přirozený vývoj. Je pravděpodobné, že se tak v jeho životě 

objevují nové negativní impulsy, kvůli kterým musí řešit situace neodpovídající jeho 

věku. A právě proto, že neodpovídají jeho rozumové, citové a sociální vyspělosti, řeší 

tyto situace často chybně. 

V naší práci se budeme zaobírat třemi hlavními návykovými látkami dnešní mládeže, 

tedy tabákem, alkoholem a marihuanou. To jsou látky ve věkové skupině 13 – 15 let 
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nejužívanější. Potvrzují to všechny dostupné výzkumy (HBSC, ESPAD, MAD, SAHA), 

jejichž výsledky přehledně ukazuje tabulka č. 3. Tyto výzkumy navíc sdělují, že ostatní 

drogy, označované jako tvrdé, se u této věkové skupiny nevyskytují jako výrazný 

problém. Zkušenost s nimi uvádí méně než 2 % dětí. U každé z těchto tří látek uvedeme 

stručnou charakteristiku, jejíž znalost považujeme pro učitele za důležitou a užitečnou. 

Závěrečná tabulka č. 3 pak ukáže, jaká je prevalence, tedy rozšíření užívání drog v dané 

skupině obyvatel, konkrétně tedy ve sledované věkové kategorii školní mládeže. 

Tabák a jeho nejúčinnější složka nikotin ovlivňují chování a duševní pochody 

jedince. Nikotin se váže na určité buňky v mozku, ovlivňuje jejich činnost a podporuje 

uvolňování některých důležitých látek a hormonů (Králíková, Kozák, 1997). Škody 

nezpůsobuje jen nikotin, ale i ostatní látky v tabáku obsažené. Působení na organismus 

je velmi individuální, ukazuje se, že i malá spotřeba tabáku denně může mít velmi 

nebezpečné následky (Janík, Dušek, 1997). 

Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si přejí být nezávislé, jiné 

protože kouří jejich přátelé, že jim to rodiče zakazují, nebo si berou za vzor populární 

osoby. Neexistuje jedna příčina. Děti s kouřením často experimentují a domnívají se, že 

mohou přestat, kdykoli budou chtít. Kouření je však silně návykové a valná většina dětí 

později není schopna s kouřením přestat. Vždyť více než 80 % dnes dospělých kuřáků 

začalo kouřit v dětství či v ranném dospívání (Disman a kol., 1996). 

Alkohol je látka, která snadno proniká k různým orgánům včetně mozku. 

Desetistupňové pivo obsahuje kolem 2 % alkoholu, dvanáctka 3–4 %, víno kolem 10-18 

%, destiláty kolem 40 % i více. Nešpor, Csémy (1995) uvádějí, že alkohol je pro děti a 

mladé lidi mnohem nebezpečnější než pro dospělé. Játra nejsou v mladším věku 

schopna odbourávat alkohol v takové míře jako v dospělosti a navíc děti a dospívající 

mívají menší tělesnou hmotnost. Již velmi malé množství alkoholu tak může vyvolat 

nebezpečné otravy. Návyk na alkohol se u dětí a mladých lidí vytváří poměrně rychle. 

Děti doma zcela běžně dostávají při různých oslavách skleničku alkoholu i přesto, že 

odborníci zjistili, že čím nižší byl věk při první zkušenosti, tím víc alkoholu dotyčný pil 

v pozdějším věku. Vznik závislosti u dospělého trvá i pět let, u dítěte dva roky. 

Vzhledem k důsledkům, které působí v naší společnosti,  je alkohol nejvíc nebezpečnou 

státem tolerovanou drogou (Marhounová, Nešpor, 1995). 

Marihuana je droga získaná z rostliny nazývané konopí a je nejpopulárnější méně 

rizikovou drogou naší mládeže (Disman a kol., 1996). Droga z konopí indického se 
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vyskytuje ve dvou základních formách, jako marihuana a hašiš. V prvním případě jde o 

suché části samičí rostliny, kdy obsah účinných látek (THC) nepřesahuje 8-12 %, v 

druhém se jedná o vlastní pryskyřici s obsahem účinných látek okolo 40 %. Účinky 

marihuany není vždy snadné popsat, protože jako u řady jiných drog závisí často efekt 

na osobnosti jedince, ale také na jeho aktuálním stavu a psychickém a fyzickém 

rozpoložení. Účinek první intoxikace může být velmi rozdílný, od žádného efektu až po 

velmi nepříjemné tělesné prožitky (Hejdová, 1998). Marihuana patří spolu s alkoholem 

a tabákem k průchozím drogám, což neznamená, že každý kdo kouří marihuana skončí 

u heroinu, ale kouření marihuany patří mezi rizikové faktory takového konce. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky následujících výzkumů české mládeže: 

a) Výzkum Životní styl a zdraví českých školáků (HBSC - Health and Health 

Behaviour in School-Aged Children) se zabýval stejnou věkovou skupinou jako 

naše práce, tedy žáky ve věku 15 let. Proběhl v roce 2002 a odpovídalo 1 660 

respondentů. Výsledky výzkumu uvádí Csémy (2005). 

b) Evropská školní srovnávací studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 

probíhala u mládeže ve věku 15-16 let v roce 1999. Respondentů bylo 3 579 a 

výsledky jsou dostupné na www.drogy-info.cz. 

c) Výzkum Mládež a drogy (MAD) se zabýval skupinou 13 028 žáků a studentů ve 

věku 14-19 let v roce 2000. Jeho výsledky jsou dostupné na 

http://web.telecom.cz/hygpraha/drogy.HTM 

d) Výzkum Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže 

(SAHA – The Social And Health Assessment) probíhal v roce 2004 u skupiny 4 

980 žáků a studentů ve věku 12-16 let. Jeho výsledky jsou dostupné na 

http://www.psu.cas.cz. 

 
     

Tabulka č. 3 - Výsledky výzkumů užívání návykových látek 
 

Alkohol Kouření Konopné látky Výzkum 
(Pravidelná konzumace) (Zkušenost) 

HBSC 30,7% 29,7% 27,1% 
ESPAD 46% 40% 36% 
MAD 57% 41% 41% 
SAHA 27,3% 29,6% 16,4% 

 
        

http://www.drogy-info.cz/
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Tabulka č. 3/1 - Výsledky výzkumů užívání návykových látek u chlapců 
 

Alkohol Kouření Konopné látky Výzkum 
(Pravidelná konzumace) (Zkušenost) 

HBSC 34,9% 28,6% 30,9% 
ESPAD 54% 40% 40% 
MAD 62% 41% 44% 
SAHA 30,2% 25,2% 17% 

 
       Tabulka č. 3/2 - Výsledky výzkumů užívání návykových látek u dívek 

 
Alkohol Kouření Konopné látky Výzkum 

(Pravidelná konzumace) (Zkušenost) 
HBSC 26,5% 30,6% 23,2% 

ESPAD 40% 40% 32% 
MAD 52% 41% 37% 
SAHA 24,4% 33,9% 15,7% 

 
Připomeneme-li si, že výzkum SAHA zahrnoval děti od 12 let do 16 let, výzkum 

HBSC pouzeděti ve věku 15 let, studie ESPAD ve věku 15 a 16 let a výzkum MAD děti 

od 14 do 19 let, dá se konstatovat, že výsledky těchto výzkumů ukazují, že při 

monitorování užívání drog mezi adolescenty velmi záleží na věku respondentů. Míra 

užívání drog v této věkové skupině dospívajících roste v přímé závislosti na věku. Ve 

věku 14 – 15 let dochází k největší eskalaci užívání sledovaných návykových látek a to 

sebou přináší mnoho problémů, včetně kázeňských.  

 
  2.7.3  Osobnostní poklesky 
 

Mezi osobnostní poklesky žáků ve škole řadíme opisování, předstírání nemoci, 

záškoláctví, zapírání, lhaní, podvádění a neplnění domácích úkolů. Jedná se o typ 

chování, které sice přímo nenarušuje proces vyučování, ale přesto by se na něj měl 

učitel zaměřit, a to i za cenu časové ztráty pro samotnou výuku. Jde totiž o projevy 

asociálního chování a korekce takového chování je snazší v mládí než v dospělosti. 

U opisování, tedy podvodného jednání, se omezíme na konstatování, že jde o 

jednání, které ve škole bylo, je a bude. Z pohledu školního vyučování jde  především o 

to, aby se pro žáka nestalo očekávanou cestou k cíli, se kterou již dopředu počítá. Učitel 

musí zajistit kázeňskou situaci a svůj dohled nad žáky tak, aby opisování bylo 
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výjimečným, nikoliv samozřejmým chováním. Pro společnost je důležité, aby se ve 

škole děti setkávaly s tím, že k cíli a úspěchu nejčastěji vede práce, nikoliv vychytralost. 

Pilař (2003) definuje záškoláctví jako úmyslné zanedbávání školního vyučování. 

Uvádí, že jde o klasickou asociální poruchu u dětí, kdy se jedná o absenci ve škole bez 

řádného omluvení rodiči či lékařem a jde vlastně o formu útěku žáka ze školy. 

Rozděluje záškoláctví na: 

a) s impulzivním charakterem, tedy předem neplánované 

b) účelové, plánované záškoláctví, tedy za určitým cílem  

Záškoláctví je projevem odporu dítěte ke škole a jeho negativního vztahu ke 

školnímu prostředí. Jde o chování únikového typu. Nejčastěji se objevuje u dětí s 

menším nadáním, neprospívajících a také v rodinách, kde je dítě trestáno za školní 

neúspěchy. Jako nejčastější příčiny záškoláctví uvádí přehnaný zájem nebo nezájem 

rodičů o školní výsledky, nevhodné chování učitele, problém s návykovými látkami, 

šikana v kolektivu, zanedbaný volný čas, vstup do delikventních skupin. Sociálně 

akceptovatelnější formou úniku je předstírání nemoci. 

Podvody se žákovskou knížkou, tedy její úmyslné zapomínání, její zapírání a tedy 

lhaní učiteli, či přepisování v ní, jsou formou útěku dítěte před důsledky svého chování, 

ať již se jedná o kázeňskou poznámku nebo špatnou známku. Opět tedy jde o chování 

unikového typu. I zde může být příčinou přehnané trestání v rodině a při odhalení 

takových poklesků musí učitel pečlivě zjišťovat příčinu takového chování. 

Neplnění úkolů je určitým vyjádřením negativního vztahu ke škole. Je do jisté míry 

příznakem nedostatku sebekázně, kdy jedinec není ochoten věnovat úsilí činnosti, 

kterou považuje za nezajímavou a nepodstatnou. Úkolem učitele je zajistit, aby byly 

úkoly smysluplné a následně žáka vést k jejich plnění za pomoci různých metod a 

postupů. 

V již zmiňovaném projektu Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního 

vývoje mládeže (kap. 2.7.2.) byla provedena typologie sledované populace z hlediska 

problémového chování. První typ lze charakterizovat mírně problémovým chováním 

(např. lhaní) a má četnost 16,7 %. Druhý, nejméně častý typ, vykazující zvýšenou míru 

všech druhů antisociálního chování má četnost 1,6 %. Třetí, nejčastější typ, představuje 

neproblematické děti bez antisociálního chování a má četnost 56,5 %. Čtvrtý typ je 

charakteristický mírně agresivním chováním a má četnost 25,2 %. 
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  2.7.4  Vyrušování výuky 
 

Mezi problémy ve výuce jsou zařazeny situace, které se objevují během vyučovacích 

hodin či celků a na které je tedy pedagog nucen reagovat přímo ve vzdělávacím 

procesu. Mezi ně řadíme vykřikování bez vyzvání učitele, hlasité pokřikování na 

spolužáky, povídání si se spolužáky a nedovolené opouštění pracovního prostoru, které 

jsou projevem nedostatečného sebeovládání a  sebekázně. Dále pak bojkot práce ve 

skupině, který následně vede k dalším kázeňským problémům a je projevem 

neschopnosti přizpůsobit se a podřídit se   požadavku větší skupiny. Patří sem i 

nedovolené manipulování s mobilním telefonem (ale i s dalšími předměty 

nesouvisejícími s výukou), které se jako nový problém objevuje v posledních letech. 

Zařadit jde všechny další situace, které se v hodinách objeví a narušují plynulost 

vyučování.  

Jako nejzávažnější způsob vyrušování výuky se nám jeví odmlouvání. Děje-li se tak 

opakovaně, je  již velmi zpochybněna kompetence vyučujícího k samotnému učení, 

protože jeho autorita mezi žáky je velmi nízká. Odmlouváním se samozřejmě rozumí 

jednání, jehož jediným smyslem je učitele ,,porazit” a ne s ním diskutovat a klást 

argumenty pro jiný názor než je ten jeho. Nejčastěji se tak děje odmíntunutím vyplnit 

nějaký vydaný pokyn. Učitel by pak měl vítězit silou svých argumentů. Argumenty a 

jejich smysluplnost jsou důležité minimálně vůči ostatním žákům přítomným takového 

konfliktu. 

Hlavním negativním důsledkem vyrušování výuky je ohrožení plnění vzdělávací 

funkce školy. Bendl (2004) uvádí výzkum zabývající se časovými ztrátami ve výuce v 

důsledku nekázně. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 2.6.1. Uváděné číslo, tedy ztráta 

714 vyučovacích hodin během základní školní docházky, má sice pouze orientační 

charakter, ale ukazuje na závažnost problematiky kázně. Bendl (2004) také uvádí, že  

existují situace, kdy učitel v důsledku nekázně žáků neodučil ani minutu. Buď se snažil 

žákům po počáteční nekázni mluvit do duše, doslova je uprosit k práci, popřípadě jim 

vyhrožoval, nebo zcela rezignoval s tím, že si počká, až se uklidní. Na druhé straně 

existují tzv. učitelské automaty, mezi které řadí Bendl (2004) učitele, kteří přes 

nekázeň, která prakticky znemožňovala práci ve třídě, doslova odpřednášeli plánovanou 

látku, přičemž si byli dobře vědomi faktu, že je nikdo neposluchá.  
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Podle pozorovatelů nejčastějším důvodem časových ztrát způsobených nekázní byla 

nuda, nebo-li monotónní výklad učitele, nezajímavé metody a formy práce. Nejmenší 

časové ztráty byly u těch učitelů, kteří žáky neustále zaměstnávali, udržovali v tempu, 

často měnili činnosti, zajímavě a srozumitelně předávali obsah vědění. Na velikost 

časové ztráty působil také charakter předmětu a poměr dívek a chlapců ve třídě. 

Největší podíl na časových ztrátách mělo napomínání za pozdní příchod do hodiny, 

nepřipravené pomůcky, nedávání pozor, zlobení, vykřikování místo zvednutí ruky, 

bavení, pošťuchování se v lavicích, hraní si s předměty nesouvisejícími s výukou a 

utišování jednotlivých žáků, popřípadě celé třídy. 

 
   

2.8  Výchova ve sportu a školní kázeň 
 

Výchova je celoživotní proces, jehož jsme všichni součástí. Lze konstatovat, že jsme 

od narození až po ukončení života buď objektem nebo subjektem výchovy. Výchova 

probíhá nejprve v rodině, následně ve škole a postupně se k těmto dvěma základním 

společenským institucím přidávají další, např. sportovní organizace. 

Výchovu je třeba chápat v širším významu, než pouze jako vedení člověka ke kázni 

či mravnosti. Dnes bývá slovo výchova nahrazováno pojmem výchovně-vzdělávací 

proces, někteří autoři preferují označení edukace. Moderní definici uvádí Jansa (2007). 

,,Jde o záměrné, koncepční formativní působení na člověka s cílem jej vzdělávat (nové 

vědomosti, dovednosti a návyky), ale i vychovávat v užším slova smyslu (v intencích 

společensky uznávané morálky rozvíjet i jeho zájmy, postoje a charakterové vlastnosti). 

O záměrném působení hovoříme proto, že si své výchovné působení předem 

uvědomujeme a sledujeme jím určitý cíl nebo úkol.”(Jansa et al., 2007, s.36) 

Taktéž pojem sport je třeba chápat v jeho širším významu, tedy jako činnost, která je 

zaměřena nejen na rozvoj těla a dosahování co nejlepších výkonů, ale také na rozvoj 

ducha a posilování kladných morálních vlastností. Tedy jako proces, ve kterém je výkon 

důležitý, ale nikoliv jediný a hlavní cíl. 

Cílem sportovní výchovy tedy je přizpůsobení nárokům sportovního života s úsilím o 

maximální výkon a s přispíváním k rozvoji osobnosti sportovce (Svoboda, 2007). Takto 

obecně definovaný cíl sportovní výchovy je naplňován skrze kokrétní úkoly, kterými 

má být dosahován. Takové úkoly uvádí Jansa et al. (2007). 
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Úkoly sportovní výchovy: 

• osvojení potřebných vědomostí o sportu a sportovním životě (pravidla, taktika) 

• osvojení nezbytných dovedností motorických (vedení míče) 

• rozvoj fyzické zdatnosti a účelných pohybových schopností (rychlost) 

• utváření potřebných motorických a režimových návyků (nabíhání, regenerace) 

• rozvoj specifických schopností (periferní vidění) 

• regulace postojů ke všem důležitým sférám sportovního života (trenér, 

spoluhráči, soupeř, rozhodčí, přístup k tréninku apod.) 

• ovlivňování interpersonálních vztahů ve sportovní skupině (spolupráce, koheze, 

angažovanost pro skupinové cíle aj.) 

• snaha podle potřeby ovlivnit vlastnosti osobnosti (důslednost, výkonová 

motivace, koncentrace pozornosti atd.) 

 
  2.8.1  Sport jako socializační činitel 
 

Cílem výchovy ve sportu je, aby se jedinec optimálně socializoval. Socializace 

znamená, že se člověk učí dovednostem, postojům, hodnotám a chování, které mu 

umožňují začlenit se do společnosti, v níž žije (Svoboda, 2007). Na člověka působí 

rodina, vrstevníci, škola, média a další vlivy. Jedním z nich může být sport, jehož vliv 

může být mnohdy velmi zásadní. Platí, že v čím mladším věku jedinec do sportu 

vstupuje, tím větší vliv bude mít sport na jeho socializaci (Hošek, 2006). 

Proces socializace probíhá v rámci sociální interakce. Jedinci, se kterými je člověk v 

sociálním kontaktu, tedy usměrňují jeho zaměření a poskytují mu záměrně či neúmyslně 

nové vzorce chování, umožňují nabývání vlastností a dovedností nezbytných pro život 

ve společnosti. Hošek (2006) hovoří o objektivním usměrňování, kdy rozhodujícím 

zdrojem posilujícím či zeslabujícím tendence k opakování určitých vzorců chování je 

nejbližší sociální okolí, to znamená reakce druhých osob na chování jedince. Lidmi, 

kteří hodnotí a tím tedy následně usměrňují chování jsou v oblasti sportu mládeže 

nejčastěji trenér, rodiče a jiní sportovci. 

Hošek (2006) rozděluje socializaci probíhající ve sportu na dva odlišné procesy- 

socializaci ve sportu a socializaci sportem. Socializace ve sportu se zaměřuje především 

na socializaci uvnitř sportu, na co nejlepší adaptaci jedince na podmínky a nároky 

specifického sportovního prostředí, bez nutnosti přihlížení k užitečnosti mimo sport. 
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,,Při socializaci sportem jsou v popředí pozornosti efekty účasti ve sportu ve vztahu k 

jiným oblastem života, to znamená, že se sleduje, nakolik je sport užitečný pro 

získávání dovedností, vlastností použitelných i v jiných oblastech života a nebo 

nikoli.”(Hošek, 2006, s. 104) Existence takových efektů je podle mnoha autorů 

nesporná. Ve sportovním procesu probíhají obě uvedené podoby socializace provázaně, 

průběžně a dlouhodobě. Vzhledem k námi sledované oblasti provázanosti sportu a 

školy, nás však více zajímá socializace sportem. Při ní totiž lze očekávat utváření 

hodnotového systému, formování a akceptace sociálních norem a zvyšování sociální 

kompetence.  

Otázkou je, zda toto působení sportu přináší pozitivní nebo negativní efekt. Aktivní 

sportování v sobě má potenciál pro pozitivní i negativní rozvoj osobnosti dítěte a stejně 

jako u dalších složitých sociálních jevů, u kterých vstupuje do interakce mnoho vnějších 

i vnitřních faktorů, záleží na mnoha okolnostech, jak se sportování projeví v postojích a 

chování. Právě veliká provázanost a pestrost sociální interakce nás vede ke 

konstatování, že jak v oblasti osobnostního rozvoje, tak v oblasti širšího společenského 

kontextu lze očekávat efekt kladný i záporný.   

Výzkumy prováděné v oblasti socializace sportem se hodně zaměřují na otázku, jaké 

podmínky pro sport by měly být vytvořeny, aby sport produkoval co nejvíc pozitivních 

společenských efektů a co nejméně efektů negativních. 

Výše popsanou obecnou charakteristiku vlivu sportu ukazuje výzkum Slepičkové, 

Slepičky s názvem Sport, tělesná výchova a projevy agresivity u mládeže in Tělesná 

výchova sport mládeže (roč. 68,č. 4, 1996, s. 44-46). Výzkum proběhl na skupině 337 

sportovců ze středních škol. Pouze 31 % respondentů uvedlo, že pravidla se ve sportu 

vždy dodržují, 11% dotazovaných uvedlo záměrné nacvičování používání hrubosti a 

násilí jako prostředku zabraňujícímu soupeři ve výhře. Výsledky výzkumu dále uvádí, 

že 50% rodičů je k projevům násilí při sportu lhostejných, 39% jej považuje za 

přiměřenou odpověď na útok druhých a pouze 9% jej odmítá v jakékoliv situaci. 

Slepičková uvádí, že právě kvůli takovýmto výsledkům nelze spoléhat na názor, že 

pravidelné sportovní aktivity automaticky povedou k redukci projevů agresivity a násilí. 

Mnohdy může docházet k opačným efektům a u pravidelně sportující mládeže lze 

pozorovat vyšší toleranci k projevům agresivity a násilí. Výzkumníci na závěr 

konstatují, že záleží zejména na trenérovi, je-li poskytnuta zpětná vazba informující o 

nepřípustnosti těchto projevů. 
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,,Je tudíž zřejmé, že pokud se ve sportu toleruje překračování sportovních pravidel a 

projevy agrese a násilí u dětí zůstávají bez odezvy těch, kteří tvoří mikrosociální 

prostředí sportující mládeže, dojde k zafixování uvedených způsobů chování, které se 

postupně stanou běžnou součástí vzorců chování i v dospělosti.”(Hošek, 2006, s. 102) 

Dodejme i vzorců chování v jiném než sportovním prostředí, například ve škole. 

Podobně jako u citované agresivity je o roli sportu možné uvažovat i v dalších oblastech 

problematického chování dětí ve škole. Ke všem kategoriím kázeňsky problémového 

chování, které byly vymezeny v kapitole 2.7 dochází ve sportu také. Kapitoly o 

poklescích sportovců jsou nedílnou součástí literatury s tématikou pedagogigy sportu, 

uvádí je např. Svoboda (2007) nebo Jansa et al. (2007). Sportovní výchova řízená 

trenérem by na ně měla umět správně reagovat. To ovšem mohou dobře zvládnout jen 

vzdělaní kvalitní trenéři, stejně jako podobné situace ve škole mohou zvládnout jen 

kvalitní a vzdělaní padagogové. Nerespektování autority (rozhodčího) a pravidel 

(daného sportu), agresivita k okolí (zákeřný faul, špatné chování ke spoluhráči, vybití 

agresivity na zařízení kabiny), osobnostní poklesky (simulování, nepřiznání se k faulu) i 

užití nedovolené látky (doping) jsou situace ve sportu, které se podobají situacím 

řešeným v současné škole. 

Svoboda (2007) hovoří o tom, že mnozí teoretici, praktici i výzkumníci pevně věří, 

že sport napomáhá pozitivní socializaci jedince i přesto, že výzkumy této problematiky 

nesplňují, pro nedostatek přesných parametrů, přísná vědecká kritéria. Zmiňuje také to, 

že vzhledem ke komplikovanosti procesu a jeho časové neohraničitelnosti nelze ani 

očekávat jasné a nezpochybnitelné výsledky. Uvádí také citaci z materiálu Sdružení 

tělovýchovných odborníků USA, kteří na základě výzkumů a zkušeností konstatují, že 

tělesné aktivity podporují sebepojetí a sebehodnocení, což se projevuje vyšší 

sebedůvěrou, asertivitou, emoční stabilitou a sebekotrolou. Tělesné aktivity jsou ve 

starším školním věku a adolescenci hlavní silou v socializaci jedince (Svoboda, 2007). 

,,Někteří autoři věří, že skutečně je možné mluvit o transferu. Ve sportovci se nejen 

utvářejí projevy pozitivní z hlediska společnosti, ale ty se také přenášejí do ostatních 

sfér. I když nemáme k dispozici přísné kauzálně podložené důkazy, všude lze najít 

nepřeberné množství evidencí, že tomu tak je.”(Svoboda, 2007, s.25) Stejně tak 

pravděpodobné bude, že ve sportovci se také utvářejí projevy negativní z hlediska 

společnosti a ty se také přenášejí do ostaních sfér. Vyjdeme-li tedy z tvrzení našeho 

předního odborníka na pedagogiku sportu, lze potom takové evidence očekávat a hledat. 
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To je také cílem této práce. U sportujících dětí školního věku se velká část jejich 

společenského života odehrává ve škole a tyto evidence by se měly projevit právě ve 

školním prostředí, ve způsobech jejich školní socializace.   
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3   Metodologická východiska práce 
 
3.1 Cíle, hypotézy a úkoly práce 
 

Cílem této práce bylo ověřit předpoklad, že sportovní výchova má pozitivní vliv na 

osobnost a chování dítěte v oblasti školní kázně. Cíle bylo dosaženo komparací skupin 

sportujících a nesportujících žáků. Tato komparace měla ukázat, zda existují pozitivní či 

negativní efekty sportovní výchovy v oblasti školní socializace, konkrétně školní kázně. 

K naplnění cíle práce jsme si zároveň stanovili několik postupných dílčích úkolů. 

 

Pracovní hypotéza 
Domníváme se, že budou zjištěny diference mezi sportujícími a nesportujícími žáky 

v rámci sledovaných kategorií kázeňských problémů. Domníváme se, že diference 

budou, v důsledku pozitivního působení sportovní výchovy, ve prospěch sportujících 

žáků. 

  

Prvním úkolem bylo teoreticky vymezit pojem školní kázeň. Následně stanovit 

kategorie kázeňských problémů, kterým čelí současná základní škola. Tento úkol byl 

plněn v teoretické části práce, s využitím odborné literatury. Byly stanoveny čtyři 

základní kategorie kázeňsky problematického chování – agresivní chování, vyrušování 

výuky, osobnostní poklesky, návykové látky. 

 

Druhým úkolem bylo zjistit, na základě empirického výzkumu mezi žáky 8. a 9. tříd, 

četnost výskytu kázeňských problémů s ohledem na stanovené kategorie. Z výsledků 

dotazování pak stanovit, které kázeňské problémy jsou pro současnou základní školu 

nejzávažnější. 

 

Pracovní hypotéza 
Domníváme se, že hlavním výchovným problémem současných základních škol 

bude vyrušování výuky a dále pak agresivní chování ke spolužákům, vyučujícím a 

majetku školy. 
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Třetím úkolem práce bylo zjistit četnost výskytu kázeňských problémů u žáků 

dlouhodobě zapojených v oblasti organizovaného sportu a u žáků organizovaně 

nesportujících.  

 

Pracovní hypotéza 
Domníváme se, že četnost kázeňských problémů bude nižší ve skupině sportujících 

žáků. 

Dílčí úkoly pro splnění cílů práce: 

• studium odborné literatury 

• sestavení dotazníku zjišťujícího výskyt vybraných kázeňských problémů 

• provedení předvýzkumu k ověření použitelnosti dotazníku 

• dotazníkové šetření na všech zapojených školách 

• vyhodnocení získaných výsledků 

 
 

3.2    Realizace a organizace výzkumu 
 

Na základě stanovených cílů a hypotéz byla vybrána, jako nejvhodnější metoda pro 

získání potřebných informací, metoda dotazníková. Data byla tedy získávána písemnou 

komunikací. Hlavní předností dotazníků je možnost hromadné administrace – tzn. 

možnost provést šetření u velkého počtu osob v poměrně malém časovém úseku. 

Nevýhodou této metody je však ochuzení informace o behaviorální složku, skrytou 

v odpovědích dotazovaných osob. Kvůli co nejvyšší ochotě respondentů vyplnit 

dotazník pravdivě, bylo šetření anonymní. Navíc žáci vkládali dotazník ihned po 

vyplnění do předepsané obálky, která byla před nimi zalepena. To mělo za cíl eliminaci 

strachu žáků z prozrazení svých odpovědí učitelům, vedení školy nebo rodičům. 

Použitý dotazník byl nestandardizovaný, vytvořený pro účely konkrétního výzkumu. 

Obsahoval 23 otázek, které zjišťovali chování a jednání žáků v následujících oblastech: 

• užívání návykových látek 

• agresivní chování a šikana 
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• osobnostní poklesky žáků  

• chování ve vyučovacích hodinách 

+ 1 rozřazovací otázku zjišťující zapojení do oblasti organizovaného sportu 

+ 2 otázky sloužící k odlehčení ostatních témat a uvolnění respondentů 

+ identifikační otázky zjišťující školu, třídu, věk a pohlaví 

Bylo zvoleno dohromady osm základních škol, z toho tři v Praze a pět na venkově v 

obcích s méně než dvěma a půl tisíci obyvatel. Volba škol byla provedena na základě 

osobních kontaktů autora práce. Všechny zapojené školy jsou školy státní. Ve třídách , 

kde bylo prováděno dotazníkové šetření, se vyučuje podle programu Základní škola čj. 

16-847/96-2. Do výkumu byly zapojeny tyto školy: 

FZŠ Trávníčkova Praha 

FZŠ Mládí Praha 

FZŠ Mezi Školami 

ZŠ Libchavy 

ZŠ Sopotnice 

ZŠ Dolní Dobrouč 

ZŠ Hejnice 

ZŠ Březová u Sokolova 

Před hlavním výzkumem byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo zjištění, zda 

otázky v dotazníku jsou pro respondent srozumitelně formulované a zda získaný 

material poskytne potřebné informace vzhledem k cílům výzkumu. Pilotáž byla 

provedena u 20 žáků v nezapojené základní škole a potvrdila použitelnost dotazníku. 

Odpovědi byli zpracovány a vyhodnocovány v program EXCEL společnosti 

Microsoft. Zjištěné údaje byly vyhodnoceny ve formě tabulek a grafů a jsou 

prezentovány pomocí absolutní a relativní četnosti. 

 
3.3  Charakteristika souboru 

 
Výzkum byl naplánován pro 600 respondentů a tento požadavek se podařilo ve 

vybraných školách naplnit. 300 žáků (150 dívek a 150 chlapců) bylo ze tří základních 

škol v Praze a 300 žáků (150 dívek a 150 chlapců) ze zbylých pěti základních škol v 

malých obcích. Všichni žáci byli z osmých a devátých tříd. Pro přehlednost 

prezentujeme strukturu souboru v tabulce č. 4 a grafu č. 1. 
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       Tabulka č. 4   Struktura celého souboru dle věku a pohlaví  
             

 Dívky Clapci Celkem 
počet 85 74 159 13 let 

% z celku 28.3% 24.7% 26.5% 
počet 155 153 308 14 let 

% z celku 51.7% 51.0% 51.3% 
počet 60 73 133 

Věková 
kategorie 

15 let 
% z celku 20.0% 24.3% 22.2% 

počet 300 300 600 Celkem 
% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 

Graf č. 1 Struktura celého souboru dle věku a pohlaví
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Součástí práce je komparace skupiny sportujících a nesportujících dětí. Za sportující 

byli považováni chlapci a dívky, kteří provozují sport ve sportovní organizaci, se kterou 

se zároveň účastní soutěží, již minimálně po dobu dvou let. Do skupiny sportujících 

bylo zařazeno 41,7 % respondentů, tedy 250 žáků. Nesportujících žáků bylo 350, což je 

58,3 % celého souboru. Stukturu celého souboru dle zapojení do organizovaného sportu 

a dle pohlaví prezentujeme v tabulce č. 5 a grafu č. 2. 
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Tabulka č. 5 Struktura celého souboru dle zapojení do sportu a dle pohlaví
 

  Dívky Clapci Celkem 
počet 108 142 250 ANO

% z celku 36.0% 47.3% 41.7% 
počet 192 158 350 

Organizovaný sport 
NE 

% z celku 64.0% 52.7% 58.3% 
počet 300 300 600 Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 

Graf č. 2 Struktura celého souboru dle zapojení do sportu a dle pohlaví
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Ve skupině sportujících je o 13,6 % vice chlapců než dívek. Ve skupině 

nesportujících je naopak o 9,8 % více dívek než chlapců. 

Pro přehlednost prezentujeme také strukturu skupiny sportujících žáků v tabulce č. 6 

a grafu č. 3 a strukturu skupiny nesportujících žáků v tabulce č. 7 a grafu č. 4. 

 
Tabulka č. 6 Struktura souboru sportujících dle typu školy a dle pohlaví 

 
  Dívky Clapci Celkem 

počet 70 74 144 Praha 
% z celku 64.8% 52.1% 57.6% 

počet 38 68 106 
Sportující 

Venkov 
% z celku 35.2% 47.9% 42.4% 

počet 108 142 250 Celkem 
% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 
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Graf č. 3  Struktura souboru sportujících dle typu školy a dle pohlaví
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Tabulka č. 7 Struktura souboru nesportujících dle typu školy a dle pohlaví 
 

   Dívky Clapci Celkem 
počet 80 76 156 Praha 

% z celku 41.7% 48.1% 44.6% 
počet 112 82 194 

Nesportující 
Venkov 

% z celku 58.3% 51.9% 55.4% 
počet 192 158 350 Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 

Graf č. 4  Struktura souboru nesportujících dle typu školy a dle 
pohlaví
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Ve skupině sportujících je o 15,2 % vice žáků pražských škol. Ve skupině 

nesportujících je naopak o 10,8 % vice žáků z venkovských škol. 
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4  Výsledky a diskuze   
 

Odpovědi všech respondentů byly rozřazeny do čtyř kategorií kázeňských problémů: 

• vyrušování výuky 

• agresivní chování 

• osobnostní poklesky 

• návykové látky 

 
4.1 Agresivní chování 

 
V grafu č. 5 prezentujeme rozložení odpovědí k otázkám zjišťujícím agresivní 

projevy chování. Ukazujeme, kolik bylo kladných odpovědí na otázky č. 13 (ano - 

ubližuji někdy spolužákovi), č. 20 (ano - úmyslně jsem ve škole něco zničil), č. 24 (ano 

- řekl jsem učiteli něco vulgárního) a otázku č. 25 (ano – byl jsem vulgární na jiné 

zaměstnance školy).   

Graf. č. 5 Agresivní chování v celém souboru
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V tabulce č. 8 prezentujeme rozložení projevů agresivního chování mezi všemi 

respondenty dle pohlaví a dle typu školy. 
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Tabulka č. 8 Rozložení projevů agresivního chování mezi všemi 
respondenty 

 
    Chlapci Dívky Praha Venkov 

Počet 111 137 122 126 Žádná kladná 
odpověď % z celku 37.0% 45.7% 40.7% 42.0% 

Počet 78 97 76 99 Jedna kladná 
odpověď % z celku 26.0% 32.3% 25.3% 33.0% 

Počet 50 39 54 35 Dvě kladné 
odpovědi % z celku 16.7% 13.0% 18.0% 11.7% 

Počet 40 18 28 30 Tři kladné 
odpovědi % z celku 13.3% 6.0% 9.3% 10.0% 

Počet 21 9 20 10 Čtyři kladné 
odpovědi % z celku 7.0% 3.0% 6.7% 3.3% 

Počet 300 300 300 300 
Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

V grafu č. 6 ukazujeme četnost výskytu druhů agresivního chování mezi všemi 

respondenty. Nejvyšší hodnoty, celkem 222 žáků, což je 37 % souboru, má šikana – 

agresor. Důvodem je to, že jsou do ní zahrnuty i odpovědi žáků přiznávajících 

psychické ubližování. Jak uvádíme v teoretické části práce, tak psychická šikana je 

stejně závažná jako šikana fyzická. Zhruba stejný počet dětí se přiznalo k ničení 

školního majetku (162 žáků) a k tomu, že se vyjádřili vulgárně k pedagogovi (164 

žáků). Překvapivě je to o zhruba 14 % více žáků než těch, kteří byli vulgární 

k nepedagogickým zaměstnancům školy, tedy např. školníkovi či kuchařce. 
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Graf č. 6 Četnost výskytu druhů agresivního chování mezi všemi 
respondenty

222

164 162

99

37.0%

27.3% 27.0%

16.5%

0

50

100

150

200

250

Šikana - agresor Vulgární k učiteli Vandalismus Vulgární k zaměstnanci

 
Z celého souboru jsme vymezili soubor žáků s projevy agresivního chování. Jako 

kázeňsky problematický byl klasifikován každý, kdo uvedl minimálně jednu kladnou 

odpověď. Alespoň jeden typ agresivního chování se objevil u 352 dětí, což je 58,7 % 

z celého souboru. 

V tabulce č. 9 ukazujeme četnost jednotlivých projevů agresivního chování dle 

pohlaví ve vymezeném souboru a v tabulce č. 10 dle typu školy. 
 

Tabulka č. 9 Četnost výskytu projevů agresivního chování dle pohlaví ve 
vymezeném souboru 

 

  

Šikana 
- 

agresor
Vandalismus Vulgární

k učiteli
Vulgární k 

zaměstnanci 

počet 115 98 101 68 Chlapci 
% z celku 32.7% 27.8% 28.7% 19.3% 

počet 107 64 63 31 
Pohlaví 

Dívky 
% z celku 30.4% 18.2% 17.9% 8.8% 

počet 222 162 164 99 Celkem 
% z celku 63.1% 46.0% 46.6% 28.1% 

 
Ve všech sledovaných druzích agresivního chování je vyšší četnost výskytu u 

chlapců než u dívek. U vandalismu a vulgárního chování je rozdíl v neprospěch chlapců 

průměrně 10,3 %. U šikany je rozdíl menší (2,3 %), protože hodnotíme psychickou 

šikanu, které se častěji dopouštějí dívky. 
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Tabulka č. 10 Četnost výskytu projevů agresivního chování dle typu školy ve 
vymezeném souboru 

 

  
Šikana -
agresor Vandalismus Vulgární

k učiteli
Vulgární k 

zaměstnanci 
počet 117 95 86 50 Praha 

% z celku 33.2% 27.0% 24.4% 14.2% 
počet 105 67 78 49 

Typ školy 
Venkov 

% z celku 29.8% 19.0% 22.2% 13.9% 
počet 222 162 164 99 Celkem 

% z celku 63.1% 46.0% 46.6% 28.1% 
 

Ve všech sledovaných druzích agresivního chování je vyšší četnost výskytu na 

školách v Praze, než na venkovských školách. Průměrný rozdíl činí 3,5 % ve prospěch 

venkovských škol. Nejvyšší zjištěný rozdíl (8 %) byl zjištěn u vandalismu. 

 
 

4.2  Návykové látky 
 

V grafu č. 7 prezentujeme rozložení odpovědí k otázkám zjišťujícím užívání 

návykových látek ve školní době. Ukazujeme, kolik bylo kladných odpovědí na otázky 

č. 5 (ano – kouřil jsem ve škole) a č. 8 (ano – pil jsem alkohol o přestávkách, polední 

pauze nebo během vyučování). 

Graf č. 7 Užívání návykových látek ve škole 
v celém souboru
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Jednu ze dvou legálních návykových látek užilo během školní doby 90 žáků, což je 

15 % z celého souboru. Alkohol nebo tabák ve škole užilo 12,7 % žáků, užití obou látek 

přiznalo 2,3 % žáků. 

V tabulce č. 11 prezentujeme rozložení užívání návykových látek mezi všemi 

respondenty dle pohlaví a typu školy. 

 

  Tabulka č. 11 Rozložení užívání návykových látek mezi všemi respondenty 
 

    Chlapci Dívky Praha Venkov 
Počet 241 269 249 261 Žádná kladná 

odpověď % z celku 80.3% 89.7% 83.0% 87.0% 
Počet 50 26 43 33 Jedna kladná 

odpověď % z celku 16.7% 8.7% 14.3% 11.0% 
Počet 9 5 8 6 Dvě kladné 

odpovědi % z celku 3.0% 1.7% 2.7% 2.0% 
Počet 300 300 300 300 Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

V grafu č. 8 ukazujeme četnost užití alkoholu a tabáku ve školní době mezi všemi 

respondenty. Pití alkoholu ve škole uvedlo 8,2 % žáků, kouření 4,5 % žáků a obě látky 

užilo ve škole 2,3 % žáků. Vzhledem k osobní zkušenosti je možné konstatovat, že 

zejména údaj o pití alkoholu je překvapením. Ukazuje, že žáci ve škole experimentují 

s alkoholem více, než si učitelé myslí a daří se jim to dobře tajit. 

Graf č. 8 Četnost užívání alkoholu a tabáku ve školní době  mezi 
všemi respondenty
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Z celého souboru jsme vymezili soubor žáků, kteří užili ve školní době návykovou 

látku. Jako kázeňsky problematičtí byli klasifikováni žáci, kteří uvedli užití alkoholu 

nebo tabáku ve školní době. Takových žáků bylo 90, což je 15 % z celého souboru. 

V tabulce č. 12 ukazujeme četnost užívání tabáku a alkoholu dle pohlaví ve 

vymezeném souboru a v tabulce č. 13 dle typu školy. 

 
Tabulka č. 12 Četnost užívání tabáku a alkoholu dle pohlaví ve vymezeném 

souboru 
 

  Tabák Alkohol Tabák i 
alkohol 

počet 20 30 9 Chlapci 
% z celku 22.2% 33.3% 10.0% 

počet 7 19 5 
Pohlaví 

Dívky 
% z celku 7.8% 21.1% 5.6% 

počet 27 49 14 Celkem 
% z celku 30.0% 54.4% 15.6% 

 
Obě návykové látky ve škole užil více chlapců než děvčat. Rozdíl u tabáku je 14,4 

%, u alkoholu 12,2 % a u těch, kteří užili obě tyto látky je rozdíl 4,4 % ve prospěch 

dívek. Vezmeme-li v úvahu, že pravidelných kuřaček je v našem souboru o 1,3 % více 

než pravidelných kuřáků, dojdeme k závěru, že dívky umí své chování ve škole lépe 

kontrolovat a pouští se méně do rizikových situací. 

 
Tabulka č. 13 Četnost užívání tabáku a alkoholu dle typu školy ve 

vymezeném souboru 
 

  Tabák Alkohol Tabák i 
alkohol 

počet 10 33 8 Praha 
% z celku 11.1% 36.7% 8.9% 

počet 17 16 6 
Typ školy 

Venkov 
% z celku 18.9% 17.8% 6.7% 

počet 27 49 14 Celkem 
% z celku 30.0% 54.4% 15.6% 

 
Výsledky ukazují, že tabák je více drogou venkovských škol ( rozdíl 7,8 %) a 

alkohol je více drogou pražských škol ( rozdíl 8,9 %).  
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4.3  Osobnostní poklesky 
 

V grafu č. 9 prezentujeme rozložení odpovědí k otázkám zjišťujícím osobnostní 

poklesky žáků. Ukazujeme, kolik bylo kladných odpovědí na otázky č. 14 (ano – 

opisuji), č. 15 (ano – simuloval jsem nemoc), č. 16 (ano – byl jsem „za školou“), č. 17 

(ano – někdy úmyslně zapomenu žákovskou knížku), č. 18 (ano – někdy zapírám 

žákovskou knížku), č. 19 (ano – přepsal jsem si známku nebo poznámku v žákovské 

knížce) a č. 21 (ano – domácí úkoly zapomínám plnit více než jednou týdně). 

Graf č. 9 Osobnostní poklesky žáků v celém souboru
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V tabulce č. 14 prezentujeme rozložení osobnostních poklesků mezi všemi 

respondenty dle pohlaví a dle typu školy. 
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Tabulka č. 14 Rozložení osobnostních poklesků mezi všemi respondenty 
 

  Chlapci Dívky Praha Venkov 
Počet 19 28 29 18 Žádná kladná 

odpověď % z celku 6.3% 9.3% 9.7% 6.0% 
Počet 59 79 63 75 Jedna kladná 

odpověď % z celku 19.7% 26.3% 21.0% 25.0% 
Počet 74 78 85 67 Dvě kladné 

odpovědi % z celku 24.7% 26.0% 28.3% 22.3% 
Počet 64 38 46 56 Tři kladné 

odpovědi % z celku 21.3% 12.7% 15.3% 18.7% 
Počet 40 43 35 48 Čtyři kladné 

odpovědi % z celku 13.3% 14.3% 11.7% 16.0% 
Počet 27 18 30 15 Pět kladných 

odpovědí % z celku 9.0% 6.0% 10.0% 5.0% 
Počet 8 12 9 11 Šest kladných 

odpovědí % z celku 2.7% 4.0% 3.0% 3.7% 
Počet 9 4 3 10 Sedm kladných 

odpovědí % z celku 3.0% 1.3% 1.0% 3.3% 
Počet 300 300 300 300 Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

V grafu č. 10 ukazujeme četnost výskytu osobnostních poklesků mezi všemi 

respondenty. Nejvyšší hodnotu (83,3 %) jsme zjistili u opisování. Tato vysoká ukazuje, 

že se jedná o jev u nás velmi rozšířený. Více než 48 % žáků 8. a 9. tříd již předstíralo 

nemoc. K dalšímu typu únikového jednání se uchýlilo 38,5 % dětí úmyslným 

zapomenutím žákovské knížky, 30,5 % dětí zapíráním žákovské knížky učiteli a 13,2 % 

dětí záškoláctvím. Jako vysoká hodnota se nám jeví 16,5 % žáků, kteří přepisovali údaje 

v žákovské knížce. Takové jednání bývá školními a klasifikačními řády hodnoceno jako 

závažné podvodné jednání a je hodnoceno důtkou ředitele školy, nebo sníženou 

známkou z chování. Z otázky č. 26 plyne, že uvedený kázeňský postih obdrželo 10 % 

dětí a proto konstatujeme, že velká část tohoto podvodného jednání zůstává školami 

neodhalena. Domácí úkoly pravidelně neplní necelých 22 % žáků. 
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Graf  č. 10 Četnost výskytu osobnostních poklesků mezi všemi respondenty
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Z celého souboru jsme vymezili soubor žáků s vysokým výskytem osobnostních 

poklesků. Jako kázeňsky problematičtí byli klasifikováni žáci, u kterých  se vyskytují tři 

a více osobnostní poklesky. Alespoň tři osobnostní poklesky se objevili u 263 žáků, což 

je 43,8 % z celého souboru. 

V tabulce č. 15 prezentujeme četnost jednotlivých osobnostních poklesků dle pohlaví 

ve vymezeném souboru a v tabulce č. 16 dle typu školy. 
 

 
Tabulka č. 15 Četnost jednotlivých osobnostních poklesků dle pohlaví ve vymezeném 

souboru 
 

  
Opisování Simulování 

nemoci 
Záško-
láctví 

Zapomenu
-tí ŽK 

Zapře-
ní ŽK 

Přepis v 
ŽK 

Zapomí-
nání DÚ

počet 136 109 36 116 100 39 62 
Chlapci % z 

celku 51.7% 41.4% 13.7% 44.1% 38.0% 14.8% 23.6% 

počet 109 98 32 86 64 48 39 
Pohlaví 

Dívky % z 
celku 41.4% 37.3% 12.2% 32.7% 24.3% 18.3% 14.8% 

počet 245 207 68 202 164 87 101 
Celkem % z 

celku 93.2% 78.7% 25.9% 76.8% 62.4% 33.1% 38.4% 

 



 67

Jediným osobnostním pokleskem, kde je větší relativní četnost u dívek než u 

chlapců, je přepisování v žákovské knížce – dívky 18,3 %, chlapci 14,8 %. Všechny 

ostatní poklesky vycházejí v neprospěch chlapců s průměrným rozdílem 8,5 %. 

 
Tabulka č. 16 Četnost jednotlivých osobnostních poklesků dle typu školy ve 

vymezeném souboru 
 

  Opisování Simulování 
nemoci 

Záško-
láctví 

Zapomenu-
tí ŽK 

Zapře-
ní ŽK 

Přepis v 
ŽK 

Zapomí-
nání DÚ

počet 118 106 37 85 80 28 49 
Praha % z 

celku 44.9% 40.3% 14.1% 32.3% 30.4% 10.6% 18.6% 

počet 127 101 31 117 84 59 52 
Typ 

školy 

Venkov % z 
celku 48.3% 38.4% 11.8% 44.5% 31.9% 22.4% 19.8% 

počet 245 207 68 202 164 87 101 
Celkem % z 

celku 93.2% 78.7% 25.9% 76.8% 62.4% 33.1% 38.4% 

 
 

Při porovnání škol v Praze a na venkově vychází větší relativní četnost v Praze u 

simulování nemoci a záškoláctví. Naopak větší relativní četnost vychází na 

venkovských školách u opisování, úmyslného zapomínání žákovské knížky, zapírání 

žákovské knížky, přepisování v žákovské knížce a u neplnění domácích úkolů. Největší 

rozdíl v neprospěch žáků venkovských škol byl u úmyslného zapomínání žákovské 

knížky a přepisování v ní. Tento rozdíl činil přibližně 12 %. 

 
 

4.4  Vyrušování výuky 
 

V grafu č. 11 prezentujeme rozložení odpovědí k otázkám zjišťujícím vyrušování 

výuky. Ukazujeme, kolik bylo kladných odpovědí v otázce č. 22 (ano – více než jednou 

týdně v hodinách vykřikuji k učiteli, pokřikuji na spolužáky, házím věci po třídě, 

nedovoleně opouštím místo, povídám se spolužáky, hraju si s mobilem, ve skupině 

nepracuji) a v otázce č. 23 (ano – odmlouvám učitelům). 
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Graf č. 11 Vyrušování výuky v celém souboru
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V tabulce č. 17 ukazujeme rozložení vyrušování výuky mezi všemi respondenty dle 

pohlaví a dle typu školy. 

 
Tabulka č. 17 Rozložení vyrušování výuky mezi všemi respondenty 

 
  Chlapci Dívky Praha Venkov 

Počet 12 8 16 4 Žádná kladná 
odpověď % z celku 4.0% 2.7% 5.3% 1.3% 

Počet 45 58 50 53 Jedna kladná 
odpověď % z celku 15.0% 19.3% 16.7% 17.7% 

Počet 59 78 57 80 Dvě kladné 
odpovědi % z celku 19.7% 26.0% 19.0% 26.7% 

Počet 45 56 40 61 Tři kladné 
odpovědi % z celku 15.0% 18.7% 13.3% 20.3% 

Počet 35 30 34 31 Čtyři kladné 
odpovědi % z celku 11.7% 10.0% 11.3% 10.3% 

Počet 36 18 24 30 Pět kladných 
odpovědí % z celku 12.0% 6.0% 8.0% 10.0% 

Počet 68 52 79 41 Šest kladných 
odpovědí % z celku 22.7% 17.3% 26.3% 13.7% 

Počet 300 300 300 300 Celkem 
% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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V grafu č. 12 ukazujeme četnost výskytu druhů vyrušování mezi všemi respondenty. 

Výrazně nejvyšší hodnoty mělo povídání se spolužáky. To uvedlo 488 dětí, což je 81,3 

% z celého souboru. Jedná se o velmi častý a běžný kázeňský přestupek, který nelze 

považovat za příliš závažný. Naopak 61,3 % žáků, kteří odmlouvají učitelům, 

považujeme za hodnotu velmi vysokou. Bylo by ovšem nutné specifikovat, o jaký typ 

odmlouvání a v jakých situacích jde. 30,2 % žáků, kteří si v hodinách hrají s mobilním 

telefonem, může potvrzovat trend poslední doby, kdy jsou mnozí pedagogové nahráváni 

svými žáky. 

Graf č. 12 Četnost výskytu druhů vyrušování mezi všemi respondenty
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Z celého souboru jsme vymezili soubor žáků s častým výskytem vyrušování výuky. 

Jako kázeňsky problematičtí byli klasifikováni žáci, u kterých se vyskytují tři a více 

druhů vyrušování. Konstatujeme, že takový žák vyrušuje výuku pravidelně a 

opakovaně. Takové vyrušování se objevilo u 340 dětí, což je 56,7 % z celého souboru. 

    V tabulce č. 18 prezentujeme četnost jednotlivých druhů vyrušování dle pohlaví ve 

vymezeném souboru a v tabulce č. 19 dle typu školy. 
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Tabulka č. 18 Četnost jednotlivých druhů vyrušování dle pohlaví ve vymezeném souboru
 

  

Povídání 
se 

spolužáky 

Odmlouvá-
ní učiteli 

Vykřiko-
vání k 
učiteli 

Hraní s 
mobilem

Pokřiko-
vání 

Házení 
věcí 

Neprac. 
ve 

skupině 

Opuštění
místa 

počet 150 160 148 86 95 88 83 53 
Chlapci % z 

celku 44.1% 47.1% 43.5% 25.3% 27.9% 25.9% 24.4% 15.6% 

počet 141 129 121 72 68 63 44 52 
Pohlaví 

Dívky % z 
celku 41.5% 37.9% 35.6% 21.2% 20.0% 18.5% 12.9% 15.3% 

počet 291 289 269 158 163 151 127 105 
Celkem % z 

celku 85.6% 85.0% 79.1% 46.5% 47.9% 44.4% 37.4% 30.9% 

 
 

U všech sledovaných druhů vyrušování je ralativní četnost vyšší u chlapců než u 

dívek. Průměrný rozdíl v neprospěch chlapců činí 6,4 %. 

 
Tabulka č. 19 Četnost jednotlivých druhů vyrušování dle typu školy ve vymezeném 

souboru 
 

  

Povídání 
se 

spolužáky 

Odmlouvá-
ní učiteli 

Vykřiko-
vání k 
učiteli 

Hraní s 
mobilem

Pokřiko-
vání 

Házení 
věcí 

Neprac. 
ve 

skupině 

Opuštění
místa 

počet 141 148 135 91 94 88 82 71 
Praha % z 

celku 41.5% 43.5% 39.7% 26.8% 27.6% 25.9% 24.1% 20.9% 

počet 150 141 134 67 69 63 45 34 
Typ 

školy 

Venkov % z 
celku 44.1% 41.5% 39.4% 19.7% 20.3% 18.5% 13.2% 10.0% 

počet 291 289 269 158 163 151 127 105 
Celkem % z 

celku 85.6% 85.0% 79.1% 46.5% 47.9% 44.4% 37.4% 30.9% 

 
Kromě povídání se spolužáky je relativní četnost ostatních druhů vyrušování vyšší na 

školách v Praze než na školách v malých obcích. Průměrný rozdíl v neprospěch 

pražských škol činí 5,5 %.  

 
4.5 Kategorie kázeňských problémů 

 
V každé oblasti kázeňských problémů jsme vymezili skupinu žáků, jejichž projevy 

chování jsme v dané oblasti klasifikovali jako kázeňsky problematické. V grafu č. 13 
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prezentujeme četnost výskytu jednotlivých kategorií. Jako hlavní kázeňský problém se 

v současné základní škole jeví agresivní chování ke spolužákům, učitelům a majetku 

školy. Takové chování lze pozorovat u 58,7 % respondentů. Druhou kategorií bylo 

vyrušování výuky, které se jako problematické objevilo u 56,7 % žáků. Osobnostní 

poklesky se ve větší míře objevují u 43,8 % respondentů. Užití návykových látek ve 

vyučovací době je na posledním místě ze sledovaných kategorií. Návykovou látku ve 

škole užilo 15 % respondentů, tedy 90 žáků. 

 

Graf č.13 Výskyt kategorií kázeňských problémů na ZŠ
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V tabulce č. 20 ukazujeme četnost výskytu jednotlivých kategorií kázeňských 

problémů dle pohlaví a dle typu školy. Lze sledovat výrazně vyšší výskyt kázeňských 

problémů u chlapců. Průměrný rozdíl v neprospěch chlapců činí 9,7 %. Při srovnání 

typů škol pozorujeme menší rozdíly. Kategorie osobnostní poklesky vyznívá ve 

prospěch pražských škol, ostatní tři ve prospěch škol venkovských. 
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Tabulka č. 20 Četnost výskytu jednotlivých kategorií kázeňských 
problémů dle pohlaví a dle typu školy 

 
    Chlapci Dívky Praha Venkov Součet 

Počet 184 156 177 163 340 Vyrušování 
vyuky % z celku 54.1% 45.9% 52.1% 47.9% 56.7% 

Počet 189 163 178 174 352 Agresivní 
chování % z celku 53.7% 46.3% 50.6% 49.4% 58.7% 

Počet 148 115 123 140 263 Osobnostní 
poklesky % z celku 56.3% 43.7% 46.8% 53.2% 43.8% 

Počet 59 31 51 39 90 Návykové látky 
% z celku 65.6% 34.4% 56.7% 43.3% 15.0% 

 
Pro názornost uvádíme tutéž četnost jednotlivých kategorií kázeňských problémů 

v grafickém vyjádření v grafu č. 14. 

 

Graf č. 14/1 Výskyt kategorií kázeňských problémů u 
dívek

34.4%

43.7%

46.3%

31

115

163156
45.9%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Vyrušování
vyuky

Agresivní
chování

Osobnostní
poklesky

Návykové
látky

 



 73

Graf č. 14/2 Výskyt kategorií kázeňských problémů u 
chlapců
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Graf č. 14/3 Výskyt kategorií kázeňských problémů na ZŠ 
v Praze
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Graf č. 14/4 Výskyt kategorií kázeňských problémů na 
venkovských ZŠ
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4.6 Komparace sportujících a nesportujících žáků 
 

V grafu č. 15 prezentujeme četnost výskytu kategorií kázeňských problémů u 

sportujících a u nesportujících žáků. Zařazení žáka do příslušné kategorie se řídilo 

pravidly, která jsou uvedena v kapitolách pojednávajících o celém souboru (kap. 4.1 až 

4.4). 

 

Graf č.15/1   Výskyt kategorií kázeňských problémů u 
sportujících respondentů
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Graf č.15/2   Výskyt kategorií kázeňských problémů u 
nesportujících respondentů
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Při porovnání obou souborů pozorujeme u souboru sportujících žáků o 12,6 % vyšší 

četnost výskytu vyrušování a o 4,3 % vyšší četnost výskytu projevů agresivního 

chování. Naopak vidíme u skupiny sportujících nižší četnost výskytu osobnostních 

poklesků a užívání návykových látek ve škole. Tento rozdíl je však velmi malý a činí 

jen 0,4 %, resp. 0,9 %. 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3, do skupiny sportujících bylo zařazeno 250 žáků, 

mezi nesportující 350 žáků. Struktura obou skupin se liší podle pohlaví i podle typu 

školy. Ve skupině sportujících žáků je vyšší počet chlapců (o 13,6 %) a více žáků 

pražských škol (o 15,2%). Výsledky získané při práci s celým souborem, prezentované 

v kapitole 4.5, ukazují, že obě tyto skutečnosti je třeba brát v úvahu. Vyšší výskyt 

kázeňských problémů u chlapců a na pražských školách tak skupinu sportujících žáků 

statisticky znevýhodňuje. Proto dále neprovádíme komparaci celých souborů 

sportujících a nesportujících žáků, ale jen sobě odpovídajících částí. 

V grafu č. 16 prezentujeme komparaci výskytu kategorií kázeňských problémů u 

sportujících a nesporujících chlapců. 
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Graf č. 16  Výskyt kategorií kázeňských problémů u sportujících a 
nesportujících chlapců
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V kategorii vyrušování výuky se objevuje o 9,2 % více sportujících chlapců. 

V ostatních třech kategoriích vidíme nepříliš významné rozdíly pohybující se mezi 2 – 3 

%. U projevů agresivního chování je to v neprospěch sportujících chlapců, naopak u 

osobnostních poklesků a u užití návykových látek ve škole v jejich prospěch. 

 

 

 

V grafu č. 17 prezentujeme komparaci výskytu kategorií kázeňských problémů u 

sportujících a nesporujících dívek. 
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Graf č. 17  Výskyt kategorií kázeňských problémů u sportujících a nesportujících 
dívek
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Výrazně vyšší výskyt vyrušování můžeme sledovat u sportujících dívek. Tento rozdíl 

činí 14,2 %. Vyšší je u nich také výskyt agresivních projevů chování a to o 4,8 %. Zbylé 

dvě kategorie vyznívají mírně ve prospěch sportujících dívek, osobní poklesky o 0,5 % 

a užívání návykových látek ve škole o 3,5 %. 

 

Podrobné srovnání skupiny sportujících a nesportujících žáků provedeme tak, že 

porovnáme odpovědi žáků na jednotlivé otázky našeho dotazníku. 

 
Otázka č. 3  zjišťovala výskyt kuřáků mezi žáky. V tabulce č. 21 prezentujeme 

rozložení kuřáctví mezi sporujícími a nesportujícími žáky. Průměrně o 8 % více 

nekuřáků mezi sportovci ukazuje na pozitivní vliv sportu v této oblasti. 
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Tabulka č. 21 Kouření u sportujících a nesportujících žáků 

Kouření   Sportující 
chlapci 

Nesportující 
chlapci 

Sportující 
dívky 

Nesportující 
dívky 

Počet 112 110 81 131 
Nekuřák 

% z celku 78.9% 69.6% 75.0% 68.2% 

Počet 20 25 12 37 
Kouří pravidelně 

% z celku 14.1% 15.8% 11.1% 19.3% 

Počet 10 23 15 24 Kouří 
nepravidelně % z celku 7.0% 14.6% 13.9% 12.5% 

Počet 142 158 108 192 Celkem 
% z celku 47.3% 52.7% 36.0% 64.0% 

 
 

Otázka č. 5  zjišťovala, zda žáci někdy kouřili ve škole. Graf č. 18 ukazuje, že 

sportující žáci se tohoto přestupku dopustili v menším počtu případů. Rozdíl v jejich 

prospěch činí v průměru 7 %. 

Graf č. 18  Kouření ve škole u sportujících a nesportujících žáků 

 

Otázka č. 6  zjišťovala výskyt pití alkoholu mezi žáky. V tabulce č. 22 prezentujeme 

rozložení pití alkoholu mezi sportujícími a nesportujícími žáky. Pozorujeme, že mezi 
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sportujícími chlapci je o 10,6 % méně těch, kteří alkohol nepijí vůbec. Hlavní rozdíl je 

hlavně v nepravidelném pití alkoholu. Lze předpokládat, že právě účast na sportování se 

někdy stane i vhodnou příležitostí ke konzumaci alkoholu. Myslíme si, že alkohol je ve 

sportovním prostředí, na rozdíl od tabáku, méně odmítán a proto k němu i děti tak 

přistupují. U dívek takový rozdíl nepozoruje, naopak mezi sportujícími dívkami je o 5,4 

% více těch, které alkohol nikdy nepily. Rozdíl ve zjištěných výsledcích u chlapců a u 

dívek si vysvětlujeme tím, že chlapci jsou více zapojeni v kolektivních sportech, které 

sebou nesou partu vrstevníků, v jejímž prostředí je pravděpodobnost užití alkoholu 

vyšší. 

 
Tabulka č. 22 Pití alkoholu u sportujících a nesportujících žáků 

 

Pití alkoholu   Sportující 
chlapci 

Nesportující 
chlapci 

Sportující 
dívky 

Nesportující 
dívky 

Počet 47 69 57 91 
Nepije vůbec 

% z celku 33.1% 43.7% 52.8% 47.4% 

Počet 7 7 2 2 
Pije pravidelně 

% z celku 4.9% 4.4% 1.9% 1.0% 

Počet 88 82 49 99 Pije 
nepravidelně % z celku 62.0% 51.9% 45.4% 51.6% 

Počet 142 158 108 192 
Celkem 

% z celku 47.3% 52.7% 36.0% 64.0% 

 
 

Otázka č. 7   zjišťovala pití nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumní 

příležitosti. Jedná se o velmi rizikové pití, protože přepočtený obsah čistého alkoholu je, 

v případech popsaných v naší otázce, vyšší než 100 ml a lze tedy již s nejvyšší 

pravděpodobností hovořit o opilosti. Graf č. 19 ukazuje, že takto se minimálně jednou 

v posledním měsíci chovalo 32,5 % sportujících chlapců oproti 25,9 % nesportujících. 

U dívek je rozdíl 7,5 % ve prospěch sportujících dívek. Tento rozpor si vysvětlujeme 

stejně jako v otázce č. 6.  
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Graf č. 19 Rizikové pití alkoholu u sportujících a nesportujících žáků 
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Tabulka č. 23 Pití alkoholu ve škole u sportujících a nesportujících žáků 

Alkohol 
ve škole   Sportující 

chlapci 
Nesportující 

chlapci 
Sportující 

dívky 
Nesportující 

dívky 

Počet 10 6 3 6 ANO o 
přestávce % z celku 7.0% 3.8% 2.8% 3.1% 

Počet 7 4 5 6 ANO 
během 

vyučování % z celku 4.9% 2.5% 4.6% 3.1% 

Počet 8 4 1 3 ANO o 
polední 

přestávce % z celku 5.6% 2.5% 0.9% 1.6% 

Počet 117 143 98 175 
NE 

% z celku 82.4% 90.5% 90.7% 91.1% 

Počet 0 1 1 2 
BEZ ODP. 

% z celku 0.0% 0.6% 0.9% 1.0% 

Počet 142 158 108 192 
Celkem 

% z celku 47.3% 52.7% 36.0% 64.0% 

 
Otázka č. 9  zjišťovala zkušenost žáků s marihuanou. V grafu č. 20 ukazujeme užití 

marihuany u sportujících a nesportujících žáků. U chlapců i dívek vidíme mírně lepší 

výsledky u sportujících. U chlapců je rozdíl 3,5 %, u dívek pouhých 0,9 %.     

Graf č. 20 Užití marihuany u sportujících a nesportujících žáků 
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Otázka č. 12  se zjišťoval počet obětí šikany mezi žáky. V tabulce č. 24 

prezentujeme oběti šikany mezi sportujícími a nesportujícími žáky a také její rozdělení 

na šikanu psychickou a fyzickou, přičemž obě považuje za stejně závažné. Vidíme o 4,2 

% méně obětí mezi sportujícími chlapci a o 2,2 % mezi sportujícími dívkami. Žáci 

mohli uvádět více odpovědí, ve všech porovnávaných skupinách převažuje psychická 

šikana nad fyzickou. Překvapivě více fyzické šikany zažívají sportující žáci.  

 
Tab. č. 24 Oběti šikany mezi sportujícími a nesportujícími žáky 

 
Oběti 
šikany   Sportující 

chlapci 
Nesportující 

chlapci Sportující dívky Nesportující 
dívky 

Počet 38 49 33 63 
Celkem 

% z celku 26.8% 31.0% 30.6% 32.8% 

Počet 78 93 66 155 
Psychická 

% z celku 56.1% 64.1% 75.0% 80.3% 

Počet 61 52 22 38 
Fyzická 

% z celku 43.9% 35.9% 25.0% 19.7% 

 
 

Otázka č. 13  zjišťovala počet agresorů mezi žáky. V tabulce č. 25 prezentujeme 

agresory mezi sportujícími a nesportujícími žáky a také její rozdělení na šikanu 

psychickou a fyzickou, přičemž obě považuje za stejně závažné. U chlapců nevidíme 

v podstatě žádný významný rozdíl, u dívek činí 5,1 % ve prospěch sportujících. 

Sportující chlapci se dopouštějí více šikany fyzické, než nesportující. U obou skupin 

dívek výrazně dominuje šikana psychická. 

 
Tab. č. 25 Agresoři mezi sportujícími a nesportujícími žáky 

 

Agresoři 
šikany   Sportující 

chlapci 
Nesportující 

chlapci Sportující dívky Nesportující 
dívky 

Počet 55 60 35 72 
Celkem 

% z celku 38.7% 38.0% 32.4% 37.5% 

Počet 63 79 66 116 
Psychická 

% z celku 47.0% 60.3% 85.7% 82.9% 

Počet 71 52 11 24 
Fyzická 

% z celku 53.0% 39.7% 14.3% 17.1% 
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Otázka č. 14  zjišťovala opisování mezi žáky. Výsledky prezentujeme v grafu č. 21. 

Vidíme, že výrazně více opisujících je mezi sportujícími. Mezi chlapci je to o 14,7 % a 

mezi dívkami o 6,1 %. Taký rozdíl lze chápat jako negativní efekt sportovní výchovy. 

Jako možné vysvětlení nabízíme tezi, že při vedení ve sportovních oddílech žáci 

nabývají přesvědčení, že jakákoliv cesta vedoucí k cíli je cesta dobrá a proto použitelná. 

Jedná se však jen o jedno z možných vysvětlení. 

 
Graf č. 21 Opisování u sportujících a nesportujících žáků 

 
 

Otázka č. 15   zjišťovala simulování nemoci mezi žáky. Výsledky prezentujeme 

v grafu č. 22. Vidíme o 8,7 % více sportujících chlapců, kteří předstírali nemoc a o 0,9 

% více sportujících dívek. U chlapců je zjištěný rozdíl poměrně vysoký a je možné se 

domnívat, že se jedná o negativní efekt sportovní výchovy. 
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Graf č. 22 Simulování nemoci u sportujících a nesportujících žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Otázka č. 16  zjišťovala záškoláctví mezi žáky. Výsledky prezentujeme v grafu č. 23. 

Vidíme méně záškoláctví mezi sportujícími chlapci (o 11,5 %) i mezi sportujícími 

dívkami (o 4,8 %). Zejména u chlapců je tento rozdíl, vzhledem k ostatním zjištěným 

výsledkům, poměrně vysoký a proto se domníváme, že se může jednat o pozitivní efekt 

sportovní výchovy. 
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Graf č. 23 Záškoláctví u sportujících a nesportujících žáků 

 
 

Otázky č. 17, 18 a 19 zjišťovaly podvody se žákovskou knížkou mezi žáky. Jedná se 

o jednání únikového typu. Výsledky prezentujeme v tabulce č. 26. Vidíme, že méně 

závažné jednání, za které považujeme úmyslné zapomenutí ŽK a zapření ŽK, vyznívá 

ve prospěch nesportujících žáků. Nejzávažnější jednání, za které považujeme falšování 

ŽK, vyznívá naopak ve prospěch sportujících žáků. Všechny zjištěné rozdíly jsou však 

spíše malé a neumožňují žádné zásadní závěry o vlivu sportovní výchovy na žáky. 
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Tab. č. 26  Podvody se žákovskou knížkou u sportujících a nesportujících 
žáků 

 

Podvody se 
ŽK   Sportující 

chlapci 
Nesportující 

chlapci Sportující dívky Nesportující 
dívky 

Počet 66 67 30 68 ANO - 
zapomenutí 

ŽK % z celku 46.5% 42.4% 27.8% 35.4% 

Počet 57 59 25 42 ANO - 
zapření ŽK % z celku 40.1% 37.3% 23.1% 21.9% 

Počet 18 26 18 38 ANO - 
falšování ŽK % z celku 12.7% 16.5% 16.7% 19.8% 

 
 

Otázka č. 20 zjišťovala vandalismus mezi žáky. Výsledky prezentujeme v grafu č. 

24. Vidíme vyšší výskyt vandalismu u sportujících chlapců ( o 6,2 %) i u sportujících 

dívek ( o 7,1 %). Jedná se o nejvyšší rozdíl v neprospěch sportujících dívek. Lze 

konstatovat, že sportující žáci mají menší úctu k věcem a majetku, než nesportující. 

Úvahy nad příčinou by však byly pouhou spekulací. 

 
Graf č. 24 Vandalismus u sportujících a nesportujících žáků 
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Otázka č. 21   zjišťovala plnění úkolů mezi žáky. Výsledky prezentujeme v grafu č. 

25. Pozorujeme, že mezi sporujícími je vyšší procento těch, kteří úkoly nezapomínají 

plnit. U chlapců je rozdíl 2,6 % a u dívek 8,8 %. Jako velmi pozitivní pro sportující 

chlapce se také jeví srovnání odpovědí, kdy žáci zapomínají plnit úkoly vícekrát týdně, 

což považujeme za nejvíc problematické. Plnit úkoly vícekrát týdně zapomíná o 12,4 % 

více nesportujících chlapců. Jedná se o poměrně vysoký rozdíl, a proto se domníváme, 

že se může jednat o pozitivní efekt sportovní výchovy. 

 

Graf č. 25 Plnění úkolů u sportujících a nesportujících žáků 
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Otázky č. 22 a 23  zjišťovaly rozdělení vyrušování mezi žáky. Výsledky 

prezentujeme v tabulce č. 27. Při porovnání se neobjevuje žádný typ vyrušování, který 

by vykazoval vyšší rozdíl mezi sportujícími a nesportujícími žáky. Některé typy 

vyrušování vycházejí ve prospěch sportujících chlapců, jiné naopak. Stejné je to i u 

dívek. Nelze hovořit ani o pozitivních ani o negativních možných efektech sportovní 

výchovy. 

 
Tab. č. 27  Vyrušování výuky u sportujících a nesportujících žáků 

 

Vyrušování   Sportující 
chlapci 

Nesportující 
chlapci 

Sportující 
dívky 

Nesportující 
dívky 

Počet 113 120 93 162 Povídání se 
spolužáky % z celku 21.7% 23.2% 25.7% 29.5% 

Počet 89 104 58 117 Odmlouvání 
učiteli % z celku 17.1% 20.1% 16.0% 21.3% 

Počet 97 79 70 81 Vykřikování k 
učiteli % z celku 18.7% 15.3% 19.3% 14.8% 

Počet 51 44 37 49 Hraní s 
mobilem % z celku 9.8% 8.5% 10.2% 8.9% 

Počet 56 41 30 41 
Pokřikování 

% z celku 10.8% 7.9% 8.3% 7.5% 

Počet 51 40 29 37 
Házení věcí 

% z celku 9.8% 7.7% 8.0% 6.7% 

Počet 32 56 21 24 Nepracuje ve 
skupině % z celku 6.2% 10.8% 5.8% 4.4% 

Počet 24 29 21 33 
Opuštění místa 

% z celku 4.6% 5.6% 5.8% 6.0% 

Počet 7 5 3 5 
Bez odpovědi 

% z celku 1.3% 1.0% 0.8% 0.9% 

Počet 520 518 362 549 
Celkem 

% z celku 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Otázka č. 24 zjišťovala vulgární chování k učitelům. Výsledky prezentujeme v grafu 

č. 26. O 9,1 % méně sportujících chlapců uvedlo, že řekli učiteli něco vulgárního. Tento 

rozdíl můžeme považovat za pozitivní efekt sportovní výchovy, konkrétně pěstování 

respektu k autoritě trenéra. Nepotvrzuje to však srovnání sportujících a nesportujících 

dívek, kde se naopak k vulgaritě k učiteli přiznalo o 5,8 % více sporujících žákyň. 

 

Graf č. 26 Vulgární chování k učiteli u sportujících a nesportujících žáků 
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Otázka č. 25 zjišťovala vulgární chování k jiným zaměstnancům školy. Výsledky 

prezentujeme v grafu č. 27. Zjištěné rozdíly jsou nevýznamné v obou kategoriích, 

pohybují se kolem 1 %. 

 

Graf č. 27 Vulgární chování k jiným zaměstnancům školy u sportujících a 
nesportujících žáků 
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Otázka č. 26 zjišťovala rozložení administrativních kázeňských trestů mezi žáky. 

Výsledky prezentujeme v tabulce č. 28. 47 % sportujících chlapců nebyl v loňském 

školním roce udělen školou administrativní kázeňský trest. U nesporujících chlapců to 

bylo pouze 35 %. Rozdíl je tedy 12 % ve prospěch sportujících chlapců. To považujeme 

za možný pozitivní efekt sportovní výchovy. Stejně tak u sportujících dívek, kdy rozdíl 

v jejich prospěch činí 8 %. 

 
Tab. č. 28 Rozložení administrativních kázeňských trestů u sportujících a 

nesportujících žáků 
 

Kázeňský 
postih   Sportující 

chlapci 
Nesportující 

chlapci 
Sportující 

dívky 
Nesportující 

dívky 

Počet 67 55 84 134 
Bez postihu 

% z celku 47.2% 34.8% 77.8% 69.8% 

Počet 32 50 15 37 Napomenutí 
TU % z celku 22.5% 31.6% 13.9% 19.3% 

Počet 25 22 8 7 
Důtka TU 

% z celku 17.6% 13.9% 7.4% 3.6% 

Počet 9 8 1 6 
Důtka ŘŠ 

% z celku 6.3% 5.1% 0.9% 3.1% 

Počet 5 15 0 8 Dvojka z 
chování % z celku 3.5% 9.5% 0.0% 4.2% 

Počet 4 8 0 0 Trojka z 
chování % z celku 2.8% 5.1% 0.0% 0.0% 

Počet 142 158 108 192 
Celkem 

% z celku 47.3% 52.7% 36.0% 64.0% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 92

 

5  Závěr 
Jedním z úkolů této diplomové práce bylo zjistit četnost výskytu jednotlivých 

kategorií kázeňských problémů, stanovených v teoretické části práce. Z výsledků 

prezentovaných v kapitole 4.5 vyplývá, že dva hlavní výchovné problémy, kterým musí 

čelit současná základní škola, jsou projevy agresivního chování žáků a časté vyrušování 

výuky.  

Projevy agresivního chování ke spolužákům, vyučujícím, jiným zaměstnancům 

školy, nebo k majetku školy jsme zjistili u 58,7 % žáků. Časté vyrušování výuky se 

objevilo u 56,7 % žáků. Tyto výsledky potvrdily naši pracovní hypotézu, kdy jsme 

agresivitu a vyrušování očekávali jako hlavní výchovný problém. Třetí kategorií 

kázeňských problémů byly, podle četnosti jejich výskytu, osobnostní poklesky žáků, 

které jsme jako problematické zjistili u 43,8 % žáků. Čtvrtou kategorií je užívání 

návykových látek, kde 15 % žáků uvádí pití alkoholu nebo kouření ve škole. 

Lze sledovat výrazně vyšší výskyt kázeňských problémů u chlapců. Průměrný rozdíl 

v neprospěch chlapců činí 9,7 %, ale u některých závažných kázeňských problémů je 

rozdíl mnohem vyšší (např. 31,2 % u užití návykových látek ve škole). Četnost výskytu 

kázeňsky problémového chování je na pražských školách vyšší, než v obcích s méně 

než 2,5 tisíci obyvatel. Průměrný rozdíl je ale jen 3,1 %. 

Stanovit přesně, které kázeňské problémy jsou v současné ZŠ nejzávažnější, si 

nakonec netroufáme. Jsou to velmi pravděpodobně ty, které vycházejí v našem šetření 

jako nejčastější a spadají tedy do prvních dvou kategorií, např. šikana, ničení majetku, 

časté narušování výuky vyrušováním, nebo nerespektování autority učitele. Mohou to 

ale být i problémy z kategorie poslední. Konkrétně údaj 10,5 % žáků, kteří uvádějí pití 

alkoholu ve škole, je zjištěním velmi varujícím. Zejména proto, že se v žádných 

výzkumech neobjevuje a školy o rozsahu  tohoto výchovného problému patrně vůbec 

nevědí. 

Hlavním cílem práce bylo ověřit předpoklad, že sportovní výchova má pozitivní vliv 

na osobnost a chování dítěte v oblasti školní kázně.  O naplnění cíle jsme se snažili 

komparací skupiny sportujících a nesportujících žáků. Z výsledků, které prezentujeme 

v kapitole 4.6 vyplývá, že u sportujících žáků pozorujeme vyšší četnost vyrušování 

výuky (o 9,2 % u chlapců a o 14,2 % u dívek) a také více projevů agresivního chování 

(o 2,1 % u chlapců a o 4,8 % u dívek). Naopak nižší relativní četnost vykazují sportující 
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žáci v kategorii osobnostních poklesků (chlapci o 2,7 % a dívky o 0,5 %) a také 

v oblasti užívání návykových látek ve škole (chlapci o 2,6 % a dívky o 3,5 %). Tyto 

výsledky chápeme jako jedny z možných negativních, resp. pozitivních efektů sportovní 

výchovy, které vyplynuly ze srovnání sportujících a nesportujících žáků. Hledání 

takových efektů bylo cílem celé komparace těchto dvou skupin. Myslíme si, že určité 

náznaky vlivu sportovní výchovy na školní socializaci jsme objevili, ale celkově 

musíme konstatovat, že se nepodařilo ukázat výrazný pozitivní nebo negativní vliv 

sportovní výchovy na osobnost sportujících žáků, který by se projevoval v jejich 

chování ve škole a který by toto chování v oblasti kázeňských problémů zásadně 

odlišoval od chování jejich nesporujících vrstevníků.  

Možné pozitivní efekty vlivu sportovní výchovy spatřujeme u kouření (o 8 % méně 

kuřáků mezi sportujícími), záškoláctví (o 8,2 % méně záškoláků mezi sportujícími), 

plnění domácích úkolů (o 13 % méně sportujících chlapců neplní své úkoly), vulgárního 

vyjádření k učiteli (o 9,1 % méně sportujících chlapců řeklo učiteli něco vulgárního) a u 

udělení administrativního kázeňského potrestání (o 10 % méně administrativních trestů 

mezi sportujícími). 

Možné negativní efekty vlivu sportovní výchovy spatřujeme u pití alkoholu (o 10,6 

% méně chlapců, kteří nepijí alkohol mezi sportovci), opisování (o 10,4 % více 

opisujících mezi sportujícími), simulování nemoci (o 8,7 % více sportujících chlapců 

předstíralo nemoc) a u vandalismu (o 6,7 % více úmyslného zničení školního majetku u 

sportujících žáků). 

Většina zjištěných výsledků však jen velmi lehce a nevýznamně hovoří ve prospěch 

jedné či druhé skupiny a proto konstatujeme, že zapojení dítěte do organizovaného 

sportu nijak zásadně neovlivňuje jeho školní socializaci. Nepotvrdila se tak naše 

pracovní hypotéza, že zjištěné diference budou, v důsledku pozitivního působení 

sportovní výchovy, ve prospěch sportujících žáků. Konstatujeme proto, že potenciál 

sportovní výchovy zůstává v oblasti školní kázně nevyužit. Nepotvrdil se tedy ani náš 

předpoklad, že sportovní výchova má pozitivní vliv na osobnost a chování dítěte v 

oblasti školní kázně. 

Zamýšlíme-li se nad tím, jakým způsobem organizovat výzkum, který by mohl lépe 

popsat případný formativní vliv sportovní výchovy na chování ve škole, dostáváme se 

k několika doporučením. Samotné studii by měl předcházet pokus o předložení jasného 

modelu působících vlivů na školní (ne)kázeň, která je samozřejmě multifaktorově 
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podmíněna. Vlivy by bylo třeba uspořádat do určité hierarchie a naznačit 

pravděpodobnou váhu jednotlivých proměnných a podmínek, za kterých působí. Pak by 

bylo možné analyzovat vliv rodiny, chování učitelů, klimatu třídy, skupin vrstevníků a 

také samozřejmě vliv sportovní výchovy, nebo třeba vliv osobnosti trenéra. 

Dalším doporučení směřuje k volbě sledovaného souboru. Aby se podobná studie 

mohla vydařit a přinesla kauzálně podložené výsledky, muselo by se jednat o mnohem 

úžeji vymezený soubor, než byl soubor sportujících v naší práci. Minimálně by bylo 

třeba rozdělit kolektivní a individuální sporty, možná i v nich zvolit nějaký výběr, nebo 

dokonce sledovat jen členy určité sportovní organizace. Celý výzkum by také  mněl 

probíhat v delším časovém úseku.  

Na závěr uvádíme několik údajů, které se nám jeví jako zajímavé, nebo dokonce 

zarážející a které by podle nás měli vést k dalšímu zkoumání. To by je mělo buď 

vyvrátit, nebo potvrdit a v takém případě se začít zabývat jejich příčinami. Obětí šikany 

je mezi žáky 30,5 % (z toho 68 % tvoří psychické ubližování a 31 % fyzické), agresorů 

je 37 % (psych. 66%, fyz. 32 %). Pravidelně kouří 15 % žáků, zhruba polovina z nich 

vykouří za týden více než 20 cigaret. Alkohol pijí pravidelně 3 % žáků. Rizikového pití 

alkoholu (podle vypitého množství) se v posledních 30 dnech dopustilo 26 % žáků, 8 % 

pak vícekrát než jednou. Zkušenost s marihuanou má 23,7 % žáků. Vandalismu, tedy 

ničení školního majetku se dopustilo 27 % žáků. Zkušenost se záškoláctvím uvádí 12,5 

% žáků, simulování nemoci přiznává 51 %. Téměř 28 % žáků řeklo něco vulgárního 

učiteli!    

Některá zjištění jsou v rozporu s odbornými výzkumy, které jsme uváděli 

v teoretické části práce, a proto uvádíme možná vysvětlení takových odlišností.  

Podle Koláře (2001) je počet obětí šikany mezi 15 – 20 %. Je pravděpodobné, že 

námi zvolená kritéria pro klasifikaci obětí byla příliš volná, určitě v dotazníku chyběla 

doplňující otázka, zda se ubližování děje opakovaně. Druhým možným vysvětlením je, 

že se situace ve školách zhoršuje. 

Podle Csémyho (2005) je mezi 15 letými dětmi pravidelných kuřáků 29,6 %, 

pravidelných konzumentů alkoholu 30,7 % a rizikového pití alkoholu se dopustilo 44 % 

dětí. Námi zjištěné nižší údaje lze vysvětlit věkovou strukturou našeho souboru, kde 

průměrný věk respondenta činil 14 let. Tím ale nemůžeme vysvětlit rozpor u 

pravidelného pití alkoholu, kde rozdíl mezi naším výzkume a výzkumem HBSC činí 

propastných 27 %. Zvláště když se ostatní zjištěná data, při zahrnutí vlivu věku, 
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víceméně shodují. Žádné vysvětlení zde nenabízíme, uvedená velká diference pro nás 

zůstává velkou záhadou celého výzkumu. 
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Příloha č. 2/1  Rozdělení kuřáků a nekuřáků v celém souboru 
respondentů
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Příloha č. 2/2  Rozložení respondentů pravidelně kouřících 
 

    Chlapci Dívky Praha Venkov Sportující Nesportující

Počet 45 49 41 53 32 62 
Kuřáci 

% z celku 15.0% 16.3% 13.7% 17.7% 12.8% 17.7% 

 
 

Příloha č. 2/3   Rozdělení dle počtu vykouřených cigaret týdně 
u kuřáků

46

26

1210

48.9%

27.7%

12.8%
10.6%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

 1 - 5  6 - 10  11 - 20  20 - více

 



 107

 

Příloha č. 2/4   Rozložení pití alkoholu v celém souboru 
respondentů
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Příloha č. 2/5  Rozložení pravidelně pijících respondentů 
    Chlapci Dívky Praha Venkov Sportující Nesportující

Počet 14 4 10 8 9 9 
Alkohol 

% z celku 4.7% 1.3% 3.3% 2.7% 3.6% 2.6% 

 
 

Příloha č. 2/6   Četnost vypití většího množství 
alkoholu v posledních 30 dnech
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Příloha č. 2/7  Rozložení zkušeností s marihuanou v celém souboru 
respondentů

142

448

10

23.7%

74.7%

1.6%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ANO NE BEZ odpovědi
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Počet
Procento

 
Příloha č. 2/8 Rozložení zkušeností s marihuanou 

 
    Chlapci Dívky Praha Venkov Sportující Nesportující

Počet 71 71 65 77 56 86 
Marihuana 

% z celku 23.7% 23.7% 21.7% 25.7% 22.4% 24.6% 

 
 

Příloha č. 2/9 
 

Počet obětí šikany 183 30.5% 

 
 

Příloha č. 2/10  Četnost druhů šikany u obětí 
 

Psychické  
Fyzické pomluvy nadávky posměch strkání zesměš-

ňování fackování schovávání 
věcí 

Počet 126 94 81 50 44 31 25 

% z celku 21.0% 15.7% 13.5% 8.3% 7.3% 5.2% 4.2% 

Psychické  
Fyzické bití kopání rány pěstí navádění k 

nemluvení 
poškozo-
vání věcí

bez 
odpovědi 

braní věcí 
nebo peněz

Počet 25 25 25 22 16 8 6 

% z celku 4.2% 4.2% 4.2% 3.7% 2.7% 1.3% 1.0% 
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Četnost počtu druhu šikany u obětí
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Příloha č. 2/11  Rozdělení druhů šikany u obětí

fyzické
30.8%

bez odpovědi
1.4%

psychické
67.8%

 
 

Příloha č. 2/12 
 

Počet agresorů šikany 222 37.0% 

 
 
 
 



 110

 
Příloha č. 2/13  Četnost druhů šikany u agresorů 

 

Psychické   
Fyzické posměch pomluvy strkání zesměš - 

ňování fackování nadávky schovává - 
ní věcí 

Počet 115 105 54 45 36 29 28 

% z celku 19.2% 17.5% 9.0% 7.5% 6.0% 4.8% 4.7% 

Psychické   
Fyzické bití rány pěstí kopání bez 

odpovědi
poškozo - 
vání věcí 

navádění k 
nemluve - 

ní  

Počet 23 23 19 9 3 2  

% z celku 3.8% 3.8% 3.2% 1.5% 0.5% 0.3%  

Četnost druhů šikany u agresorů

3 2
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Příloha č. 2/14  Rozdělení druhů šikany u agresorů

psych.
66.0%

fyzické
32.2%

bez odpovědi
1.8%
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Příloha č. 2/15  Reakce žáků na 

možnou šikanu 
 

Reakce na šikanu 335 55.8% 

 
 

Rozdělení reakce na možnou šikanu

186

40 38 37 34

55.5%
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Příloha č. 2/16   Četnost uděleného kázeňského postihu

1224
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Příloha č. 2/17  Četnost uděleného kázeňského 
postihu dle pohlaví 

 
    Chlapci Dívky 

Počet 82 52 
Napomenutí TU 

% z celku 27.3% 17.3% 

Počet 47 15 
Důtka TU 

% z celku 15.7% 5.0% 

Počet 17 7 
Důtka ŘŠ 

% z celku 5.7% 2.3% 

Počet 20 8 
Dvojka z chování 

% z celku 6.7% 2.7% 

Počet 12 0 
Trojka z chování 

% z celku 4.0% 0.0% 

Počet 122 218 
Bez postihu 

% z celku 40.7% 72.7% 
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