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NÁZEV:
Prevence násilí a agresivity mezi dětmi staršího školního věku

ABSTRAKT:
Tato diplomová práce se zabývá prevencí násilí a agresivity mezi dětmi staršího
školního věku. Zaměřuje se především na agresivitu mezi dětmi, na šikanu jako zvláštní
případ agrese a zabývá se primární prevencí, jak těmto patologickým jevům předcházet.
Hlavním cílem práce je zjistit, jak jsou základní školy zapojeny do preventivních programů
a projektů v rámci prevence násilí a agresivity u dětí na 2. stupni základní školy. Výzkum
je zaměřen na využití projektu Policie ČR „Děti, pozor!" na 2. stupni základních škol.
Výsledky tohoto výzkumu byly použity к vytvoření projektu, který by mohl být zařazen do
výuky na 2. stupeň základní školy v rámci osobnostní a sociální výchovy (dle RVP).
Projekt nabízí časové rozvržení a obsahovou strukturu vyučovacích hodin, doporučení
vhodných výukových metod včetně motivací pro žáky.
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TITLE:
The prevention of violence and aggressiveness among children of the older pupilage

RESUME:
This thesis deals with a prevention of violence and aggressiveness among children
of the older pupilage. It mainly focuses on the aggressiveness among children, on the
chicane as a special case of aggression and on the primary prevention how to precede these
pathologic events. The main goal of this thesis is to find out an engagement of primary
schools to the preventive programmes and projects within the prevention of force and
aggressiveness in children at the upper primary school level. The research is focused on
using the project of the Police of the Czech republic „Children set!" at the upper primary
school level. The results of this research were used to the creation of a project which could
be included in the upper primary school level education within the personal and the social
education (according to the FEP). The project offers a time lay-out and a content structure
of the lessons, a recommendation of the suitable teaching methods including a motivaton
for pupils.
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ÚVOD
Násilí a agresivita mezi dětmi ve škole jsou problémy, kterými se škola zabývat
zřejmě vždycky bude. Proč tomu tak je, kde se v dětech bere agreseла proč mají někteří
touhu si navzájem ubližovat? Je snad agresivita vrozená anebo děti napodobují své akční
hrdiny z televize či počítačových her? To jsou otázky, na které není jistě snadná odpověď.
Šikana jako zvláštní případ agrese však není jev zcela nový. Již v 17. století bylo
populární tzv. "přijímání" členů do okruhů členů starších. Podobným výrazem je tzv.
„zasvěcování" nováčků např. do studentských klubů, které je známé především z USA.
Tyto formy mají к šikaně velmi blízko, a tak je zřejmé, že agrese či šikana nepatří pouze
do dnešní doby.
Škola je místem, kde je problém šikany v poslední době velmi rozšířený. Ve škole
jsou pro šikanu ideální podmínky. Mnoho dětí, a tak dostatečný "výběr obětí" pro agresora,
který chce šikanovat. Bohužel dnes neslyšíme jen o zprávách týkajících se agresivity mezi
žáky, ale ba i dokonce o šikanování učitelů

psychickými či fyzickými formami

prostřednictvím samotných žáků.
Teoretická část této práce je v úvodu zaměřena na vymezení základniT/pojmů
týkajících se této problematiky, tj. vysvětlení pojmů agrese, šikana, skupinová dynamika a
hlavně druhy prevence. V další části tohoto materiálu se budu zabývat násilím a
agresivitou u dětí z obecného hlediska. Tématem bude násilí mezi dětmi ve škole se
zaměřením na starší školní věk, kde bude hlavním tématem šikana jako zvláštní druh
agrese, její účastníci, formy a právní důsledky. Jaká je současná prevence násilí a
agresivity mezi dětmi na základních školách, jaké preventivní programy a projekty jsou
aktuální, jaká je úloha pedagoga, který je hlavním činitelem vzdělávacího procesu, to
budou závěrečná témata teoretické části této práce.
Šikana se bohužel vyskytuje na všech školách. Cílem práce je zjistit, v jaké míře se
základní školy zapojují do projektů, které se zaměřují na tento problém, konkrétně se zde
bude jednat o projekt Policie ČR „Děti, pozor!"
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Ve výzkumné části zmapuji situaci v oblasti prevence násilí a agresivity mezi dětmi
hlavního města Prahy v porovnání s městem Kladnem. Formou dotazníkového šetření se
pokusím zjistit, zda základní školy hlavního města jsou do projektů zapojeny více než
školy města menšího.
Výstupem práce pak bude projekt pro 2. stupeň základní školy, zabývající se
prevencí násilí a agresivity mezi dětmi jako součást tvorby SVP RVP.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍ POJMŮ
Než se začnu věnovat jednotlivým tématům podrobněji, je důležité si vymezit
základní pojmy jako je agrese, šikana, skupinová dynamika a druhy prevence šikany, které
jsou spojené s touto tematikou.
1.1

AGRESE 1

Agrese je definována jako psychologická - emočně motivační - mohutnost, jež má
za cíl poškodit přírodu, věci, lidi nebo sebe samého. Je chápána jako vrozená vlastnost, jež
je člověku vlastní a tudíž eticky neutrální, sloužící к adaptaci, к udržení života, např. к
získání obživy, k sebeprosazení či k obranp. (\0y-1
1.1.1 Příčiny agrese
Tři základní příčiny, které odpovídají za násilní chování:
a) dědičnost,
b) úraz nebo jiné onemocnění mozku (považuje se za nejvzácnější příčinu),
c) učení. (Ц>)

Další činitelé jsou např.:
a) útok - přímý fyzický či verbální útok,
b) frustrace,
c) vysoká teplota,
d) zvýšená aktivační úroveň (vyskytuje se u lidí, kteří jsou pod určitým tlakem),
e) zlost,
f) deindividualizace - člověk je přesvědčený, že není identifikovatelný jako jedinec,

1

Jako slovo agrese se užívá i $lovo násilí, které ale spíše vyjadřuje způsob, jakým se agrese uskutečňuje. V

této práci nebudu rozlišovat tyto dva termíny.
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g) tendence upozornit na sebe,
h) porušení norem, neexistence pevných norem,
i) msta. ( I I )

1.1.2

Druhy agrese

Otakar Fleischmann v učebním textu „Primární prevence sociálně-patologických
jevů v pedagogické praxi", rozděluje agresi takto:
„Zaměřené agresivní chování na:
a) ohrožení osob, zvířat, přírody,
b) ohrožení majetku,
c) ohrožení psychiky.
Formy agrese:
a) bezprostřední agrese,
b) zprostředkovaná agrese (např. za pomoci jiné osoby či věci),
c) fyzická agrese,
d) verbální agrese." (11, s.7)
1.1.3

Typy agrese

a) „agrese emocionální (přítomnost silné negativní emoce - většinou hněvu),
b) agrese

instrumentální

(agrese

к dosažení

vnějšího cíle,

založena

na

předem

připraveném plánu),
c) agrese benigní (fylogenetický programovaná, obranná a slouží к přežití jedince i
druhu),
d) agrese maligní (krutá a destruktivní agrese, slouží člověku к uspokojení jeho žádostí a
požitku libosti, který mu přináší),
e) autoagrese (zaměřená vůči vlastní osobě),
f) heteroagrese (zaměřená vůči okolí)." ( 11, s. 7)
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Jak jsem již v úvodu zmínila, agrese se definuje jako vrozená vlastnost, jež je
člověku vlastní. Jan Poněšický uvádí ve své knize „Agrese, násilí a psychologie moci", tři
hypotézy vzniku agrese:
a) Hypotéza úzkosti: Agrese se potvrdila již u dětí v prvním roce života. Okolí včetně
rodičů vidí u agresivně se chovajících dětí pouze vzteklost, vnímají terorizování
nevychovaným

či

zhýčkaným

dítětem,

nebo

to je

omlouváno

syndromem

hyperaktivity. Výzkum ukázal, že je možno vysledovat těsně před agresivním
výbuchem i u těchto dětí krátký moment úzkosti. Dítě odvrací agresí hrozící pocit
bezmoci, jenž by mohl vyústit do stavu dezintegrace právě se vyvíjející osobnosti. (15)
b) Hypotéza obrany či preventivní

agrese: U lidí vystavených v minulosti agresi či

obecněji situacím vyvolávajícím masivní úzkost dojde к výrazné změně osobnosti.
Traumatické narušení jejich integrity vede ke zvýšené senzibilitě a zvýšené
připravenosti reagovat ihned na známky ohrožení preventivním protiútokem. (15)
c) Hypotéza agrese jako forma komunikace a vztahovosti: Frozená afektivní připravenost
reagovat zlostí, vztekem, opovržením atd. má vztahový a komunikativní smysl, a to jak
vzhledem к druhému, tak vzhledem к sobě samému. Slouží к uvědomění, signalizaci,
že s něčím nesouhlasíme, něco či někoho odmítáme. Když se situace změní, jak výše
popsáno, je aktivován odlišný emoční systém sympatie - radosti, jež má za cíl
sblížení.(15)
1.2

ŠIKANA 2
1.2.1

Definice šikany

Pojem "šikana" zavedl pražský psychiatr Petr Příhoda. „Slovem šikana se obyčejně
myslí opakované ubližování. Šikana je zvláštní případ agrese." ( 16, s. 25)

2

Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což je zlomyslné obtěžování, týrání, sužování,
pronásledování atd.
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Podle definice Michala Koláře je šikanování takové chování, kdy , jeden nebo více
žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá
k tomu agresi a manipulaci." (9, s. 27)
Jinou definici od Michala Koláře nalezneme v knize „Skrytý svět šikanování",
která zní: „Za šikanování považujeme, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně
ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti
nepříjemné, co tě ponižuje nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci,
bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí
spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě." (8, s. 125)
Definice šikany, se kterou pracují britští badatelé: „Šikanování říkáme tomu, když
jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je kope,
vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a
pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny
také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však obvykle
neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů."
(16, s. 26)

1.2.2

Šikana nebo škádlení?

Další problém spojený s určením toho, co šikana je či není, spočívá v tom, že
učitelé berou často vážně pouze viditelné následky šikany jako zranění či hmotné škody,
nikoliv urážky, posměšky, vulgární nadávky apod. Pro šikanu je typický nepoměr sil mezi
jejími aktéry, tzn. převaha agresora nad obětí - asymetrická agrese. Jejím důsledkem je
poškození druhé osoby. (3)
Podstata šikany spočívá v tom, že agrese je zde cílem jednání, nikoli prostředkem
к dosažení nějakého konkrétního zisku. Záměrem agresora není např. odcizení věcí pro
jejich hodnotu nebo pro pomstu, nýbrž pro radost z uspokojení potřeby ponižovat lidskou
důstojnost. (3)
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1.2.3

Druhy šikany

Šikanu lze rozdělit na skrytou a zjevnou. Skryté šikanování se projevuje sociální
izolací oběti a jejím vyloučením ze skupiny vrstevníků. Zjevné šikanování má podobu
fyzického násilí a ponižování (strkání, bití, zavírání do uzavřených prostor), psychického
ponižování a vydírání, destruktivních aktivit zaměřených na majetek oběti jako je braní a
ničení věcí, poškozování oděvu, vytrhávání stránek z knížek, trhání sešitů atd. (3)
Šikanu řadíme mezi patologické formy mezilidského soužití. Představuje formu
agresivního násilí a tzv. psychotraumatizace ve skupině, je jednou z forem syndromu
CAN, chováním, které lze charakterizovat jako asociální. (3)
„Šikana představuje poruchu chování. Je odchylkou (deviací) v oblasti socializace.
Nemá jedinou příčinu, ani jednu hlavní příčinu. Na jejím vzniku se podílí celá řada faktorů,
ať už se jedná o biologické (genetické) předpoklady agresorů (ale i obětí), nebo o vliv
faktorů psychických a sociálních." (3, s. 53)

1.2.3.1

Ekonomická šikana

V současné době se ve školách můžeme setkat s novým jevem, který bývá také
označován jako ekonomická šikana. Ve vztazích mezi žáky se objevují problémy
související se sociálně-ekonomickou situací rodin. Prohlubují se rozdíly mezi dětmi
z bohatých a chudých rodin. Rozdílné finanční možnosti rodičů se projevují mezi dětmi
např. tím, že si spolužáci navzájem závidí to, co jeden má a druhý ne. Klasickým
příkladem jsou v dnešní době mobilní telefony a značkové oblečení. Mnoho žáků ZŠ, kteří
si nemohou dovolit tyto vymoženosti, často naráží na výsměch spolužáků a opovrhování z
jejich strany. (3)
1.2.3.2
Kyberšikanu

Kyberšikana

(cyberbullying)

definujeme jako

zneužití

ICT

(informačních

komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, к takovým
činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Její nejobvyklejší projevy
představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných emailů a SMS, vytváření stránek
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a blogů, které napadají ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit к posilování
klasických forem šikany nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a
jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. (28)
Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná - pokud se spojí
s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské
množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na
ni může mít extrémně neblahý dopad. (28)
S kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Vzhledem к rychlému šíření
komunikačních technologií jsou u nás mobilní telefony a připojení к internetu poměrně
lehce dostupné. Z toho vyplývá, že na rozdíl od klasické šikany, před kyberšikanou se
nemáme kam schovat, protože nás může dostihnout i na místech, která nám dříve dávala
pocit bezpečí, tam, kde jsme hledali útočiště. (28)
U kyberšikany může být velmi početné obecenstvo, přičemž se mohou přidávat
další a další diváci. Elektronicky posílané zprávy se dají obtížněji kontrolovat. Většinou
trvá delší dobu, než se odhalí nějaký problém či potenciální nebezpečí. Proto se může
kyberšikana rychle šířit, navíc může dosáhnout takových rozměrů, které nejsou u ostatních
forem šikany možné. Lidé, kteří provádějí tento druh šikany, mohou zůstat anonymní.
Oběti šikany tak vůbec nemusí znát totožnost toho, kdo je napadá. Může to být člověk,
kterého znají, stejně tak jako někdo, s kým se v životě nesetkaly a kdo si je vybral jen
náhodou např. podle čísla mobilního telefonu. Navíc původce kyberšikany ani nemusí být
fyzicky na stejném místě jako jeho oběť. (28)
Kyberšikana může probíhat jak mezi vrstevníky, tak i napříč různými generacemi.
Nezáleží na věku, ani na pohlaví. Oběťmi kyberšikany bávají např. i učitelé (např.
zveřejněním diskriminujících materiálů na YouTube či dalších veřejných portálech s
vysokou návštěvností). Spolupachateli šikany se mohou stát také přihlížející; např. když ví
o šikanování, ale nic neudělají. (28)
Ne každá kyberšikana je záměrná, někdy může být způsobena jen nedorozuměním
nebď nedomyšlením důsledků. Odesílatel může špatně odhadnou adresátovu reakci na
danou zprávu (např. něco pošleme jako vtip, a

pro adresáta to může být hluboce

n
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znepokojující nebo urážlivé) nebo nedokáže zhodnotit, jaké následky bude mít poslání
zprávy (např. řekneme něco negativního o nějaké známé osobě někomu jinému a
nečekáme, že on to přepošle dál). (28)
Množství případů kyberšikany jè\ mnoho. Z nejznámějších mohu připomenout
vy
prípad Anny Halman, studentky polského gymnázia v Gdaňsku, která na základě
kyberšikany spáchala sebevraždu. (28)
1.3 DYNAMIKA TŘÍDNÍ SKUPINY
Pokud se zde snažím vymezit základní pojmy týkající se jevu jménem šikana, je
důležité se aspoň krátce zmínit o skupinové dynamice. Je třeba si uvědomit, že šikana je
patologický jev, který postihuje celou skupinu, vzniká vždy a pouze mezi lidmi, a proto se
zde musím zabývat také procesy, které se ve skupině odehrávají. (19)
Skupinová dynamika, pojem známý především ze sociální psychologie, je soubor
sil a protisil, které působí v každé skupině lidí. Každou skupinu tvoří vztahy mezi jejími
členy. Je zde vůdce, outsider a ostatní členové skupiny. Každá skupina má určitá pravidla,
cíle, rituály, jsou zde dány pozice a role. Mezi členy skupiny probíhá interakce a
komunikace. (19)
Šikana se týká celé skupiny. Předcházet jí znamená pracovat s celou skupinou,
stanovovat a udržovat normy, vzájemnou toleranci a spolupráci mezi členy skupiny. Léčit
skupinu znamená nastavovat symetrické komunikační normy, otevírat komunikaci.
Stanovovat cíle, které jsou pro členy srozumitelné. Nechávat členy skupiny odkrývat své
nesouhlasy a nepříjemné emoce a netrestat je za to. Trénovat dovednosti efektivní a
asertivní komunikace. Vést skupinu к transparentnímu stanovování norem a pracovat
s jejich dodržováním a porušováním. Hodnotit objektivně. A také dávat možnost členům
skupiny podílet se na vedení a umožnit jim vyniknout v nejrůznějších oblastech, tj.
pracovat se systémem pozic a rolí. Podporovat tvorbu uvolněné a otevřené atmosféry
kooperace, kde má každý právo říci svůj názor, kde neexistují navzájem proti sobě bojující
podskupiny a kde je respektováno právo každého jít svou vlastní cestou, ale vždy má i
možnost se ke skupině přidat. (19)
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K výskytu a rozvoji šikany nestačí, aby byl ve třídě agresor a oběť, ale je třeba
naplnění třetí podmínky, kterou je klima ve skupině. To vytváří tu atmosféru, která
rozhoduje, vyskytne-li se a rozvine-li se šikana. (19)

Některé faktory, které mají vliv na klima školní skupiny:
a) „osobnost pedagoga,
b) hierarchie hodnot ve skupině,
c) přítomnost silné osoby s iniciativním postojem k násilí,
d) míra tolerance násilí ve skupině,
e) model výuky,
f) dramatické techniky,
g) vliv rodinného prostředí a výchov

(9, s. 61 )

Pro samotnou školu je dobré, aby byli učitelé vybaveni nejen teoreticky, ale i
vybaveni sociálními dovednostmi pro zvládání náročných sociálních situací. Významná je
zde míra tolerance násilí každého pedagoga a jejich postoj se osobně angažovat. Osobnost
pedagoga je vlastně hlavním "nástrojem" při ovlivňování skupiny a jednotlivců. Pedagog
musí sám sobě rozumět a znát své možnosti. Znamená to, že potřebuje umět reflektovat
sám sebe i svůj vztah k žákům. (9)
Závažných nedostatků může být celá řada, např. od morální nezralosti přes absenci
nadání pro pedagogickou práci. Důležitá je zde motivace. Michal Kolář uvádí, že se setkal
s pedagogy, u nichž byla zdrojem zájmu o povolání potřeba moci, potřeba stavět se do role
významné autority, která může ovládat, přikazovat, manipulovat a trestat. Jejich motivace
byla ve skutečnosti totožná s motivací

iniciátorů šikanování. Šikanu

nevědomky

podporovali i osobnostně nevyzrálí pedagogové, kteří zůstali uzavřeni sami v sobě, ve
svých potřebách a problémech. Nebyli schopni vytvořit ve třídě atmosféru náklonnosti,
vcítění, soucitu a porozumění. (9)
Jak je patrné, osobnost pedagoga má velký význam pro vznik šikany. Pokud se žáci
nebudou cítit ve škole dobře a bude zde vládnout špatná atmosféra, šikana se může brzy
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objevit. U nevýrazného pedagoga, který navíc může trpět pocitem méněcennosti a žáci ho
nebudou vnímat jako silného jedince, může šikana vzniknout mezi ním a samotnými žáky.
(9)

1.4

DRUHY PREVENCE PROTI ŠIKANĚ

Pokud se zabývám prevencí násilí a agresivity mezi dětmi, jistě musím zařadit do
základních pojmů také prevenci proti šikanování a její druhy. Prevenci rozdělujeme na
primární, sekundární a terciální.
1.4.1

Primární prevence

Primární prevence se uplatňuje v případech, kdy к šikaně dosud nedošlo. Spočívá
ve výchově, v informovanosti dětí, rodičů a veřejnosti o šikaně, preventivních aktivitách ve
školách apod. Účinnými prostředky primární prevence jsou přirozené součásti komunity
jako např. celoškolní setkání, školní parlament, třídní samosprávy či spolusprávy. Nejlepší
ochranou proti šikanování je budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů
mezi členy školního společenství, školní komunity.
Samozřejmou součástí preventivních opatření je informování žáků o linkách důvěry,
včetně sdělení kontaktních adres a telefonních čísel, na která se mohou v případě potřeby
obrátit. Čím větší budou mít učitelé u žáků, popř. rodičů autoritu, tím účinnější budou
v jejich rukou i prostředky a metody prevence a řešení šikanování ve škole. Autoritu
učitelů nepochybně podpoří nabídka konzultační a poradenské pomoci dětem a jejich
rodičům jak zvláštních zdrojů (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný
poradce, etoped, sociální pedagog), tak zprostředkování kontaktu dětem i rodičům se
specializovanými odbornými pracovišti (krizová centra, speciálně pedagogická centra,
střediska výchovné péče, diagnostické ústavy). (19)
1.4.2

Sekundární prevence

Uplatňuje se v situacích, kdy к šikaně už došlo a kde musí být použita taková
opatření к nápravě, aby se problémy už znovu neobjevily. Radíme sem včasnou
diagnostiku, bezodkladné vyšetření šikany, pedagogická opatření (ochrana před dalším
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násilím, rozhovor s rodiči obětí, jednání s rodiči agresorů, komunikace s ostatními rodiči,
jednání s kolektivem třídy), včetně výchovné práce s agresory (postihy, monitorování,
tlumení agresivních sklonů, pochvala za zvládnutí impulzivity v provokující situaci, výcvik
sociálních dovedností, zaměstnání vhodnou činností). (19)
1.4.3

Terciální prevence

V současné době neexistuje. Jedná se o možnost škol využít speciální pracoviště,
která by pracovala celodenně především s agresory. Nutnou podmínkou je však možnost
nebezpečného iniciátora brutální a kriminální šikany ze školy vyjmout. Dlouhodobější
odbornou péči však vyžadují i oběti pokročilých šikan s následky posttraumatické stresové
poruchy.(19)

2 AGRESIVITA A NÁSILÍ U DĚTÍ
V úvodu první části jsme se seznámili s tím,co je agrese, jaké jsou její druhy a
formy. Zjistili jsme, že agresivita je vlastnost vrozená a je důležitá к adaptaci, к
sebeprosazení, к obraně а к udržení života vůbec. V této části bych se zaměřila na to, jak
se agresivita projevuje v předškolním a mladším školním věku a co dělat, když se místo
s větší mírou agresivity u dětí potýkáme spíše s její absencí.
2.1

AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ U DĚTÍ

Rogge Jan - Uwe rozděluje agresivitu na konstruktivní a ničivou. Podle něj je dobré
konstruktivní agresivitu podporovat, ničivou naopak transformovat, protože přirozené
agresivitě u dětí zamezit nelze. (29)
Pozvolná změna postoje z původního egocentrického pojetí světa směrem к
objektivnějšímu nazírání skutečnosti přináší dítěti nejen významné proměny, přechod od
magicko-fantazijního, předlogického pojetí reality к chápání objektivně-realistickému, ale
také emocionální nároky, znejistění a kolísání nálad. (29)
V době přechodu ze školky do školy jsou agrese naprosto nezbytné. Rodiče chtějí
mít sebevědomé, autonomní děti, které obstojí v úkolech, před jaké je tento přechod staví.
Žádný vývoj ale není možný bez odvrácené strany. Děti nezůstávají stát před hranicemi,

21

zkoumají je а pak je dobývají. Kdo agresím jen zamezuje, ten brání dítěti ve vývoji.
Zapomíná, co je agrese v původním smyslu: latinské aggredi znamená "do něčeho se
pustit, к někomu přistoupit". Dítě-ve čtyřech či pěti letech nevnímá smrt jako cosi
definitivního, ale jako změnitelný stav, spánek^ z kterého lze procitnout. (29)
Když je mu sedm nebo osm let, chápe smrt jako neodvratnou, nezměnitelnou a
nevratnou událost, konec všeho. V tomto úseku vývoje začne být vztahovačné. Děti
vztahují všechno na sebe a na své nejbližší okolí. Pomalu začínají přemýšlet o smrti a
- zrození, o smyslu života: "Odkud a kam jdu?" Mnoho dětí to prožívá silně citově a propadá
se na čas do melancholie. Jiné děti se tomu snaží uniknout - lze u nich pozorovat
nespoutanou pohyblivost, vztek, hněv, rozporné pocity. Opustily fázi předškolního věku a
vycházejí ze sebe. Cítí se dost silné na to, aby se postavily světu. Hranice nejsou k tomu,
aby se respektovaly, ale aby byly překonávány. Děti v tomto věku víc než kdy dřív vědí, že
tomu není tak, že by za nařízenou hranicí bylo "nic", nýbrž že je tam země zakázaného
ovoce, z něhož stojí za to okusit. (29)
Provázet děti v tomto věku ovšem také znamená pomáhat jim, aby se učily své
agrese kultivovat. To je pravý opak obou oblíbených pedagogických způsobů zacházení s
dětskou agresivitou. Jeden z nich se pokouší agresi z dětí vyhnat, odsuzuje agresivní
aktivity jakéhokoli druhu a druhý způsob se snaží podpořit děti v tom, aby svou agresi
vybily za každou cenu. (29)
Víc než kdy předtím je důležité dětem v běžném životě naznačovat rozdíl mezi
agresí ničivou a konstruktivní. Agrese je přirozená vlastnost, a proto je dobré u dětí
podporovat konstruktivní formy agrese jako tělesný pohyb, sport, umění, hudbu aj. (29)
Dítě, které se chová agresivně, může mít aktivnější temperament. Dalo by se
předpokládat,že podle Hippokrata by to mohl být např. cholerik. Podle jiného odborníka
Kretchmera se předpokládá, že temperament je vrozený, protože již od prvních týdnů se
děti liší svou aktivitou, reakcemi, vzrušivostí apod. Dítě, které se chová agresivněji
v předškolním období, nemá vyvinuty prvky kontroly svého chování a neumí tak předvídat
důsledky svého jednání. To, že se dítě chová agresivně, samozřejmě také souvisí s
výchovou. Dítě potřebuje lásku, čas rodičů a mít daná nějaká pravidla. (18)
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Agresivní chování je silnější u chlapců, kteří si v době mezi druhým a třetím rokem
života začnou uvědomovat svou odlišnost od matky, od dívek, a snaží se vymanit se
z původní symbiózy s matkou. Obrací se na svůj nový, otcovský individuální vzor, což
mohou některé matky snášet jen obtížně. Naopak otcové mohou reagovat agresí na
oidipální rivalitu synů okolo třetího a čtvrtého roku života, projevovat žárlivost na jejich
sexuálně zabarvený a intenzivní vztah к matce, kterou chtějí mít chlapci v této době pro
sebe a otce považují za vetřelce, konkurenta. U dívek může vést tento nápor vznikající
dětské sexuality к rivalitě s matkou, jež navíc slouží к odtržení se od ní směrem к otci a
odlišení se, což je v důsledku pohlavní podobnosti od samého počátku obtížnější. (9)
Jedno z nejtěžších údobí pro děti i rodiče je stadium puberty a adolescence. Zde se
aktivují všechny dosavadní motivace, dítě se setkává s novými reakcemi na sebe, jedná se
o dobu velkých nejistot a přerodů. O to více má mladý člověk tendenci řídit se dle vzorů,
idolů a módy, je závislejší na zpětné vazbě od spolužáků, hledá svou novou identitu, mimo
jiné i pomocí agresivního, drzého či vyzývavého chování. (9)
Rodina má hlavní roli, co se týče výchovy a ochrany dítěte. Fungující rodina má
pro psychický a tělesný vývoj dítěte zásadní význam. Jak výzkumy ukazují, děti,
vyrůstající bez rodičovské lásky ve zvýšené míře trpí duševními poruchami (depresí a
úzkostí) nebo závislostí na návykových látkách než děti, které rodičovskou lásku
dostávaly. Citově zanedbávané děti mají rovněž větší sklon к asociálnímu a anetickému
chování v dospívání a s ním spojenou i trestnou činností v dospělosti. Rodina by měla
především

dítěti

zajišťovat

pocit

bezpečí

a jistoty

osobního

vztahu.

Prožívání

bezvýhradného přijetí je předpokladem vybudování základní důvěry к okolnímu světu.
Většina delikventně jednajících jedinců má negativní sebehodnocení, neváží si sebe sama.
S tímto problémem souvisí i schopnost empatie. Jedinci s delikventním jednáním
nedostatečně vnímají, jak se cítí ohrožený druhý člověk, špatně si vykládají záměry jiných,
jejich vlastní akce jsou podnikány bez respektu к ostatním lidem. (9)
Zvláště kruté zacházení, bezcitná výchova, týrání, stálé ponižování a někdy i
sexuální zneužívání dětí vede к trvalému úzkostnému napětí a stupňujícímu se agresivnímu
chování. Nahromaděný hněv se pak může vybíjet právě v prostředí kolektivu jako je škola.
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Růst dětské agresivity se úzce spojuje se zanedbávající výchovou, s pocity nejistoty a
s nedostatkem citového zázemí. V horším případě hraje významnou roli i přímá zkušenost
s násilím mezi členy rodiny. Své sehrává i lhostejnost a zaneprázdněnost rodičů. Dítě lze
dnes namísto důvěryhodných a spolehlivých vztahů zahrnout věcmi. (11)
Četné výzkumy ukazují, že děti, které se často dívají na násilné scény, se poté
chovají agresivněji. Televizní obrazovka jim slouží jako podnět a návod, aby si zhlédnuté
scény vyzkoušely v praxi, např. ve škole. Spousta z nich obdivuje svého akčního hrdinu a
přiznejme si, že dnešní doba nabízí akčnosti, krve a různé formy násilí až v přehnané míře.
V současné době se hodně vedou diskuze o tom, zda právě počítačové hry mají vliv na
zvýšenou agresivitu u dětí? Někteří z nás tuto formu zábavy odsuzují už jen kvůli špatně
strávenému volnému času u počítače. Také je důležité podotknout, že hry na počítači nám
ve svém virtuálním světě dávají možnost si dovolit prakticky cokoliv, avšak hráč velmi
dobře ví, že vše se odehrává "jako by". Názory, že hra vyvolá agresi, jsou sporné. Na
druhou stranu počítačové hry rozvíjející u žáků tvořivost a logické myšlení, nejsou jen
brutální a akční, ale i výukové a naučné a dají se tak některé využít jako vhodný výukový
prostředek. Důležité je pro rodiče sledovat rating (klasifikace) počítačových her a podle něj
pak vhodnou hru pro své dítě vybrat.
Dalšími zdroji nevyrovnanosti

a agresivity jsou určitě nedostatek

pohybu,

nesprávná výživa, těsné soužití lidí na malém prostoru, život ve městě aj. Škola v tomhle
ohledu nabízí žákům kvalitní využívání volného času v podobně zájmových kroužků,
sportovních aktivit, exkurzí apod.

2.2

ABSENCE AGRESIVITY

Jak je již patrné z textu výše, agrese je vlastnost nám daná. Avšak pokud
pozorujeme u dětí mezi prvním až třetím rokem života absenci agrese, měla by nás tato
situace spíše zneklidňovat, neboť z dítěte může učinit oběť kamarádů, anebo je vlastní
takovému dítěti, které nedává najevo, co cítí. Na druhou stranu velmi důležitým prvkem
výchovy a socializace dítěte je usilovat o to, aby dítě dokázalo kontrolovat své jednání a
vybilo své agresivní nálady na neživých předmětech (může se vztekat a kopat přitom do
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fotbalového míče, ale ne do nohy malé holčičky). Agresivita dítěte se může v tomto věku
projevovat přímočaře - dítě například tahá kočku za ocas, pere se s kamarády, strká do
nich, rozbíjí hračky, tahá maminku za vlasy nebo ji uhodí. Agresivita se může také projevit
neustálým naléháním a požadavky na rodiče, které přímo dusí. Tyto dvě podoby dětské
agresivity jsou normální. Zneklidnit by nás měla taková situace, kdy dítě projevuje kruté
nebo brutální chování vůči svému okolí, slabšímu dítěti nebo zvířeti, a to bez známky
lítosti nebo pocitu viny. (2)
Účinná výchova spočívá v tom, že dítě naučíme, aby se nenechalo ihned strhnout к
agresivním projevům, protože to к ničemu nevede. Na jedné straně je nutné dítěti
jednoznačně agresivní jednání zakázat a naučit ho respektovat morální pravidla.Na druhé
straně je ovšem potřeba dítěti umožnit, aby mělo kde vyjádřit své agresivní pocity. Některé
aktivity pomáhají takovému jednání čelit, dítě si může například hrát se svými plyšáky,
s vodou a hlínou, tlouct kladívkem nebo kopat do balonu, běhat nebo skákat apod. (2)
Pro tuto výchovnou etapu, kdy se rodiče snaží respektovat pocity dítěte, ale
potlačovat jeho agresivní jednání, je určující jeden faktor, a to jejich vlastní jednání. Dítě
se naučí sebekontrole tak, že mu rodiče půjdou příkladem. (2)

3 NÁSILÍ MEZI DĚTMI VE ŠKOLE SE ZAMĚŘENÍM
NA STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK
Násilí mezi dětmi je většinou spojeno se samotnou šikanou. Šikana může mít
mnoho podob, a tak je důležité zde vymezit tři hlediska nahlížení na šikanu, vývojové
stupně šikany a v neposlední řadě také charakteristiku agresora či oběti.
3.1

TŘI HLEDISKA NAHLÍŽENÍ NA ŠIKANU

Michal Kolář uvádí trojrozměrný náhled na šikanu (vycházím z jeho knihy "Bolest
šikanování").
a) „šikanování jako nemocné chování,
b) šikanování jako závislost,
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с) šikanování jako porucha vztahů ve skupině." (9, s.27)

3.1.1

Šikanování jako nemocné chování

Díváme-li se na šikanování jako na nemocné chování, znamená to, že se zaměříme
na projevy, které porušují školní pravidla nebo dokonce mohou naplňovat skutkovou
podstatu trestných činů. Jedná se zde o opakované formy agrese páchané na druhých
osobách. Patří sem fyzické napadání člověka, slovní agrese, ničení věcí, manipulace,
rozkazy aj. Dá se říci, že v tomto případě agresor zkouší, co si může na dotyčného dovolit.
(9)
3.1.2

Šikanování jako závislost

V tomto případě se jedná o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Tento princip
diktuje rozdělení žáků ve většině skupin na "silné" a "slabé". Při pokročilejších stadiích
šikany se mezi obětí a agresorem vytvoří patologický vztah, který můžeme přirovnat
к závislosti na drogách. Pro agresora se stane šikanování potřebou a oběť naopak začne
svého agresora obdivovat a postupně se na něm stane závislá. (9)
V průběhu šikany přichází oběť o svou lidskou důstojnost. Aby se s tím oběť
vyrovnala, může se se svou "podřízenou" rolí ztotožnit a zcela se podřídit agresorovi.
Jestliže chce navíc do skupiny patřit, to, že se stane obětí, oběti umožní najít tak ve skupině
pevné místo. (9)
3.1.3

Šikanování jako porucha vztahů ve třídě

Jak bylo již zmíněno výše, předcházet šikaně znamená pracovat s celou skupinou.
Šikanování není nikdy záležitostí pouze agresora a oběti. Vztahy při šikaně mají svou
vnitřní dynamiku a svůj zákonitý vývoj. Směřují od zárodečné podoby tzv. ostrakismu к
nejvyššímu pátému stupni systémového ničení pozitivních vztahů mezi členy skupiny. (9)
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3.2

PĚT VÝVOJOVÝCH STUPŇŮ ŠIKANOVÁNÍ3

Znalost vývojových stupňů šikanování nám umožňuje vhodně volit diagnostické a
terapeutické postupy. Profesor M. Kolář vymezil 5 vývojových stupňů šikanovaní, kterými
jsou zrod ostrakismu, fyzická agrese a přitvrzování manipulace, vytvoření jádra, většina
přijímá normy a totalita neboli dokonalá šikana.
3.2.1

První stupeň: Zrod ostrakismu

Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Stačí, aby se ve třídě objevily méně
oblíbené děti, "obětní beránci", "černé ovce", outsideři. Učitel tomu může přispět tím, že
častěji vytýká žákovi některé jeho slabiny, neschopnost, snižuje jeho autoritu, dotýká se
slovně jeho osoby. V této fázi patří mezi projevy různé legrácky, intriky, pomluvy. Ostatní
se s žákem nebaví, odstrkují jej, povyšují se nad ním. Takové dítě začíná přijímat roli
utlačovaného,

odstrkovaného,

nedokáže

se bránit. Tento první

stupeň je

těžko

pozorovatelný. Rodiče se většinou o těchto projevech nedozví, mohou však vypozorovat
změny chování jejich dítěte. (8)
3.2.2

Druhý stupeň: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

Je charakteristický tím, že psychický nátlak přerůstá ve fyzickou agresi, přitvrzuje
se manipulace s obětí. Agresor v této etapě vstřebává zážitek jak chutná moc, jaké
uspokojení mu přináší to, když bije, týrá, ponižuje. Nereaguje-li v tomto stadiu pozitivní
jádro skupiny, třídy, neexistují-li kamarádské vztahy, záporný vztah к násilí, к pozitivní
morální vlastnosti, pak dochází к prolomení posledních morálních zábran a šikana se
rozjíždí ve větším rozsahu. (8)
3.2.3

Třetí stupeň: Vytvoření jádra (klíčový moment)

Tento stupeň je rozhodující. Existuje stále možnost vzniku silné pozitivní skupiny,

3

Pět vývojových stádií šikanování takto vymezil známý autor Michal Kolář, v jiných publikacích se mohou

označovat některé stupně pod jinými názvy např. 2. stupeň: Přitvrzování, 3. stupeň: Nukleový, 4. stupeň:
Mlčící většina, 5.stupeň: Dokonalá šikana. (12)
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která by oslabila vliv tvořícího se "úderného jádra". Pokud tato silná pozitivní skupina
nezasáhne, pak tažení tyranů přechází do dalších fází. К agresorům se přidají další
jednotlivci. Cílem tohoto jádra budou stále ti nejslabší, ti nejníže postavení. (8)
3.2.4

Čtvrtý stupeň: Většina přijímá normy

Šikana se rozjíždí v plném rozsahu. Působení agresorů je tak silné, že jejich normy
přejímá celá skupina. Klást odpor v této fázi se již nedá. 1 mírní a ukáznění žáci se začínají
chovat krutě, aktivně se zúčastňují týrání spolužáka. I oni prožívají pocit uspokojení z
ponížení, bolesti a útrap toho druhého, slabšího. Dělají to proto, aby oni sami se nestali tím
týraným. Vliv pedagogů na chování takové skupiny - třídy je minimální, případně
zprostředkovaný přes "vůdce", "kinga". (8)
3.2.5

Pátý stupeň: Totalita neboli dokonalá šikana

Zpravidla se na základní škole nestačí vytvořit, je to spíše záležitost věznic,
výchovných ústavů, případně středních škol. Jeho charakteristickým znakem je to, že
agresoři jsou chápáni a uznáváni jako "vůdci", "nadlidi" apod. Oběti jsou vnímány naopak
jako "podlidi", "otroci". Vůdce tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve
skupině děje. Oběť v tomto stadiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, vyhýbá se škole a v
nejhorším případě končí psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu. (8)
3.3

TYPY INICIÁTORŮ ŠIKANOVÁNÍ

Jak se projevují děti, které šikanují, jaké mají vlastnosti a jak působí na druhé? Zde
jsou vymezeny základní typy iniciátorů šikanování:
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TYPY INICIÁTORŮ ŠIKANOVÁNÍ

1.
TYP

2.

TYP

3.

TYP

CHARAKTERISTIKA

VNEJSI FORMA
ŠIKANOVÁNÍ

Hrubý, primitivní,
impulsivní, se silným
energetickým přetlakem,
kázeňskými problémy narušeným vztahem к
autoritě, někdy zapojený do
gangů páchajících trestnou
činnost.

Šikanuje masivně, tvrdě a
nelítostně, vyžaduje
absolutní poslušnost,
používá šikanování cíleně
k zastrašování ostatních.

Velmi slušný, kultivovaný,
narcisticky šlechtěný,
sevřený, zvýšeně úzkostný,
někdy i se sadistickými
tendencemi v sexuálním
smyslu.
"Srandista", optimistický,
dobrodružný, se značnou
sebedůvěrou, výmluvný,
nezřídka oblíbený a vlivný.

SPECIFIKA RODINNE
VÝCHOVY

Častý výskyt agrese a brutality
rodičů. Jako by agresoři násilí
vraceli nebo ho napodobovali.

Násilí a mučení je cílené a
Časté uplatňování důsledného a
rafinované, děje se spíše
náročného přístupu, někdy až
ve skrytu, bez přítomnosti
vojenského drilu bez lásky.
svědků.
Šikanuje pro pobavení
sebe i ostatních. Patrná
snaha vypíchnout
"humorné" a "zábavné"
stránky.

Žádná významnější specifika.
Pouze v obecnější rovině je
přítomna citová subdeprivace a
absence duchovních a mravních
hodnot v rodině.

i
1
1
Zdroj: КО AR, Michal, STEJSKAL, Bohumil. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. str
86-87. ISBN 80-7367-014-3.
3.4

KDO SE MŮŽE STÁT OBĚTÍ ŠIKANY

Obětí šikany se může stát prakticky kdokoli. Šikana hrozí např. dítěti, které přijde
jako nové do sehraného kolektivu. Není ani vzácností, že se dítě stane předmětem
nepřátelství skupiny pro nějakou svou přednost. Může to být dítě přemýšlivé, příliš zralé,
nebo může jít o dítě neschopné jít stejnou cestou jako ostatní, nebo o dítě s velmi dobrým
vztahem к některému učiteli. (16)
Častěji se však děti stávají terčem tohoto druhu agrese pro nějaký handicap a je
dobré umět odhadnout, které z nich jsou zvláště ohroženy. Podobně jako je tomu u
agresorů, bývá totiž toto ohrožení dlouhodobé. Dítě často trpí celé měsíce nebo i léta, a to,
i když změní prostředí například přestěhováním celé rodiny do nového bydliště. V novém
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prostředí si je šikana opět najde. Nejjednodušší a nejlogičtější riziko spočívá v tělesné
slabosti a neobratnosti oběti při fyzickém střetnutí, jednoduše řečeno v neschopnosti porvat
se, ubránit se napadení. (16)
Obětí se snadno stává outsider třídy, dítě osamělé, bez kamarádů, neschopné se
přidružit, podělit se o hračku, neschopné zaujmout, poskytnout citovou odezvu nebo dítě
s protivným chováním, neschopné vzbudit a udržet si sympatie dětí i dospělých. Oběti
mívají také odmítavý vztah к násilí, například ve rvavých sportech (hokej, fotbal, box),
kterým se vyhýbají, ačkoli právě jim by často velmi prospělo, kdyby se v takových
sportech alespoň částečně zocelily. Část obětí šikany provokuje agresi svým útočným
chováním, kterým ostatní děti dráždí. Jde o slovní, případně i fyzické dorážení na ostatní,
kteří mohou být i fyzicky zdatnější nebo starší. (16)
Zvláštní skupinu tvoří oběti, které jsou současně také agresory. Zúčastňují se,
zvláště ve skupině, šikanování jiných. Bylo zjištěno, že tyto děti jsou výrazně neoblíbené
v kolektivu.
Pavel Říčan uvádí, že „jak agresoři, tak oběti jsou dětem méně sympatičtí než
ostatní děti. Chlapečtí agresoři byli přitom ještě méně sympatičtí než oběti, zatímco u
dívek to bylo obráceně. Agresorky byly sympatičtější než jejich oběti."(16, s. 39)
3.5

ZNÁMKY ŠIKANY

Jak můžeme zaznamenat, že se jedná právě o šikanu? Zde bych uvedla hlavní přímé a
nepřímé známky šikany podle Pavla Říčana:
3.5.1

Přímé známky šikany

a) posměch, kritika dítěte, výtky na jeho adresu,
b) příkazy, které dítě dostává od jiných dětí, zejména pronášené panovačným tónem,
c) honění, strkání, šťouchání, rány, kopání,
d) rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout,
e) apod.(16)
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3.5.2

Nepřímé známky šikany

a) dítě je o přestávkách často samo, ostatní o ně nejeví zájem, nemá kamarády,
b) při týmových sportech bývá dítě voleno do mužstva mezi posledními,
c) o přestávkách vyhledává blízkost učitelů,
d) má-li dítě promluvit před třídou, je nejisté, ustrašené,
e) působí smutně až depresivně, nešťastně, stísněně, mívá blízko к pláči,
f) zhoršuje se jeho školní prospěch, někdy náhle,
g) jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené,
h) zašpiněný nebo poškozený oděv,
i) odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které dítě nedovede uspokojivě
vysvětlit.
j)

apod.(16)
3.5.3

Motivy šikanování

a) motiv upoutání pozornosti: agresor jako herec na divadle touží být středem zájmu
publika, dělá všechno pro to, aby získal obdiv a přízeň spolužáků,
b) motiv zabíjení nudy,
c) motiv "Mengeleho": zkouší, co vydrží,
d) motiv žárlivosti: žáci závidí dobrému žáku přízeň učitelů, a tak se mu mstí,
e) motiv prevence: bývalá oběť chce předejít svému týrání a na novém působišti začne pro
jistotu sama šikanovat,
f) motiv vykonat něco velkého. (9)

3.5.4

Charakteristické znaky pro oběti počátečních stadií šikany

a) nepozornost při vyučování,
b) zhoršení prospěchu,
c) únik do nemoci,
d) tendence к záškoláctví,
e) poruchy sebehodnocení a narušené, negativní sebepojetí,
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f) celková nejistota a stále přítomný strach,
g) žák vchází do třídy až s učitelem, nenápadně postává o přestávce u kabinetu, přichází
pozdě do hodiny, vždy chodí všude jako poslední,
h) projevy outsidera, dítě je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda,
i) žák nechodí na tělocvik, vždy zůstává ve třídě, často chybí ve škole a má i neomluvenou
absenci. (8)
3.5.5

Charakteristické znaky pro oběti pokročilých stadií šikanování

U obětí čtvrtého a pátého stupně šikanování jsou následky velmi závažné, dotýkají
se celé osobnosti a zřejmě mají celoživotní charakter. V nejhorších případech "vyřeší" oběť
situaci sebevraždou. I takové tragické konce šikany se u nás vyskytují, avšak bývá obtížné
je prokázat. (8)
3.6

PRÁVNÍ DŮSLEDKY ŠIKANOVÁNÍ

Jaké může mít šikana právní důsledky? K tomu, aby ji bylo možné postihnout
z trestního hlediska, musí být splněny podmínky trestní odpovědnosti: Musí být naplněna
materiální a formální stránka trestného činu. Materiální stránka se týká toho, že se pachatel
dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak jsou vymezeny
v zákoně. Formální stránka spočívá ve dvou věcech. Za prvé, v úmyslu pachatele takového
jednání se dopustit (za předpokladu, že se jedná o pachatele trestně odpovědného). Za
druhé, v míře společenské nebezpečnosti, kdy jednání pachatele dosahuje intenzity
uvedené v zákoně.(8)
Ani rodiče agresorů nemusejí být zcela beztrestní. К tomu, aby byl pachatel
postižen, je třeba, aby dosáhl určitého věku. Osoby mladší 15 let nemohou být trestně
odpovědné, avšak může jim být nařízena ústavní či ochranná výchova Trestní zákon totiž
stanoví odpovědnost rodičů, resp. zákonných zástupců, kteří zanedbávají výchovu dítěte.
Některé rodiče tak lze postihnout na základě trestného činu ohrožování mravní výchovy
dítěte.
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3.6.1

Dokumenty, které mají souvislost se šikanou

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů:
•

Předním hlediskem sociálně právní ochrany je zájem o blaho dítěte.

•

Oddělení sociální péče pro mladistvé zajišťuje ochranu práv dítěte, dbá na
příznivý vývoj a řádnou výchovu dítěte, na ochranu oprávněných zájmů
dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení tohoto oddělení sociální péče
směřuje к obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení poskytuje sociálně
právní poradenství rodičům a dětem, těhotným ženám, zaměřuje se na
výchovu dětí a rodinné vztahy. Kurátoři pro mládež pracují s výchovně
problémovými

dětmi,

zabývají

se

trestnou

činností

nezletilých

a

mladistvých a prevencí společensky nepřijatelných jevů. (33)
•

Plnění úkolů oddělení vyplývá především ze zákona o rodině, ze zákona o
sociálně právní ochraně dětí a ze zákona o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže.(33)

Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte: Úmluva o právech dítěte byla
vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. Obsahuje
práva dětí a jejím hlavním cílem je dbát a uskutečňovat nejlepší zájem všech dětí.
Úmluva o právech dítěte je založena na třech základních principech: (42)
•

právo na přežití a rozvoj: Zaručující zachování života a uspokojení
základních potřeb dítěte, právo umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně
práva na vzdělání, na volný čas dítěte a na svobodu myšlení a vyznání,

•

právo na ochranu: Chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a
zanedbávání,

•

právo na účast: Dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech
záležitostech, které se ho týkají. (5)

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: Dle trestního
zákoníku bývá šikana nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona,
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neboť v souvislosti s ní nejčastěji dochází к páchání trestných činů proti svobodě a
lidské důstojnosti. Případy trestných činů:
•

omezování

osobní svobody:

Dopouští se ho každý, kdo jinému bez

oprávnění brání užívat osobní svobody,
•

vydírání: Je-li oběť nucena násilím nebo pod pohrůžkou násilí к nějakým
úkonům, jedná se ve většině případů o vydírání,

•

vzbuzení důvodné obavy: Tohoto deliktu se dopouští ten, kdo jinému
vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou
takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu,

•

loupež: Násilné odebírání věcí může být kvalifikováno jako loupež,

•

znásilnění, pohlavní

zneužívání nebo trestný čin kuplířství:

Sexuální

formy šikanování mohou být takto kvalifikovány,
•

ublížení na zdraví: Šikana se může projevit i na zdravotním stavu
poškozeného, může mít za následek způsobení újmy na zdraví,

•

poškozování cizí věci: Je-li šikana založena na úmyslném poškozování věcí
oběti, potom takové jednání může naplnit skutkovou podstatu tohoto
trestného činu.(8)
3.6.2

Metodické pokyny MŠMT

Metodický pokyn MŠMT к primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51. (34)
Metodický pokyn MŠMT к prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
č.j.: 14 514/2000-51 platný od 1.1.2001 se systémově zaměřuje na celou škálu
sociálně patologických jevů. Vymezuje minimální preventivní programy na úrovni
škol a školských zařízení, stanoví role jednotlivých institucí a definuje funkci
školního metodika prevence. Šikanování žáků škol a školských zařízení označuje za
jeden z vážných negativních jevů. (34)
Metodický pokyn MŠMT č. j.: 28 275/2000- 22 к prevenci а к řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení. Cílem tohoto metodického pokynu je
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upozornit v návaznosti na výše uvedený předpis na závažnost šikanování,
poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a
napomoci hledat řešení těchto specifických problémů. (34)
a. Metodický pokyn poskytuje základní informace o projevech šikanování a
rámec základních kroků při řešení těchto specifických problémů jako jsou
např. metody řešení šikanování, výchovná opatření, spolupráce školy s
rodiči žáků anebo s institucemi, které se specializují na tento

problém.

(34)
b. Metodický pokyn obsahuje např.:

3.7

•

charakteristiku šikanování,

•

projevy šikanování,

•

školy a školská zařízení v prevenci šikanování,

•

metody řešení šikanování,

•

výchovná opatření,

•

spolupráci školy s rodiči žáků,

•

spolupráci školy se specializovanými a ostatními institucemi aj.

•

v příloze jsou uvedeny přímé a nepřímé znaky šikanování. (36)

RODIČE PROTI ŠIKANĚ

Velmi důležitá je komunikace mezi učitelem, žákem, a také jeho rodinou. Prvotní
je, aby komunikace mezi rodiči a školou vůbec probíhala. Učitel by měl hledat a oceňovat i
malé úspěchy žáka, přiznat, že si neví pedagog s něčím ve vzdělávacím i výchovném
procesu rady, požádat o spolupráci rodiče s využitím metod, které rodičům fungují a jsou
účinné. Pedagog by se měl vlastně stát nedílnou součástí systému spolupůsobícího
pozitivně na výchovu dítěte. (11)

Podpora ze strany školy, jejíž základem by mělo být podávání informacích o dění ve
škole jako je např.:
a) „využívání informačních materiálů,
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b) dny otevřených dveří,
c) konference učitelů a rodičů,
d) zapojování rodičů do dění školy - dobrovolná účast na programech,
e) telefonické kontaktování rodičů,
f) společné akce rodičů - dětí - školy - výlety, sportovní soutěže atd." ( 11, s. 27-28)

Podle Dr. Koláře existují tři základní kroky, podle kterých by měli rodiče
postupovat.
Prvním krokem je poskytnout dítěti maximální citovou oporu. Rodiče by měli dítě
vyslechnout a věřit mu. Stává se, že někteří z nich jednají velmi nevhodně a reagují třeba
tvrdě, nedůvěřivě nebo také nerozhodně a nejistě. V každém případě by měli rodiče stát za
dítětem. V rámci tohoto prvního kroku by se rodiče měli také snažit zjistit co nejvíce
informací o tom, co se stalo, kdo co dělal, kdy, jak, případně kolik je obětí. (8)
Druhým krokem je návštěva školy. Pokud nemohou oba rodiče, měl by s jedním z
nich jít alespoň někdo z příbuzných či přátel. Při této návštěvě jde o to promluvit s
ředitelem školy a s lidmi, kteří mají dítě na starosti (třídní učitel, výchovný poradce). Říci
jim, co se přihodilo a zjistit, zdaje škola schopná odborně pomoci. (8)

Podle Dr. Koláře většinou školy reagují na sdělení o šikaně trojím způsobem:
a)

Škola má zájem věc řešit, chce pomoci, ale jak přiznává, nemá odborné zkušenosti.
Je proto nutné neodkladně se s žádostí o pomoc obrátit na odborníka. Všechny
kroky jsou konzultovány s rodiči. (8)

b)

Škola spolupracuje s odborníkem nebo její výchovný poradce prodělal odborný
výcvik a ví, oč se jedná (takových škol je méně, ale už také existují). (8)

c)

Škola rodiče nepřesvědčí o své odbornosti a bude tvrdit, že sama problém zvládne.
Případně vůbec nemá zájem se situací zabývat a má tendenci odsuzovat dítě nebo i
rodiče. Nastane-li tato varianta, rodiče by měli kategoricky odmítnout neodborný
zásah, požádat o pomoc inspekci a trvat na tom, aby byl přizván odborník. Podle
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okolností by měli přeřadit syna či dceru do jiné školy (jsou případy, kdy je dítě tak
zubožené, že by pak mělo být v ochranném prostředí - doma případně v jiné škole a
podobně). (8)
Rodiče také mohou podat na školu nebo na jejího zřizovatele stížnost. Mohou se
obrátit na Školský úřad, Českou školní inspekci, Ministerstvo školství,

Poradnu

specializovanou na práva dítěte, Policii, na soudy či na Prezidentskou kancelář. (8)
Třetí krok se řídí závažností šikanování, situací ve škole a dalšími

okolnostmi.

Michal Kolář doporučuje, aby se rodiče vždy snažili navázat kontakt s odborníkem specialistou na problematiku šikanování (navštívili Pedagogicko-psychologickou poradnu,
zavolali na některou z Linek důvěry atd.). Dítě by mělo mít také zajištěnou ochranu při
cestě do školy a domů. Při závažné šikaně lze podat trestní oznámení na agresory nebo i na
školu či jejího zřizovatele. Řešením může být i hledání pomoci u Rady školy nebo jiného
orgánu školy, ve kterém mají zastoupení ostatní rodiče. (8)

4 PREVENCE NÁSILÍ A AGRESIVITY MEZI DĚTMI VE ŠKOLE
Podle Michala Koláře je velmi obtížné rozpoznat šikanu. Šikana je porucha vztahů,
je to nemoc celé skupiny. Neděje se zjevně, ale v jejím rámci se mohou objevovat některé
projevy, které cosi signalizují. Žák třeba postává před začátkem vyučování na chodbě,
když je zkoušený, tak se mu ostatní posmívají. Někdy šikanované dítě i naznačí, že něco
není v pořádku. Tyto nepřímo varující signály jsou velmi důležité, málokdo však v nich
umí číst. Záleží na učiteli, jak vnímá bezpráví a ponížení člověka, co ví o šikaně a jak bude
na danou situaci reagovat. Důležitý je také způsob práce ve škole. Klasický instruktivní
styl výuky, který u nás převažuje, nedává šanci proniknout do vztahů ve třídě a šikanu
odhalit. (8)
Objektivně je nutno

konstatovat, že ve většině případů

škola

nereaguje

odpovídajícím způsobem. Není ojedinělý názor, že možnost existence šikany v "naší škole"
se nepřipouští. V mnoha případech se stalo, že škola či třídní učitel problém šikany jaksi
zamaskovali, aby nevznikl nepříznivý dojem v hodnocení učitele, či úrovně celé školy.
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Pravdou je i ta skutečnost, že současná škola není odborně připravena problém šikany řešit.
V učitelské přípravě je problém šikany (a mnohé další) opomenut. Pedagogové jsou tedy
ponecháni bez pomoci. (8)
Učitelé někdy tvrdí, že šikana u nich ve škole nemůže být. Podle M. Koláře to
znamená, že o ní buď odborně nic nevědí, nebo ji z různých důvodů vědomě popírají.
Celonárodní výzkum ukázal, že terčem šikanování je přibližně 41 % dětí, tedy téměř každé
druhé dítě. 1 když dotazník zachycoval také šikanu v počáteční podobě, výsledná čísla
překvapila i odborníky. (8)
Podle M. Koláře by se situace mohla zlepšit, kdyby škola a učitelé byli odborně
připraveni. Na škole by měl být školní preventista nebo výchovný poradce, který dokáže
léčit počáteční stadium šikany. Ideální by bylo, kdyby toto uměli všichni třídní učitelé.
Pokud se šikana zachytí včas, pak se dá velice razantně a bezpečně zastavit. Pedagog, který
chce ochránit děti před šikanováním, by se měl v této oblasti vzdělávat, jinak může svou
neodborností více ublížit než pomoci. (8)
4.1

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NA ŠKOLÁCH V ROCE 2007

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) zveřejnil výsledky šetření z roku 2007,
které informují o výskytu šikany ve školách. Zde bych uvedla základní poznatky, které
vyšly z šetření a jsou zaměřené na prevenci proti šikaně.
4.1.1
a)

Stav šikany na českých školách

Výskyt a úspěšnost zjišťování šikany ve škole

Šikana se objevuje v základních i středních školách, častější je v základních školách
(ve třech čtvrtinách škol). Častější jsou případy šikany v největších základních školách
(93 % základních škol zjistilo nějaký případ), naopak nejméně časté v malých základních
školách (necelá polovina škol zaznamenala aspoň jeden případ). Velikost základní školy je
zřejmě klíčovým faktorem, který ovlivňuje zjišťování, prevenci i řešení šikany. Na
menších školách je možná užší spolupráce s vedením školy i rodiči, a díky tomu je počet
zjištěných případů menší a přijatá opatření jsou efektivnější. (45)
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Výskyt a úspěšnost zjišťování šikany ve škole
( podle druhy školy v %)
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Zdroj: Ú/F: Šikana ve školách [online], 2003 [cit. 2008-10-07]. Dostupný z WWW:
http://www.uiv.cz/clanek/374/1359>.
b)

Kdo jsou oběti a agresoři šikany?

Většina obětí šikany jsou chlapci. Ve středních školách je pravděpodobnější, že i
dívky budou oběťmi šikany. Tato skutečnost bude ovlivněna existencí čistě dívčích tříd na
středních školách, kde dochází к podobnému chování jako v chlapeckých kolektivech.
Poměrně velká část základních škol (jedna čtvrtina) také deklaruje vyváženou proporci
obětí dle pohlaví (tedy zhruba stejně dívek jako chlapců). (45)
Převaha chlapců mezi agresory je ještě výraznější než u obětí. Je tedy zřejmé, že
dost často dochází i к šikanování dívek chlapci. Ve středních školách najdeme více
agresorek, tato skutečnost souvisí s existencí dívčích kolektivů (viz výše komentář u obětí
šikany). Zhruba 15 % základních a 10 % středních škol také deklaruje vyváženou proporci
agresorů dle pohlaví (tedy zhruba stejně dívek jako chlapců). (45)
c)
•

Vnímání šikany a její mediální obraz
Srovnání počtu případů šikany s předchozími školními roky

Na většině škol je dle vyjádření jejich představitelů situace v oblasti šikany ve
srovnání s předchozími školními lety zhruba stejná. Přibližně ve třetině škol je situace lepší
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a ve 12 % základních škol a v 6 % středních je situace horší, tj. počet zjištěných případů
šikany je o něco větší. Na základních školách vnímají nejvýrazněji zlepšení ředitelé
malých základních škol (34 % uvedlo mnohem menší výskyt případů šikany a 12 % spíše
menší), nejmenší posun naopak vykázaly velké základní školy (2 % mnohem menší výskyt
a 23 % spíše menší). (45)
•

Srovnání míry agresivity pachatelů šikany s předchozími školními roky

Ve většině škol je dle vyjádření jejich představitelů agresivita pachatelů šikany
srovnatelná s předchozími školními lety. Ve čtvrtině středních škol, a dokonce ve více než
třetině škol základních došlo к nárůstu agresivity! V základních školách vnímají snížení
agresivity nejvýrazněji ředitelé malých škol (33 % uvedlo, že agresivita je menší, a jen
27 %, že agresivita vzrostla), nejmenší posun naopak vykázaly velké základní školy (7 %
snížení agresivity, naopak 41 % zvýšení). (45)

•

Srovnání skutečného počtu případů šikany s úrovní prezentovanou v médiích
(v %)

Názor na úroveň šikany ve srovnání s úrovní prezentovanou v médiích se poměrně
liší. Zástupci 43 % škol mají pocit, že skutečný počet případů šikany je menší, než by
vyplývalo z mediální prezentace problému, ve čtvrtině škol vnímají mediální prezentaci
jako vyváženou a ve zbylé třetině škol se obávají, že skutečná úroveň šikany je výraznější,
než by vyplývalo z obrazu v médiích. (45)

d)

Časové úseky vyučovacího dne, kdy se typicky objevují případy šikany

Většina případů šikany se odehrává po vyučování, v přestávkách mezi vyučovacími
hodinami anebo ve volných hodinách mezi vyučováním. Naopak poměrně málo případů
šikany se odehrává před zraky učitelů při řádných či suplovaných vyučovacích hodinách.
(45)
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4.1.2

Řešení případů šikany

Tato část zprávy je zaměřena na osoby, které mají na starosti řešení šikany ve škole.
Dále je také analyzován způsob práce s obětí šikany.
a)

Osoby účastnící se řešení šikany ve školách

Pro řešení případu šikany je nezbytná přítomnost třídního učitele, agresora a oběti.

Většina ředitelů také deklaruje důležitost přítomnosti školního metodika prevence a rodičů
agresora i oběti. Jako nejméně důležitá osoba se jeví školní psycholog (70 % škol), tato
skutečnost bude ovlivněna neexistencí této osoby na mnoha školách. Je zřejmé, že vhodná
je přítomnost většiny zaangažovaných pedagogických pracovníků, agresora, oběti a jejich
rodičů. Mezi jednotlivými druhy škol nejsou výrazné rozdíly ve vnímání důležitosti účasti
jednotlivých osob. (45)

b)

Osoba, která provádí intervenci při zjištění případu šikany

Zásahem (intervencí) po zjištění šikany je v základních školách nejčastěji pověřen
třídní učitel/ka. Ve středních školách je toto často úkolem výchovného poradce.
V přibližně 30 % základních a středních škol plní tuto funkci metodik primární prevence.
V základních školách platí, že ve větších školách častěji intervenuje výchovný poradce
nebo metodik prevence (obě osoby cca ve 35 % velkých škol), naopak v malých školách je
většinou intervence dalším úkolem třídního učitele (53 % malých základních škol). (45)

c)

Způsob práce s obětí šikany

Nejčastější způsob práce s obětí šikany je individuální terapie vedená odborníkem,
který učí v příslušné škole. V základních školách se také poměrně často uplatňuje
skupinová terapie v rámci třídy (třetina základních škol), tato praxe je častá zejména v
malých školách (44 %), naopak méně častá ve velkých školách (29 %). (45)

41

4.1.3
a)

Prevence šikany

Osoby odpovědné za prevenci šikany ve škole a školení pedagogů

V polovině škol je za prevenci odpovědný metodik primární prevence. Zhruba ve
čtvrtině škol má prevenci na starosti výchovný poradce a v 1 7 % škol třídní učitel.
Nejčastěji je prevencí pověřen metodik v základních školách (52 %), ve středních školách
je v této oblasti výrazná role výchovného poradce (42 %). (45)

Osoby odpovědné za prevenci šikany ve škole a školení pedagogů
Osoba odpovědná za prevenci šikany ve škole (v %)
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Zdroj: ÚIV: Šikana ve školách [online]. 2003 [cit. 2008-10-07]. Dostupný z WWW:
<http://www.uiv.cz/clanek/374/1359>.
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b)

Seznámení pedagogických pracovníkům s problematikou šikany

Téměř ve dvou třetinách škol jsou s problematikou šikany seznámeni všichni
pedagogičtí pracovníci, naopak jen zhruba v 7 % škol je s problematikou

šikany

seznámena méně než polovina pedagogů. (45)
Podíl pedagogických pracovníků seznámených s problematikou šikany (v %)
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Zdroj: ÚIV: Šikana ve školách [online], 2003 [cit. 2008-10-07]. Dostupný z WWW:
<http://www.uiv.cz/clanek/374/1359>.
c)

Hlavní forma seznámení pedagogických pracovníků s problematikou
šikany

Ve většině škol je zajišťováno školení pedagogů o problematice šikany za pomoci
vlastních pedagogů formou seminářů a školení. Pětina základních i středních škol využívají
ke školením externisty. V základních školách je učitelům častěji doporučeno studium
relevantní literatury. Tato praxe je častá zejména v malých školách (30 % malých škol),
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kde zřejmě není dostatek prostředků na případná školení, naopak ve velkých základních
školách je pomčrnč časté školení prováděné externisty (34 % škol). (45)
Hlavní forma seznámení pedagogických pracovníků s problematikou šikany
- podle druhu školy (v % )
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Zdroj: ÚIV: Šikana ve školách [online], 2003 [cit. 2008-10-07]. Dostupný z WWW:
<http://www. ui v.cz/clanek/374/13 59>.

d)

Hlavní způsob prevence šikany

Ve většině škol je základním prostředkem prevence cílená práce s třídními
kolektivy. Ve středních školách se častěji preventivní prvky objevují ve výuce některých
předmětů. Poměrně málo časté jsou přednáškové bloky uskutečňované pro všechny nebo
pro vybrané ročníky. (45)
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Hlavní způsob prevence šikany podle druhu školy ( %)
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Zdroj: ÚIV: Šikana ve školách [online]. 2003 [cit. 2008-10-07]. Dostupný z WWW:
<http://www. ui v.cz/clanek/3 74/13 59>.

Současný výskyt šikany ve školách je epidemický. Týká se velkého množství dětí,
protože šikana poškozuje nejen oběti, ale i agresory a dokonce i svědky tohoto krutého
bezpráví. Důležité je, aby pedagogové byli schopni tento problém řešit a byli vůbec
připraveni šikaně čelit. (45)
4.2

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

Školy a školská zařízení mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely
vzniku tohoto problému a aby se s ním odpovědně vyrovnávaly již při jeho vzniku.
Poznatky jasně ukazují, že tam, kde se věnuje náležitá pozornost kvalitní prevenci
šikanování, její výskyt významně klesá a nepřenáší se ani mimo školy a školská zařízení.
Tímto patologickým jevem, který se bohužel v našich školách objevuje velmi často,
se zabývá:
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a) metodický pokyn MŠMT č.j.: 20 006/2007-51 (viz kapitola 3.6.2.),
b) metodický pokyn MŠMT к prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
č.j. 14 514/2000-51 (viz kapitola 3.6.2.),
c) metodický pokyn MŠMT č.j. 28 275/2000 - 22 к prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení (viz kapitola 3.6.2.). (34)

4.3

SCHÉMA PREVENCE ŠKOLNÍCH ŠIKAN

Jak by se mělo postupovat při prevenci proti šikaně a jaké instituce se vůbec
zabývají tímto patologickým jevem? Dr. Kolář vymezil 7 vrstev od nejnižší po nejvyšší,
které se zabývají prevencí proti šikaně:
a) „pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti
onemocnění šikanování,
b) specifický program proti šikanování jako další součást školní komunity, který
dokáže případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit,
c) odborné
poradnami,

služby

resortu

středisky

školství,

výchovné

tvořené
péče,

pedagogicko-psychologickými

speciálně-pedagogickými

centry,

diagnostickými ústavy apod., jejichž úkolem je umět řešit pokročilé šikany,
d) spolupráce škol s odborníky z jiných resortů a nestátními

organizacemi

zabývajícími se prevencí šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty
pro mládež, sociálními kurátory, dětskými psychiatry,
e) pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence
šikanování,
f) kontrola škol ze strany České školní inspekce, Ministerstva školství a krajských
úřadů, jak jsou připraveny ochránit žáky před šikanováním,
g) monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními organizacemi,
jako je např. Amnesty International4 v ČR, Občanské sdružení proti šikanování5
apod." (9, s. 198)
4

Amnesty International je celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv. (24)
Občanské sdružení proti šikanování podporuje vytvoření systému prevence šikany, poskytuje právní pomoc
obětem
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4.4

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA NA ŠKOLÁCH (PPP)

PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) zajišťuje odbornou péči v oblasti
psychologické a speciálně pedagogické pro děti a žáky ve věku od 3 do 19 let. Zaměřuje se
především na výukové problémy žáků ZŠ a SŠ (zejména specifické vývojové poruchy
učení, LMD /lehkou mozkovou dysfunkcí/ atd.), ale i výchovné problémy a rodinnou
problematiku. Také poskytuje žákům a studentům diagnostickou pomoc v oblasti
profesionální orientace, je rozšířena i speciální péče pro nejmenší děti předškolního věku v
rámci školních zralostí i terapií. Metodik prevence spolupracuje s učiteli i se samotnými
žáky a studenty (např. má na starost organizaci vzdělávací akcí pro učitele, organizaci
preventivních programů apod.). Dopoledne psycholog a speciální pedagog diagnostikuje
klienty, probíhá také rozbor anamnestických rodinných a osobních dat i školních údajů
formou školních dotazníků. Po vyšetření je důležitý závěrečný pohovor s rodiči
problematického žáka, který někdy bývá náročnější než samotné diagnostikování. Cílem
diagnostiky je najít příčiny výukových a výchovných obtíží, zformulování konečné
diagnózy i nastínění forem a metod v oblasti přístupu a nápravy ve škole i doma. Vedle
diagnózy jsou důležité i příčiny, které vedou к oslabení či poruše výukových či
výchovných obtíží (např. snížený intelekt, školní nezralost, neurotické symptomy, slabší
rodinné zázemí či skutečně specifické vývojové poruchy učení). Komplexní psychologická
a speciálně pedagogická diagnostika je dlouhodobý proces, často vyžaduje kontrolní
vyšetření, důkladné konzultace s rodičem, dítětem a samozřejmě i se školou.
Kontakt se školami je velmi důležitý. Velké školy navštěvují pracovníci PPP
jednou měsíčně, u vesnických a menších škol probíhá konzultace dle potřeby. Pracovníci
PPP poskytují telefonické konzultace a pohovory přímo v poradně (řeší např. opakování
ročníku, individuálně vzdělávacích plánů, zařazení do dyslektických tříd, integrace apod.).
Když to situace vyžaduje, navštíví přímo třídu, aby zhlédli žáka ve vyučovacím procesu,
poznali jeho spolupráci s učitelem a jejich vzájemnou komunikaci.
Tyto školní konzultace a návštěvy ve třídách jsou pro učitele důležité i při
samotném rozboru příčin různých obtíží. Je známo, že každý učitel má své styly učení a
zaujímá různé přístupy к výborným či slabším žákům. Kritéria hodnocení žáků
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jednotlivými učiteli mohou být značně různorodá. Na druhé straně ne všichni rodiče jsou
přiměřeně kritičtí ke svým dětem, často svádějí vinu pouze na učitele.
Dále se snaží, aby učitelé byli informování o všech nejnovějších postupech a
metodách při výuce a o poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie. Formou
akreditovaných programů jsou několikrát ročně pořádány pro pedagogické pracovníky
všech škol v jejich regionu vzdělávací akce v oblasti "Specifických vývojových poruch
učení" a "Zdravého životního stylu". (12)
4.5

PREVENTIVNÍ PROGRAMY PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Speciální program proti šikaně byl ukončen v roce 2003. „Výsledky jsou velice
povzbudivé. Po čtyřech měsících se podařilo snížit výskyt šikany v experimentální škole v
Hradci Králové o více než čtyřicet procent," informuje Michal Kolář. Úspěch tohoto
experimentálního programu vynikne ještě více, pokud provedeme mezinárodní srovnání.
Za doposud nejúspěšnější projekt uznává odborná veřejnost program světově uznávaného
norského profesora psychologie Dana Olweuse6, který dokázal snížit šikanu ve škole až o
padesát procent, ovšem za dva roky! Rozdíl mezi metodou Michala Koláře a Olweuse
spočívá zejména v tom, že skandinávský výzkumník aplikoval rámcové poznatky na
konkrétní projevy šikany, český specialista na šikanu postupoval opačně a vyšel
z důkladného praktického studia stovek šikan, a to i těch nejzávažnějších, к nimž běžné
výzkumné nástroje nedosáhnou. Ministerstvo školství se staví ke Kolářovu programu
pozitivně. Záleží na každé škole v republice, zda bude chtít ověřený program proti šikaně
vyzkoušet. (31)
Nadace Eurotel a občanské sdružení AISIS7 představily 30. 8. 2005 další projekt
Minimalizace šikany (MIŠ), který usiluje o snížení šikany v základních školách. Projekt

^ Dan Olweus byl norský profesor psychologie, patřil mezi světovou autoritu v oblasti šikanování ve škole.
Občanské sdružení AISIS se zaměřuje na vztahy a atmosféru ve školách a při výchově dětí a mládeže,
organizuje a koordinuje pedagogické projekty a vzdělávací akce.
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spočívá v předávání zkušeností a speciální metodiky pedagogům pro řešení šikany.
Metodiku MIŠ připravil realizační tým společně s odbornými garanty Michalem Kolářem a
Věrou Kramerovou. (31)
Školy byly tedy vybrány podle toho, jestli se jejich učitelé již v minulosti účastnili
různých projektů vedoucích ke zlepšení klimatu na škole," vysvětluje Kolář. „Přestože jde
o školy, kde je výukové klima poměrně příznivé, šikana na nich také existuje. Dokazuje to
tedy, že je potřeba i zde aplikovat speciální program, jenž dovede šikanu včas detekovat a
léčit." (31)
Prvním krokem je vzdělávání. Nutným předpokladem úspěchu programu je to, že
se učitelé nejdříve dozvědí, co se dá pro ochranu dětí před šikanou udělat. Nejlepší je, když
se vzdělávání zúčastní co nejvíce pedagogů. Chybět by však rozhodně neměl ředitel, třídní
učitelé a vedoucí školní družiny či klubu a také školní metodik prevence a výchovný
poradce. Jde o modulový kurz v trvání 32 hodin. Kurz se skládá z několika částí. Nejdříve
proběhne základní výcvikový kurz, který slouží к osvojení si poznatků к první pomoci
proti šikanování. Následuje program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího
programu, poté kurz speciální metodiky diagnostiky a léčby šikanování, ve kterém se
pedagogové učí pracovat s konkrétními metodami. Vzdělávání pak završuje takzvané
supervizní setkání. (31)
Cílem tohoto čtvrtého a posledního vzdělávacího moduluje odborná podpora
učitelů při zavádění speciálního programu šikanování v jejich vlastní škole. Součástí
supervize jsou proto jak skupinové, tak individuální konzultace. Jejich rozsah není pevný,
přizpůsobuje se potřebám školy a učitelů. (31)
Předpokladem úspěchu programu není jen už zmíněná spolupráce na úrovni školy,
počínaje realizačním týmem, ale i s odborníky a institucemi, které se problematikou šikany
zabývají z pohledu svého profesního zaměření. (31)
Z dotazníkového šetření, které provedlo sdružení AISIS v roce 2005 u 1358 žáků 5.
až 8. ročníků ZŠ, vyplývá, že nejčastější formou šikany, kterou ve třídě zažívají více než
dvě třetiny šikanovaných dětí, je posmívání, pomluvy a nadávky. Fyzickou šikanou
(fackování, kopání, rány pěstí) trpí nejméně každý desátý šikanovaný. 21 % dětí je
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šikanováno každý den, 25 % každý týden, 22 % zhruba jednou měsíčně a 31 % nejméně
jednou za rok. Nejčastěji je agresor jeden (34 %) nebo dva (24 %). Častěji šikanují chlapci
(68 %), ale i dívky (20 %). Ve čtvrtině případů šikanovanému pomohla třídní učitelka či
kamarádi (shodně 25 %), rodiče pouze ve 12 %. Bohužel ve 21 % nepomohl nikdo. (31)
Od 15. dubna do 2. června 2008 se v deseti městech uskutečnily informační
semináře s cílem představit současný stav šikany ve školách a ukázat možnosti, jak se
šikanou účinně pracovat. (31)
4.6

PROJEKT CHIPS (ChildLine in partnership with schools)

Projekt Chips se zaměřuje na pomoc při řešení výskytu sociálně-patologických jevů
ve školách. Hlavní důraz je v projektu kladen na prevenci šikany ve škole. ChildLine
(nestátní nezisková organizace), do které je ve Velké Británii zapojeno téměř 800 škol,
poskytla Sdružení Linka bezpečí know how к programu CHIPS a umožnila aplikaci
programu v našich podmínkách a prostředí. (41)

Cíle projektu:
a) podpořit děti v myšlence participovat na jejich školním životě tak, aby bylo
vytvořeno bezpečné prostředí, jež jim umožní plně rozvíjet mezilidské a sociální
dovednosti,
b) pomoci mladým lidem nalézt cesty, jak podpořit jeden druhého i dospělé ve
věcech, o nichž se domnívají, že jsou důležité,
c) zapojit mladé lidi do zkoumání věcí a otázek, které je ovlivňují,
d) umožnit mladé generaci budovat dovednosti a strategie к jejich ochraně а к
zaujímání aktivního postoje ve věcech, jež se dotýkají jejich životů,
e) nabídnout podporu školám v péči o děti a mládež,
f) zvýšit počty mladých lidí, kteří vědí o Lince bezpečí,
g) budovat efektivní spolupráci mezi státním, nestátním a privátním sektorem. (41)
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4.7

PROJEKT POLICIE ČR „DĚTI, POZOR!"
4.7.1

Informační film „Nechte mě bejt!"

Preventivně informační film z roku 2005 si klade za cíl pěstování bezpečného
chování a zvýšení právního vědomí u žáků 1. a 2. stupně základních škol, zejména pak u
žáků pátých tříd, a to prostřednictvím navozování interaktivních situací mezi žáky a
přednášejícím policistou. (43)
Na realizaci celého projektu přispěl Magistrát hl.m. Prahy, který daroval pražské
policii finanční částku ve výši 900 000 Kč. Po odborné stránce byl videofilm konzultován s
Doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou Csc. a PhDr. Alenou Kolářovou, vedoucí třetího oddělení
Služby kriminální policie a vyšetřování odboru obecné kriminality Pražské policejní
správy.(43)

UEĹHTI Mg BE

Obsahem videofilmu jsou čtyři příběhy,
které zachycují děti v nebezpečných situacích.

Diti pozor!
Hrané příběhy o násilí,
strachu a nebezpečí.

Jedná se o dva příběhy věnované kontaktu s
cizí-nebezpečnou

osobou

(jeden

příběh

zaměřený na chlapce a druhý na děvče), příběh
tématicky zaměřený na problematiku šikanování
ve škole a poslední příběh věnovaný nebezpečí
nálezu a manipulace s výbušninou.
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Obr.l Videokazeta „Nechte mě bejt!"

Přednášející může prezentovat film omezené skupině posluchačů (jedna třída, max.
30 žáků) dvěma možnými způsoby:
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a)

Prezentace jednoho ze čtyř příběhů, doplněná o tematicky zaměřenou
přednášku.

Tento způsob prezentace je efektivnější a není tak časově

náročný pro posluchače. Je třeba počítat zhruba s jednou vyučovací
hodinou. Principem tohoto způsobu prezentace je tematicky zaměřená
beseda věnována určité problematice, doplněná o konkrétní hraný příběh.
Na základě zkušeností pracovníků Policie ČR u tohoto typu prezentace
reagovali posluchači živě a bezprostředně. Na základě toho je možné dětem
vštípit

návyky

bezpečného

a

správného

chování

lépe

než

pouze

prostřednictvím mluveného slova. Nejdůležitější částí této prezentace jsou
vstupy policisty, který vždy promítání kazety ve vhodný okamžik zastaví a
jednotlivé situace s posluchači rozebere. (47)
b)

Prezentace celého filmu8, kde je třeba počítat s dostatečnou časovou
rezervou, neboť délka filmu je 1 hodina a komunikace s posluchači 0,5 až 1
hodina. Na tento způsob prezentace je třeba vyčlenit zhruba dvě vyučovací
hodiny. V první části přednášející představí hlavní hrdiny jednotlivých
příběhů a jejich rodiny. Po skončení této první úvodní fáze je možné s
posluchači diskutovat o jejich prvním dojmu, jak na ně jednotlivé rodiny
zapůsobily. Pokračuje se v prezentaci jednotlivých příběhů. Před prezentací
jednotlivého příběhu je třeba upozornit na problematiku, na kterou je
samotný příběh zaměřen (např. šikana ve škole, kontakt s neznámou osobou
atd.). Na konci každého příběhu je zobrazena filmová montáž s ilustračními
fotografiemi a s daty, kdy se podobný příběh v posledních deseti letech
skutečně stal a jak skončil. Před touto filmovou montáží se musí příběh
zastavit a je nutné začít s posluchači komunikovat

prostřednictvím

pokládání otázek na dané téma. Po diskuzi následuje dokončení příběhu 8

Podle pracovníka Policie ČR, který měl projekt na starost, se forma prezentace celého filmu neosvědčila, a

proto se využívá prezentace jednoho příběhu, který je v té době aktuální a je třeba se v danou dobu na
prevenci zaměřit.
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filmové montáže. Zde je nutné ještě jednou připomenout zásady bezpečného
chování v dané situaci. Poté se pokračuje s prezentací dalšího příběhu. (47)
4.7.1.1 Příběh o šikaně
Před prezentací příběhu je třeba posluchačům vysvětlit pojem šikana. Je důležité
zdůraznit, že se jedná o nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je omezována
zejména osobní svoboda a svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest,
mnohdy je obětem ubližováno na zdraví či na majetku. (46)
•

Stručný popis příběhu: Příběh je tematicky zaměřen na problematiku
šikanování mezi spolužáky ve škole. V první fázi je třeba posluchači upozornit
na rodinu obou hlavních představitelů. Filip (agresor) pochází z dobře
finančně zabezpečené rodiny, ale chybí mu citový vztah a komunikace s rodiči
(možná i z těchto důvodů se na sebe snaží upozornit tímto negativním
způsobem).
Kvido (oběť) má starší maminku, která ho rozmazluje, otce, který požívá
častěji alkoholické nápoje než je zdrávo, s Kvídem nekomunikuje a jeho
problémy ho nezajímají. Následuje samotná prezentace příběhu.
Ve škole je Kvido "šikanován" třemi spolužáky, jak fyzicky, tak i psychicky.
Spolužáci se mu posmívají, berou mu svačiny, kapesné a ponižují ho např.
tím, aby jim zavázal tkaničku. Doma se rodičům Kvido bojí cokoliv říci, a tak
o samotné šikaně vědí jen spolužáci ve třídě, kteří jí jen přihlížejí. Kvido si
nahromaděný vztek vybíjí doma na počítačové hře, kdy "mlátí" postavičku a
představuje si ji místo svých spolužáků. Příběh končí tím, že Kvido stojí na
mostě a ze zoufalství ukončuje svůj život. Na konci příběhu jsou vystiženy ty
nejdůležitější momenty, které upozorňují posluchače na to, co by v takovéto
chvíli měli udělat a jak se zachovat.

Promítání filmu zastavuje policista ve chvíli, kdy Kvido stojí na mostě a dívá se do
vody. Poté s žáky diskutuje formou otázek. Úplný závěr tvoří filmová montáž. (47)
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Otázky, které může policista posluchačům položit:
a) „ Už jsme si slovo šikana vysvětlili. Dovedli byste vlastními slovy říci, co můžeme
považovat za šikanu (posluchači mohou uvést i konkrétní případ).
b) Víš, co znamená ponižování?

V jakých případech byl Kvido Filipem a jeho

nohsledy ponižován?
c) Proč si myslíte, že byl Kvido šikanován? Proč se nebránil?
d) V čem udělal Kvido chybu už od začátku příběhu?
e) Kam se můžeme obrátit se žádostí o pomoc? Existují také nějaké tíšnové linky,
kde pomáhají dětem s jejich problémy?
f ) A co spolužáci ve třídě? Líbilo se Vám jejich chování?
gj Mohli něco spolužáci pro Kvída udělat?
h) Jaký je rozdíl mezi žalováním a pomocí člověku v nouzi?
i)

Mohou být kluci, kteří Kvída šikanovali, potrestáni? Porušili svým

chováním

zákon?
j)

Jak si myslíte, že by příběh mohl skončit? "(47)

Na konci každého příběhu je zobrazena filmová montáž s ilustračními fotografiemi
a daty, kdy se podobný příběh v posledních deseti letech odehrál a jak skončil. Na základě
těchto vjemů je možné dětem vštípit návyky bezpečného chování lépe než pouze pomocí
mluveného slova. Nejdůležitější částí jsou vstupy přednášejícího policisty, který vždy
promítání příběhu ve vhodný okamžik zastaví a jednotlivé situace s posluchači rozebere
pomocí vhodně zvolených otázek. (47)
4.8

„ZPACKANÉ ŽIVOTY" ANEB POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU

Zpackané životy je další preventivně informační film Policie ČR Správy hl. města
Prahy z roku 2005. Tento snímek je součástí projektu, který nese název „Každý má svá
práva a povinnosti!" a je pokračováním projektu „Děti, pozor!" Videofilm je součástí
širšího preventivního působení na žáky druhého stupně základních škol, studenty středních
škol a
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učilišť. Cílem filmu je zvyšovat
právní

vědomí

dětí

staršího

školního věku a středoškoláků. Po
zhlédnutí filmu by právní dopad
měl

být

debatou

posílen

i

s odborníky

následující
na

danou

oblast. (37)
Program je určený věkové
kategorii mezi 14-18 roky. Film je
sestaven

ze čtyř

skutečných
ulicích",

příběhů

událostí:
„Pohlavní

podle

„Zloději

v

zneužívání",

„Dealer ve škole" a „Veřejné násilí". (37)

Obr.2 Videokazeta „Zpackané životy"

Ve filmu jsou znázorněny nejrůznější modelové situace, v nichž se může mladý
člověk ocitnout ve volném čase nebo ve škole. Na konci jednotlivých kapitol komentátor
zastaví film a posluchačům představí konkrétní případ, ze kterého příběh vychází a
následuje shrnutí právních následků pro jednotlivé věkové skupiny. Prezentace samotného
filmu trvá 55 minut a technicky je zajištěna poskytovatelem s projekcí na promítací plochu.
Po ukončení produkce je vždy přítomen kriminalista, který odpovídá na dotazy. (37)
4.9

FAKTORY KOMPLIKUJÍCÍ ŘEŠENÍ ŠIKANY

Pokud řešíme ve školách samotnou šikanu, jsou zde určité faktory, které nám brání
šikanu rozpoznat a komplikují tak řešení samotné situace. Jaké faktory to jsou? (3)
a) nepřehlednost situace: V některých případech je těžké rozpoznat, kdo je agresorem
a kdo obětí,
b) ředitelé a vedení školy:
a. nezájem vedení školy přiznat existenci šikany,
b. chování ředitelů škol к učitelům,
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c) nedostatečné legislativně-kázeňské pravomoce školy: Agresoři vědí, že za své
chování nebudou potrestáni, a to buď proto, že к tomu škola nemá žádné
pravomoce nebo proto, že si málokdo troufne šikanu řešit,
d) učitelé:
a. nezájem učitelů přiznat existenci šikany ve své třídě,
b. zásah učitelů proti šikanování pouze ve vybraných, resp. výjimečných
případech,
c. strach učitelů zasáhnout proti šikaně kvůli obavě konfliktu se žáky,
e) žáci:
a. strach oběti oznámit šikanování své osoby,
b. obtížnost pro oběť přiznat, že ji někdo nemá rád,
c. falešné kamarádství (oběť bude vypadat jako žalobníček),
d. strach žáků, kteří nejsou šikanováni, zastat se obětí,
e. nepříznivé hodnocení obětí ze strany spolužáků,
f. závislost mezi agresorem a obětí,
g. šikana vyhovující některým žákům,
f) rodiče: Někteří rodiče komplikují vyšetřování šikany, jejímiž původci jsou jejich
děti, nepřipouští možnost, že by jejich dítě mohlo být agresorem, nedostavují se
к jednání, nespolupracují se školou. (3)

5 ÚLOHA ŠKOLY
5.1

ZLEPŠENÍ KLIMATU ŠKOLNÍ SKUPINY

Bezpečné klima posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i
učitelů к plnění úkolů - má význam pro aktuální průběh výuky a učení a z dlouhodobého
hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání. Navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko
stresu a úzkostných stavů a ve svém důsledku posiluje vyrovnané sebevědomí žáků, které
je pak základem jejich zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti. Bezpečné
prostředí zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů uvnitř i vně školy a vytváří
předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni výskyt
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nežádoucích jevů jako jsou zdraví, škodlivé návyky a sociálně patologické chování (např.
šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná škola - rozdíl však bude v tom, zda je
připravena šikaně čelit nebo se snaží ji zakrýt). (16)
Říčan uvádí několik zásad, kterými by se měl učitel řídit, aby tak pomohl vytvořit
ve třídě pozitivní klima. Měl by podporovat solidaritu se slabými, v této zásadě musí jít
sám příkladem a všímat si dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných, izolovaných
a měl by se snažit zapojit je do kolektivu, podporovat jejich sebedůvěru a dodat jim
odvahy. Nesmí přitom čekat na vděčnost, tyto děti jsou totiž většinou izolovány právě
proto, že neumí poskytnout citovou odezvu tak jako druhé děti. (16)
Učitel musí podporovat a vyučovat demokracii ve třídě, např. tím, že se ptá dětí na
jejich názory, dává jim možnost volby, vede je к samostatnosti, je otevřený v komunikaci a
zapojuje do školního dění také rodiče. Učitel by měl také vychovávat, měl by žákům
vštěpovat základní hodnoty (zejména úcta ke každé živé bytosti), na nichž stojí naše
společnost - to je nezbytnou součástí prevence šikany. Samozřejmě opět je nejdůležitější
osobní příklad, ale ten sám o sobě nestačí, učitel musí dané hodnoty umět i popsat a
zdůvodnit. Je dobré, když třída společně formuluje základní zásady a ty pak sepíše a vyvěsí
na nějaké viditelné místo. (16)
5.1.1

Sociální kompetence žáků

Rozvíjení některých sociálních dovedností žáků může pomáhat předcházet menším
problémům v chování. Kvalitní sociální dovednosti se spolupodílí na celkovém dobrém
fungování žáků ve škole, na jejich schopnosti pracovat týmově a samostatně řešit
problémy, otevřeně vyjadřovat své pocity a názory, mít pozitivní postoj к sobě samému а к
lidem okolo sebe, klást otázky a argumentovat. Sekundárně se pak odráží v jejich školní
výkonnosti a úspěšnosti. Podle autorek je úlohou školního psychologa, aby pomáhal dětem
(ale také učitelům a rodičům) tyto dovednosti rozvíjet a formovat.

F. M. Gresham, rozlišuje pět složek sociálních dovedností: kooperaci, asertivitu,
odpovědnost, empatii, sebekontrolu. (7)
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Sociální dovednosti žáků jsou samozřejmě závislé na daném prostředí, jiné je to
doma a jiné ve škole. Děti se často musí učit dovednostem, které jim pomáhají být ve škole
a v kolektivu úspěšnými, protože je z domova neznají.
Aby bylo dítě ve škole úspěšné a vytvářelo vztahy prosté agresivity a šikany, musí
splňovat následující podmínky:
a)

být vnímavé a informované o problematice šikany: Tento první bod ukazuje
na důležitost porozumění dané problematice. Žáci by měli být schopní
rozpoznat jednotlivé typy a projevy šikany, měli by si být vědomi toho, že
šikana je chování, které nemůžeme tolerovat. Tato informovanost ještě sama
o sobě neřeší problém, aleje prvním nezbytným krokem,

b)

umět pracovat se svými emocemi: Jde o to, aby emoce, které si děti přinášejí
do školy, neztěžovali studijní snahy jich samých, ani jejich spolužáků. Musí
se naučit s nimi pracovat, uvědomit si, že je normální takto věci prožívat.
Mnoho dětí zejména těch mladších má obtíže verbalizovat své pocity, je
proto nutné naučit je správně věci pojmenovávat,

c)

dbát na to, aby děti mohly mít :
•

rozvinuté kognitivní dovednosti,

•

vypracovanou vhodnou strategii řešení problémů,

•

určitý charakter: Zde se nabízí otázka, proč některé děti ve stejných
podmínkách šikanují a jiné to ani nenapadne a zároveň, co s tím
můžeme dělat,

• schopnost učit se a být duševně zdravé: Oproti psychiatrickým či
psychologickým problémům a poruchám učení. (7)

Žáci by se měli ve škole učit úctě к člověku, toleranci a solidaritě. Měli by se např.
učit, jak pomáhat druhým lidem apod. Tato výchova je dnes cílem a obsahem mravní
výchovy ve škole, popř. tzv. osobnostní a sociální výchovy.
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5.1.2

Žákovské smlouvy

Tímto postupem se rozumí, že žáci se obvykle spolu s učiteli podílejí na sestavení
školního řádu. Školy používající tento přístup uvádějí, že takto vedou žáky к demokracii,
к aktivnímu přístupu к pravidlům společného soužití. Vychází se z toho, že školní řád bude
efektivnější, pokud se na jeho sestavení účastní osoby, kterých se nejvíce týká, tedy žáci.
Předpokládá se, že žáci např. pomáhají s vypracováním školního řádu, schválí ho, potom
to bude i jejich řád, a proto ho budou také více respektovat. (3)

5.1.3

Aktivizující metody ve výuce

Tyto metody se zavádějí do problémové formy výuky, kdy problém, otevřená
otázka samotná je motivujícím faktorem a kdy se řešení nějakého problému a tedy učení
stává pro žáky dobrodružstvím.
Aktivizující metody zaujímají důležité místo při rozvoji samostatnosti a tvořivosti
žáků. Jsou založeny na bázi heuristického přístupu к učivu, obsahují silný náboj motivace,
výuka s nimi nabývá hravého charakteru. Jedná se o metody slovně dialogické či metody
problémové resp. badatelské, všechny využívají vnitřní motivace - tj. individuální
pohnutky к učení, které vyplývají zvláštního zájmu žáka o učivo. Podněcují zájem o
učení, podporují intenzivní prožívání, myšlení a jednání, uplatňuje se při nich konstruování
vědomostí (není to jen recepce, ale konstrukce), jsou náročné časově a kladou specifické
nároky na učitele. Nemohou být používány jednostranně, izolovaně nebo samoúčelně, ale
mají velký aktivizační efekt.
Zavádění aktivizujících metod do výuky je dobrá cesta, jak vést žáky к vzájemné
komunikaci a spolupráci. Učení není stereotypní, je obohacené o zajímavé aktivity, žáci
mají více prostoru na to, vyjádřit svůj názor a projevit se v kolektivu.
5.2

DOZOR VE ŠKOLE

Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky
náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při
dohledu na žáky také výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví,

59

majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy.
Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména к vykonávané činnosti, věku žáků a
jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří
dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru žáků a vyvěsí ho na takovém
místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický
pracovník dozor koná. (14)
Pedagogický pracovník vykonává dozor žáků ve škole před vyučováním, po
vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu
žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod.
Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí dozor. Dozor ve škole začíná
nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem odpoledního
vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. (14)
Zajištění dozoru žáků ve školní jídelně přísluší vždy té právnické osobě, která
provozuje zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na
rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování. Při akcích konaných mimo školu,
kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou
shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a
v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola
nejméně jeden den před konáním akce buď zákonným zástupcům žáků nebo přímo
zletilým žákům. (14)
Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat kromě pedagogických
pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé к právním úkonům a jsou
v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech
dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam. Osoba pověřená dozorem
podepíše tento záznam. Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i
mimo školu, např. při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích aj. (14)
Dozor ve škole můžeme považovat za prostředek, který nám pomáhá odhalit
šikanu. Zároveň se však jedná o opatření, к němuž přistupujeme, abychom svou
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prítomností šikaně zabránili. Čím více pedagogů nebo jiných dospělých je na chodbách
během přestávek, v jídelně apod., tím méně příležitostí mají agresoři к šikaně. V některých
školách v zahraničí je zajišťován dohled nad žáky pomocí videokamer. Ty snímají jak
nej frekventovanější místa, tak skryté prostory a zákoutí, kde je větší pravděpodobnost
výskytu šikany. (3)
5.3

JAK BY SE MĚL ZACHOVAT UČITEL PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY?

Co by měl učitel dělat, když se rozhodne šetřit šikanu? Jeho prvním úkolem je
odhadnout, jak je tato nemoc vztahů daleko, zda se nachází v počátečním nebo
v pokročilém stadiu a podle toho jednat.(8)
Pokročilá stadia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí
a šikanování ve spolupráci se školou. Samotný učitel má zasahovat pouze v případech
počáteční šikany, kdy agresoři ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není na jejich
straně. M. Kolář vytvořil pro tento účel strategii pěti kroků, která je ověřená dlouholetou
praxí. (8)
a) Rozhovor s informátory a oběťmi: S informací o šikaně přicházejí často do školy
rodiče. Pedagogové by neměli jejich výpověď zpochybňovat, měli by jim
naslouchat, neskákat do řeči, nereagovat obranně, neříkat, že to není možné nebo
vyjadřovat nedůvěru. Škola by měla být připravena a vědět, jak situaci řešit. Musí
se domluvit s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, že
pomůže, a naznačit příští kroky. Důležité je, aby o rozhovoru s obětí šikany
nevěděli ostatní žáci. Je třeba ochránit oběť před možnou pomstou agresorů. (8)
b)

Nalezení vhodných svědků: Svědci mohou být žáci, kteří s obětí sympatizují,
kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají. Pochopitelně to musí být žáci, kteří jsou
nezávislí na agresorech a nepřijali normy šikanování. Zcela zavádějící je
doporučení, že učitel má za svědky vybírat slušné žáky, kteří se dobře učí. (8)

c) Rozhovor se svědky: Také se svědky by měl učitel mluvit tak, aby o tom druzí
nevěděli, například po vyučování. Pokud si zvolí i vhodnou taktiku, dostane
odpovědi na všechny důležité otázky a dozví se, co a jak se stalo. (8)
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d) Ochrana oběti: Šikanované dítě je třeba chránit do doby, než se vše vyřeší. Je třeba
zajistit zvýšený dozor, zorganizovat bezpečné příchody a odchody dítěte ze školy
(v závažném případě je nutné oběť chránit před agresory i tím, že zůstane doma).
(8)
e) Rozhovor s agresory: Před tímto rozhovorem by pedagog měl už mít jasnou
představu o tom, jak šikana probíhala. Agresoři totiž sami nic neřeknou, všechno
zapřou a podezření vyvrátí nebo zpochybní. Někdy lze tento krok vynechat
a rovnou udělat výchovnou komisi. (8)

Nejpřístupnějším způsobem zastavení šikany je tzv. metoda vnějšího nátlaku čili
výchovná komise. V rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se
rozhoduje o výchovných opatřeních. Při odhalování šikany se nesmí při ní udělat chyba,
jinak hrozí vážné nebezpečí, že oběť bude poškozena. Všechny kroky musí být promyšlené
dopředu, přičemž se zejména v taktice musí počítat s alternativními postupy. (8)
Při řešení šikany se nejčastěji chybuje např. v tom, že učitelé nepracují s faktem
odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých šikan. Začínají třeba vždy rovnou nahodile
hledat svědky. Uskuteční se konfrontace obětí a agresorů dohromady, při které dochází
к absurdní situaci, kdy sebevědomí agresoři přesvědčivě označí za původce všeho zla
nejistou oběť a role se obrátí. (8)
Po vyšetření šikany a potrestání viníků je třeba pracovat s celou třídou. Jak jsem již
zmínila výše, šikana je onemocnění celé skupiny nikoliv jednotlivců. Nejlepší prevencí je
proto budovat kamarádské a bezpečné vztahy v celé škole. Ale ani to nestačí, proto škola
musí mít speciální program, který šikanu dokáže včas rozpoznat a řešit. Změny v klimatu
školy a vybudování speciálního programu proti šikanování je podmínka zastavení
šikanování ve školách. Nepřipravenost pedagogů při řešení projevů šikany, neschopnost
vytvářet prostředí, kde se šikaně nedaří, špatné rozpoznávání šikany, neznalost postupů
proti jejím projevům, žádná nebo nedostatečná prevence - to jsou příklady chyb, kterých se
učitelé v této oblasti dopouštějí. (8)
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PRAKTICKÁ ČÁST
Hlavním cílem praktické části je zjistit, v jaké míře je na 2. stupni základních škol
využíván projekt Policie ČR „Děti, pozor!" v rámci prevence násilí a agresivity u dětí.
Tento program je v kompetenci Policie ČR. Projekt je realizován formou besedy za účasti
pracovníka Policie ČR, který žákům promítne informační film „Nechte mě bejt!" a
následně s nimi diskutuje na dané téma. Hlavním bodem tohoto projektuje příběh o šikaně,
který svým realistickým ztvárněním žáky dokáže vtáhnout do samotné problematiky a
vystihne důsledky, ve které může tento patologický jev vyústit.

6 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
6.1

HYPOTÉZY

1. Domnívám se, že do projektu „Děti, pozor!" realizovaného Policií ČR v základních
školách v rámci prevence kriminality se z vybraných základních škol zúčastnilo alespoň
30 %.

2. Myslím si, že z celkového počtu dotazovaných škol bylo nebo je přibližně 70%
zapojeno do projektu zaměřeného na prevenci proti násilí a agresivitě (šikaně).
6.2

CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Metoda, jež byla využita ve výzkumném šetření:
a) dotazník
b) strukturovaný rozhovor
6.2.1

Dotazník

Dotazníkové šetření bylo realizováno od října 2008 do ledna 2009 v pražských a
kladenských základních školách. Dotazník byl anonymní a obsahoval celkem 17 otázek.
Otázky byly polootevřené (nabídka odpovědi a místo pro doplnění odpovědi), uzavřené s
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výběrem možností a nechyběla ani otázka otevřená, kdy měl respondent možnost
odpovědět vlastními slovy. Prvních 7 otázek bylo identifikačních, dotazovaní zde udávali
základní statistické údaje např. pohlaví, délku působení ve škole, jejich funkci ve škole,
dobu, po kterou funkci vykonávají a město, kde dotazovaný působí tj. Kladno nebo Praha.
Otázky č. 6 až 8 byly zaměřeny na prevenci šikany v dané základní škole. Byly
vybrány na základě otázek Rychlého šetření 2007 z části prevence šikany. Otázky 9 až 16
byly zaměřeny na projekt Policie ČR „Děti, pozor!," z nichž se i jedna týkala pokračování
projektu v podobě videokazety „Zpackané životy." Poslední otázka byla otevřená pro
případné náměty a připomínky к dotazníku.
6.2.2

Strukturovaný rozhovor

Rozhovor obsahoval pět otázek, z nichž tři byly s výběrem odpovědí a dvě otázky
byly otevřené. Otázky byly zaměřeny na prevenci násilí a agresivity u žáků 2. stupně,
především se jednalo o realizaci projektu Policie ČR „Děti, pozor!" a ohlasy žáků na
projekt. Dále se otázky týkaly projektů v rámci prevenci násilí a agresivity u dětí a
vzdělávání pedagogických pracovníků.
6.3

CHAKTERISTIKA RESPONDENTŮ
6.3.1

Dotazníkové šetření

Vzorek respondentů pro dotazníkové šetření byl určen náhodným výběrem. Celkem
jsem oslovila kolem 180 respondentů. Navrátilo se mi celkem 50 dotazníků od pracovníků
základních škol. V Kladně jsem oslovila 11 základních škol, v Praze 39. Důvod, proč bylo
vybráno méně škol v Kladně než v hlavním městě, je jednoduchý. Bylo to proto, že v
Kladně se nachází méně než 15 základních škol. Projekt Policie ČR „Děti, pozor!" byl v
Praze realizován přibližně ve 150 základních školách a je rozšířen po celé ČR, avšak
přesné statistiky nejsou známy a pracovníci Policie ČR je nemají к dispozici.
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6.3.2

Strukturovaný rozhovor

Výběrový soubor pro strukturovaný rozhovor byl určen nepravděpodobnostním
výběrem. Byl uskutečněn se 6 pracovníky základní školy, jednalo se o školní
metodiky prevence či výchovné poradce.

6.4

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Tabulka č. 1: Pohlaví a počet let učitelské praxe (č. 1 - 2 )
Méně než 5 let
praxe

5 až 10 let praxe 10 let praxe a více

CELKEM

Žena

1

8

32

41

Muž

2

2

5

9

Celkem

3

10

37

50

Tabulka č. 2: Funkce a doba působení v této funkci (č. 2 - 4 )
Metodik prevence
Výchovný poradce
Metodik prevence+výchovný
poradce
Jiné ( učitel, zástupce ředitel,atd.)
Celkem

5 let a více

0

1 až 5 let
12
1

15
6

CELKEM
31
7

1

2

5

8

0

0

4

4

5

15

30

50

méně než 1 rok
4

Z 50 pracovníků základních škol, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, bylo 41
žen a 9 mužů. Tabulka č. 1 : Pohlaví a počet let učitelské praxe přehledně ukazuje rozdělení
respondentů podle pohlaví a doby učitelské praxe. Ženy většinou uváděly dobu praxe více
jak 15 let. Z hlediska funkce ve škole se jednalo především o metodiky prevence anebo
výchovné poradce. 30 dotazovaných (60 %) je ve své funkci delší dobu než pět let, 1 až 5
let je ve funkci 15 respondentů (30 %) a méně než rok 5 respondentů (10 %), o tomto
vypovídá tabulka č. 2: Funkce a doba působení v této funkci.
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Gräfe. 1: Podíl pedagogických pracovníků seznámených s problematikou šikany
(č. 5, 6)
N=50

50%
40%
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20%
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1 0%
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo 11 ZŠ z Kladna a 39 ZŠ z Prahy (viz. graf č.l :
Podíl pedagogických pracovníků seznámených s problematikou šikany). V dotazníkovém
šetření odpovědělo 49 respondentů (98 %) z 50 dotazovaných, že jsou na jejich škole
seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci s problematikou šikany, násilí a agresivity u
dětí.

Další otázka se týkala formy seznámení pedagogických pracovníků s problematikou
šikany, násilím a agresivity u dětí (např. školení vlastními pedagogy, externisty aj.).
Ve většině případů uváděli respondenti více možností. 12 respondentů (24 %)
odpovědělo, že školení probíhá v rámci seminářů člena pedagogického sboru, v 17
případech (34 %) se prosazuje školení a semináře s externisty, 15 respondentů (30 %)
uvedlo obě již zmíněné formy školení, zbylých 6 (12 %) si doplňuje vzdělání samostudiem
např. čtením odborných časopisů a literatury.
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V dotazníkovém šetření jsem zjišťovala, jakou strategii nebo formy prevence násilí a
agresivity u dětí využívá základní škola na 2. stupni.
Jako vhodnou formu prevence většina uváděla více možností, avšak ve 39
případech (78 %) se jednalo o pravidelné sledování vztahů ve třídě, 33 respondentů (66 %)
uvedlo i cílenou práci se třídami a 32 respondentů (64 %) prevenci realizovanou v rámci
výuky některých předmětů jako je např. občanská výchova nebo rodinná výchova. Na
dalších místech byly uváděny přednášky pro vybrané ročníky a jiné způsoby, mezi které
patří např. besedy, zážitková pedagogika, adaptační kurzy, programy s pedagogickou
poradnou aj.
Graf č. 2: Školy zapojené do projektu Police ČR „Děti, pozor!" (č. 9)
N=50

43 (86°

Z oslovených škol se zúčastnilo projektu pouze 7 škol (14 %) a to 1 základní škola
z Kladna a 6 základních škol z Prahy. 43 škol (86 %) nebylo zapojeno do projektu „Děti,
pozor!"
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KTERÉ REALIZOVALY PROJEKT „DĚTI, POZOR!":
Tabulka č. 3: Způsob realizace besedy (č. 10)
Kladno

Praha

CELKEM

Příslušníkem Policie ČR

0

5

5

Jiná forma(metodik,učitel )

1

1

2

Projekt byl v 5 případech realizován formou besedy s příslušníkem Policie ČR, ve
dvou případech se informační film promítal v rámci předmětu občanská výchova.

Tabulka č. 4: Videokazeta na škole (č. 11)
Kladno

Praha

CELKEM

Videokazeta je na škole

1

5

6

Videokazeta není na škole

0

1

1

6 respondentů uvedlo, že mají videokazetu к dispozici, 1 respondent uvedl, že není
videokazeta na škole.

Tabulka č. 5: Využití informačního filmu „Nechte mě bejt!" (č. 12)
Prevence šikany
Osobní bezpečí
Manipulace
s výbušninou

Kladno
1
0

Praha
6
0

Celkem
7
0

0

0

0

Dotazovaní respondenti využili či využívají informační film hlavně v rámci
prevence násilí a agresivity u dětí.

Tabulka č. 6: Ročníky, ve kterých se projekt realizoval (č. 13)
Kladno

Praha

CELKEM

1. až 7. ročník

0

4

4

8. až 9. ročník

0

0

0

6. až 9. ročník

1

2

3
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Informační film: „Nechte mě bejt!" je určen pro žáky 2. až 7. ročníků, avšak školy
ho využívají i pro prevenci starší žáků, což je vidět v následující tabulce, kde tři
respondenti uvedli, že se film promítá v 6. až 9. ročnících.

Graf č. 3: Podíl základních škol zapojených do projektů Policie ČR a jiných projektů
v rámci prevence násilí a agresivity mezi dětmi (č. 9,14,16)
N=50

15(30%)
1 (2%)
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

(12%)
• "Děti pozor!"
• "Děti pozor!" i
"Zpackané životy
Jiné projekty
•Žádné

28 (56%)

Projekt „Děti, pozor!" byl realizován v 7 základních školách (14 %) z 50
oslovených, z toho 1 respondent uvedl, že škola pokračovala v projektu a realizovala
besedu v rámci které byl promítán další film „Zpackané životy." Dalších 15 škol (30 %)
bylo neboje zapojeno do jiných projektů v rámci prevence násilí a agresivity u dětí.

Další otázka se týkala ohlasů žáků na projekty Policie ČR, tzn. zda-li měl lepší ohlasy
informační film: „Nechte mě bejt!" anebo „Zpackané životy?"

Respondent, který uvedl, že se v jeho škole realizoval projekt s informačním
filmem „Zpackané životy", se к této otázce nevyjádřil.
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Zjišťovala jsem, zda byla dotazovaná základní škola zapojena v rámci prevence násilí a
agresivity u dětí do jiného projektu než byl projekt „Děti, pozor!"

Graf č. 3: Podíl základních škol zapojených do projektů Policie ČR

a jiných

projektů v rámci prevence násilí a agresivity mezi dětmi ukazuje, že do jiných projektů
bylo zapojeno 15 škol (30 %). Graf ě. 6: Porovnání prevence násilí a agresivity Kladno Praha uvádí podíl škol zapojených do projektů v rámci prevence agresivity a násilí u dětí v
Kladně a v Praze.
Jednalo se o projekty jako je např. Vzkaz domů (2 respondenti), Jeden svět na
školách (2 respondenti), Minimalizace šikany (2 respondenti), Ajaxův zápisník (3
respondenti), Zdravé město Praha (2 respondenti), Prak (1 respondent), Říkám ANO
zdravému životnímu stylu (1 respondent), Připraveni pro život (1 respondent) Někteří
uváděli projekty např. Politeia, Řekni drogám ne, Alík a Rodiče proti drogám, které jsou
zaměřeny na jinou problematiku než je násilí a agresivita mezi dětmi.

Projekty z dotazníkové šetření, které jsou zaměřené na prevenci násilí a agresivity u
dětí:
a) Minimalizace šikany
Projekt Minimalizace šikany je uveden v kapitole 4.5. Preventivní program proti
šikanování.

b) Linka Vzkaz domů
Vzkaz domů je projektem Nadace Naše dítě. Linka Vzkaz domů slouží především
dětem a mladým lidem, které donutí situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení
к útěku. Dále je užívána pro ty, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Děti se mohou
dovolat zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je
služba zpoplatněna podle tarifů jednotlivých operátorů. (30)
Hlavním úkolem je předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dětí na
útěku, které se sice nechtějí vrátit zpět, ale přesto by rády nechaly svým blízkým zprávu.
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Dětem, které by se domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z obavy z jejich
reakce, jsou pracovníci dětem připraveni pomoci nalézt cestu zpátky. Pokud se dítě za
žádnou cenu domů vrátit nechce, pomůže mu Linka vzkaz domů zprostředkovat a zařídí
umístění v azylovém domě nebo v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, aby
našlo prozatímně azyl. (30)
Na Linku Vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z
domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například, že se mohou bez obav vrátit zpátky
domů. Linka Vzkaz domů se snaží svou činností eliminovat relativně vysokou
pravděpodobnost, že se děti na útěku stanou oběťmi či pachateli trestné činnosti. (30)

c) Jeden svět na školách
Projekt Jeden svět na školách nabízí systematickou metodu vzdělávání v oblasti
lidských práv, vede žáky a studenty к aktivnímu vystupování v rámci občanské společnosti
а к formování tolerantních postojů. (25)
Základní myšlenkou projektu je využití potenciálu dokumentárních filmů a dalších
audiovisuálních prostředků к oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy, které jsou v
rámci projektu využívány, přinášejí svědectví o porušování lidských práv, přispívají к
odstraňování předsudků, xenofóbie, rasové a národnostní nesnášenlivosti. Filmy nejen
přinášejí informace, ale především pomáhají získávat pozornost mladých lidí, vyvolávají
otázky související s tématem a nutí к hledání odpovědí na tyto otázky. Projekt pomáhá při
hledání souvislostí a formování vlastních názorů, rozšiřuje sociální, kulturní a historické
povědomí. (25)
V rámci projektu jsou pro základní a střední školy vytvářeny soubory výukových
materiálů obsahující dokumentární filmy, didaktické a metodické příručky pro pedagogy a
časopis Link určený pro studenty. Také probíhají semináře pro pedagogy pro získání
dovedností efektivně integrovat uvedenou problematiku do výuky. (25)
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d) Ajaxův zápisník
Ajaxův zápisník je projekt určený pro žáky 2. tříd základních škol, který byl v roce
2002 rozšířen do celé České republiky. Jeho cílem je zvyšovat právní vědomí u dětí
mladšího školního věku.
Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku předcházet
různým sociálně patologickým jevům např. šikaně, alkoholu a nealkoholovým drogám,
hazardním hrám apod. Seznamují se také s běžnými každodenními záležitostmi jako je
pohyb v silničním provozu a vlastní bezpečnost dětí. Žáci dostávají od policistů zápisník,
se kterým pracují celý rok a policisté pro ně připravují různé soutěže a testy. Přitom
zjišťují, co se všechno naučili od policejního psa Ajaxe. (32)
Nejdůležitějším momentem jsou návštěvy uniformovaného policisty - preventisty v
jednotlivých třídách zejména z důvodu závažnosti některých témat. V zápisníku nejsou
úplně všechny potřebné informace, které by děti měly znát, proto je návštěva policisty v
hodině nezbytná. Celý sešit je rozdělen na jednotlivé měsíce, z nichž se každý týká jiné
problematiky. Závěrem jsou děti odměněny za svědomitou práci formou upomínkových
předmětů a razítkem Ajaxe do zápisníku. (32)

e) Zdravé město
Cílem projektu Zdravé město Světové zdravotní organizace (WHO) je zlepšovat
podmínky pro život v evropských městech, obcích a regionech. Jak je zdravý člověk, tak
může být zdravé i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí zvyšování úrovně a kvality
života občanů. Životní prostředí, doprava, sociální oblast, bezpečnost, školství, volný čas,
to vše jsou oblasti důležité pro každého z nás. Město, to znamená jeho samospráva,
podniky, instituce, organizace, spolky a občané ovlivňují prostředí, ve kterém žijí a pracují,
a tím také ovlivňují zdraví. Zdravé město si tento svůj vliv uvědomuje, analyzuje, plánuje a
řídí. Zdravá města spolupracují a sdružují se do národních a mezinárodních sítí a u nás jsou
sdružena do Národní sítě Zdravých měst České republiky. (44)
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f) Prak
Cílem tohoto projektu je posílit etické, morální cítění a vnímání žáků základní
školy s důrazem na otázku vina - zločin - trest, dopad následků zločinu a prožitku vězení
na osobnost člověka, osobní morální standardy a jejich vytváření. Projekt je určen žákům
3. až 9. tříd základní školy. (39)

Cíle projektu:
a) odradit žáky od trestné činnosti,
b) žáci by si měli uvědomit, jak důležitá je rodina, jak nebezpečné jsou
závislosti, jak i zdánlivě malý trestný čin může vést do vězení,
seznámení se zákonem č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže,
c) setkání a rozhovor s člověkem, který má osobní zkušenost s vězením,
umožní vžít se do situací, ve kterých mladý člověk selhává. Zjistí, že odsoudit
někoho není tak snadné,
d) říci dětem, co vede ke změně osobnosti uvězněného člověka a jak je jeho
návrat do společnosti právě díky těmto změnám obtížný,
e) přes děti informovat a ovlivňovat rodiče, učitele a společnost,
f) napravit zkreslený pohled na vězení, které znají jen z televize,
g) seznámit s náročnou prací zaměstnanců vězeňské služby,
h) vzbudit zájem o problematiku vězeňství a zájem o řešení problémů s ním
spojených,
i) naučit děti bránit se šikaně i fyzickému útoku,
j)

seznámit děti s minulostí našeho národa. (39)

g) Připraveni pro život
Jedná se o preventivně - výchovný program, který podporuje harmonický rozvoj
mladých lidí, posiluje jejich psychosociální kompetence a usiluje o jejich ochranu před
sociálně patologickými vlivy. Program vznikl díky spolupráci dvou organizací, Lions Club
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International (LCI) a Quest International (QI). LCI je největší světová humanitární a
servisní organizace pomáhající mládeži, zdravotně postiženým a seniorům, která dále
podporuje svými zdroji občanský, kulturní a sociální rozvoj společností a národů, QI je
nezisková organizace zaměřená na výchovu dětí a mládeže. (46)

Graf č. 4: Podíl základních škol zapojených do projektů v rámci
prevence násilí a agresivity u dětí (č. 9,16)

1

Kladno+Praha
I Nezúčastnilo se

28 (56%)
Do projektů zaměřených na prevenci násilí a agresivity u dětí bylo neboje zapojeno
22 základních škol (44 %). Z toho jsou tři základní školy z Kladna a zbylých 19 škol z
Prahy. 28 škol (56 %) není zapojeno do žádného projektu.
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Graf č. 5: Porovnání prevence násilí a agresivity Kladno - Praha (č. 9,16)

PRAHA

KLADNO

N=39

N=11

3 (27%)
•

• Zapojení do
projektů

Zapojeni do
projektů

И Nezúčastnily s e

• Nezúčastnily se

8 (7o-/o;
20(51%)

b)

a)

Graf a) znázorňuje nasazení projektů zaměřených na prevenci násilí a agresivity u
dětí v Kladně, kde je vidět, že 3 školy (27 %) jsou zapojeny do projektů, 8 škol (73 %)
nikoliv. Graf b) znázorňuje situaci v Praze, kdy 19 škol (49 %) je zapojeno do projektů a
20 škol (51 %) nikoliv.

V poslední otázce dotazníkového šetření mohli respondenti vyjádřit své náměty a
připomínky.
Respondentka z Kladna uvedla, že opakovaně mají negativní zkušenosti s žáky,
kteří se intenzivně věnují sportovní přípravě (hlavně hokej, airsoft), kde jsou agresivita a
zdůrazňování vlastní převahy nad ostatními cíleně pěstované vlastnosti a tito žáci pak
nerozlišují mezi sportovním utkáním a běžnými vztahy.
Další respondentka z Prahy zdůraznila, jak je v této problematice důležitý vztah
učitele a žáka, neboť vzájemná důvěra, úzký vztah mezi učitelem a žákem, všímavost, to
vše má velký vliv v rámci této problematiky.
6.5

VYHODNOCENÍ STRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU

Jak jsem již uvedla, 7 respondentů odpovědělo, že v jejich škole byl nebo stále je
realizován projekt Policie ČR „Děti, pozor!". Navštívila jsem šest metodiků prevence,
z nich jeden byl z Kladna a ostatní z Prahy. Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru
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(viz príloha č.6) jsem zjišťovala způsob, jakým byl uskutečněn projekt Policie ČR „Děti,
pozor!" a ohlasy žáků na informační film „Nechte mě bejt!", dále prevenci sociálně
patologických jevů na dané základní škole (preventivní program, prevence v konkrétních
předmětech), realizaci projektů v rámci prevence násilí a agresivity ve školním roce
2008/2009 a v letech

minulých

a způsob vzdělávání

pedagogických

pracovníků

v problematice sociálně patologických.
Rozhovor jsem nemohla realizovat v 7. základní škole z důvodu dlouhodobé
nemoci školního metodika prevence.
6.5.1
1.

Základní škola v Kladně

Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie ČR: „ Děti, pozor! "? (realizace
probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
výchovy nebo rodinné výchovy).
•

Informační film: „Nechte mě bejt!" má školní metodička prevence
к dispozici, ale není informována o tom, že existuje jeho pokračování.
Projevila zájem o druhý díl videokazety („Zpackané životy"), proto jsem jí
poskytla informace, kam se případně obrátit. Informační film „Nechte mě
bejt!" škola získala od pracovníka Policie ČR ve školním roce 2006/2007,

• V této škole nebyly uskutečněné besedy pracovníkem PČR,
•

Informační film využívá pouze metodik prevence při hodinách občanské
výchovy.

2. Jaké ohlasy měl informační film?
•

3.

Informační film měl ve škole pozitivní ohlasy u žáků.

Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, v jakých předmětech se prevence uplatňuje nejvíce)
•

V současné době ve škole nemají se šikanou výrazné problémy, z tohoto
důvodu se v letošním školním roce na projekty v rámci šikany příliš
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nezaměřují. Avšak některé akce školy mohou být považovány za jistou
prevenci např. vánoční trhy, při nichž dochází ke spolupráci a vzájemné
komunikaci mezi žáky,
•

Prevence se realizuje v předmětech občanská a rodinná výchova, v 5. až
7. ročnících ve výchově к občanství.

4.

Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence

násilí a

agresivity и dětí?
•

Projekt Podaná ruka (pořádaný humanitární organizací Člověk v tísni):
Je určen pro děti ze sociálně - kulturně znevýhodněného prostředí.
Hlavním cílem projektu je udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím
proudu, začlenit je plně mezi ostatní žáky ve škole a zamezit jejich
odchodu do speciálního vzdělávání (více na: www.ibpt.cz/projektpodana-ruka.php),

•

Projekt Škola pro všechny: Základní škola je napojena na více škol a
pořádá se program pro žáky, kde vybraní žáci zastupují jednotlivé třídy.
Projekt

se

zaměřuje

na

školní

parlament

(více

na:

www.skolaprovsechny.cz),
•

Projekt Dokážu to: 1. Program zaměřený na osobnost dítěte, který byl
uskutečněn ve škole, a který směřoval proti agresivitě a šikaně (více na
www.dokazuto.cz),

•

Projekt Odyssea: Kurzy osobnostní a sociální výchovy, kde je kladen
důraz na pozitivní přístup, (více na www.odyssea.cz)

•

Projekt Minimalizace šikany: Škola se zúčastnila projektu v letech 2005
až 2007 (více na www.minimalizacesikany.cz),
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5. Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás na škole v problematice

prevence

násilí a agresivity и dětí?
•

Učitelé se vzdělávají v kurzu Typologie osobnosti (viz příloha č. 8),
které se účastní 32 pedagogů. Kurz vyplývá z toho, že čím více znají
učitelé typy dětí, tím více jim mohou být nápomocni. Kurz se zaměřuje
na

krizové

situace

a

na

možnost

spolupráce

s dalšími

zainteresovanými organizacemi.
6.5.2

Základní školy v Praze

a) Základní škola v Praze 6
1. Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie ČR: „Děti, pozor!"?

(realizace

probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
výchovy nebo rodinné výchovy)
•

Před dvěma lety byl ve škole realizován projekt: „Děti, pozor!", a to dvakrát
se zaměřením na šikanu. Byl realizován formou besedy s pracovníkem
Police ČR a poté již samotným metodikem prevence při hodinách občanské
výchovy.

2. Jaké ohlasy měl informační film?
•

Ve škole se často konají projekty v rámci prevenci násilí a agresivity u dětí
(šikany), z toho důvodu byly ohlasy spíše neutrální.

3. Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, v jakých předmětech se prevence uplatňuje nejvíce)
•

Škola pořádá pro žáky 6. až 9. ročníků zážitkové kurzy SES
(seberealizace, spolupráce). Cílem kurzů SES je intenzivní práce s
třídním kolektivem, jejich úkolem je rozvoj a podpora pozitivních
vztahů ve vrstevnické skupině. Jedná se o stmelování kolektivu (důležité
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hlavně u nově vytvořených tříd po sloučení tříd), nastavení pravidel ve
skupině, děti se učí vzájemnému respektování, vnímání odlišností a
jejich toleranci. Cílem těchto výjezdů je také včasná diagnostika žáků, u
kterých by mohlo nastat riziko výskytu sociálně - patologických jevů,
o

Kurz SES PLAY- je program určený rizikové skupině žáků
2. stupně, která se pravidelně schází během školního roku к
různorodým aktivitám. Schůzek se průměrně účastní šest až
osm dětí. Využívá se hra a její následná reflexe jako
prostředek к poznávání sebe i druhých. Zařazeny jsou prvky
arte-terapie, dramatizace, komunikační a diskuzní techniky,
relaxační a tvořivé dílny. Akcent byl kladen na vlastní
prožívání, jeho uvědomění si a hlavně také sdílení s ostatními
členy skupiny. Se skupinou pracuje školní psycholog a
výchovný poradce.

•

Dvakrát do roka probíhá ve škole primární prevence v rámci sociálně patologických jevů,

které organizuje Prev-centrum.

Každá třída

absolvuje v jednom školním roce dva bloky primární prevence, tj. šest
vyučovacích hodin. Do prevence by se také dal zařadit školní
parlament, kdy se zástupci jednotlivých tříd pravidelně scházejí jednou
měsíčně. Většinou dva žáci zastupují základní školu v Dětském
parlamentu Prahy 6,
•

Zkušenost školy se šikanou: V současné době neřeší problémy se
šikanou, dříve byla ve škole šikana na 1. stupni základní školy,

•

Prevence probíhá v rámci osobnostní výchovy při hodinách rodinné a
občanské výchovy.

4. Jaké projekty jste realizovali

nebo budete realizovat v rámci prevence

násilí a

agresivity и dětí?
•

Projekt Jeden svět na školách (více na www.jedensvetnaskolach.cz),
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•

Minimalizace šikany (jako pilotní škola), MIŠ: Mediální kampaň - žáci
tvoří reklamní kampaně (více na www.minimalizacesikany.cz),

•

Projekt Odyssea (více na www.odyssea.cz).

5. Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice

prevence

násilí a agresivity и dětí?
•

Nárazově se konají školení pro pedagogy, které realizuje Mgr. Michaela
Veselá, např. program Sebe spolu, Typologie dětí.

c)

Základní škola v Praze 13

1.

Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie ČR: „ Děti, pozor! "? (realizace
probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
výchovy nebo rodinné výchovy))
•

V rámci prevence PIS (Preventivně informační služba) Policie ČR je v
devátých třídách používána videokazeta „Nechte mě bejt!", jejíž promítání
probíhá formou besedy. Od promítání v nižších ročnících upustila sama PIS
Policie ČR. Kazetu zhlédla v rámci prezentace výchovná poradkyně v
dubnu 2006 a doporučila ji к využívání na 2. stupni základní školy.
Následně v roce 2007 byla používána od 6. ročníků. Od loňského roku se
využívá jen v 9. třídách,

•

2.

Jaké ohlasy и žáků měl informační film?
•

3.

Videokazetu: „Nechte mě bejt!" nemá školní metodik prevence к dispozici.

Informační film měl pozitivní ohlasy u žáků.

Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (Preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, předměty, kde se prevence uplatňuje nejvíce)
•

V rámci minimální preventivního programu jsou každoročně zadávány
dotazníky mapující výskyt konkrétních sociálně-patologických jevů u
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žáků. Škola se v loňském roce soustředila na základě dotazníkového
šetření na poruchy příjmu potravy, v letošním školním roce bude
spolupracovat s FTVS (Fakulta tělovýchovy a sportu) v rámci diplomové
práce studenta fakulty a zaměří se na výskyt četnosti problémového
chování u žáků 8. a 9. ročníků. Výsledky dotazníkového šetření budou
škole předány a škola z nich bude vycházet při konkretizaci preventivních
bloků v 8. a 9. třídách,
•

Průběžná realizace preventivního programu PIS Policie ČR (1. až 5. třídy),

•

Preventivní program PIS Policie ČR (6. až 8. třídy): Interaktivní prevence
s pracovní videokazetou к tématům osobní bezpečnost,

šikanování,

problematika nebezpečných nálezů,
•

Preventivní program PIS Policie ČR (9. třídy): Interaktivní prevence s
pracovní videokazetou zaměřenou na trestní odpovědnost a právní vědomí,

•

Škola se zúčastnila

grantového řízení vypsaného Magistrátem hl.m.

Prahy: „Zdravé město Praha 2009" na realizování programu

primární

prevence sdružením pro poskytování preventivních programů Proxima
Sociale, o. s., grant na bloky škole nebyly uznány.

4.

Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence násilí a
agresivity и dětí?
•

Projekt Jeden svět na školách: DVD využíváno v 7. ročnících ve
výchově к občanství (více na www.jedensvetnaskolach.cz),

•

Beseda se zástupcem o. s. Tolerance - o xenofobii a rasismu (pro 9.
ročníky), která je naplánovaná na květen 2009.

5.

Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice
prevence násilí a agresivity и dětí?
•

Od roku 2006 se účastnila výchovná poradkyně seminářů pořádaných
Člověk v tísni - Jeden svět na školách,
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•

Spolupráce školního metodika prevence s koordinátorkou prevence pro
Prahu 13,

d)

Vzdělávání se v oblasti realizace preventivních programů,

•

Spolupráce s Policií ČR na seminářích.

Základní školy v Praze 10
•

1.

•

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků

Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie ČR: „Děti, pozor!"?

(realizace

probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
výchovy nebo rodinné výchovy)
•

Videokazeta: „Nechte mě bejt!" byla využívána pro prevenci na 1.
stupni základní školy a v 6. a 7. ročnících základní školy,

•

Škola realizovala besedy s pracovníkem Policie ČR, videokazetu:
„Nechte mě bejt!" má к dispozici školní metodik prevence, který ji
využívá při hodinách občanské výchovy.

2. Jaké ohlasy měl informační film?
•

Informační film měl u žáků pozitivní ohlasy.

3. Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (Preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, předměty, kde se prevence uplatňuje nejvíce)
•

V letošním roce zatím neřešili vážné problémy se šikanou,

•

Spolupráce s Policií ČR na projektech sociálně patologických jevů,

•

Adaptační kurzy pro žáky zaměřené na pozitivní vztahy ve třídě,

•

Prevence je především soustředěna v předmětech občanské a rodinné
výchovy a výchovy к občanství.
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4. Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence násilí a
agresivity и dětí?
•

Jako prevenci můžeme zařadit projektový den Vánoční dílny (den plný
nápadů), jehož cílem je spolupráce a vzájemná pomoc mezi žáky,

•

Projekt: Jeden svět na školách (více na www.jedensvetnaskolach.cz),

•

Projekt zaměřen spíše na drogovou prevenci: Rodiče proti drogám.

5. Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice

prevence

násilí a agresivity и dětí?
•

Školení

pedagogů

za

pomoci

PPP

(Pedagogicko-psychologické

poradny) pro Prahu 10,

•

•

Sebevzdělávání učitelů: Čtení odborné literatury, časopisů apod.,

•

Semináře pořádané externisty к prevenci řešení šikany mezi žáky.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky

1. Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie CR: „ Děti, pozor! "? (realizace
probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
nebo rodinné výchovy)
•

Projekt byl realizován ve 3. až 5. třídách v rámci prevence kriminality
Policie ČR zaměřený na nebezpečné chování dětí,

•

Projekt: „Děti pozor!" byl uskutečněn ve školním roce 2006/2007,

•

Videokazetu má školní metodik prevence к dispozici a využívá ji při
hodinách občanské výchovy.

2. Jaké ohlasy měl informační film?
•

Informační film měl pozitivní ohlasy u žáků.

83

Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (Preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, předměty, kde se prevence uplatňuje nejvíce)
•

Škola v poslední době neřešila vážné problémy se šikanou, prevence je
v současné době soustředěna především na návykové látky např.
v projektu „Život bez závislostí" (poskytuje Občanské sdružení Život
bez závislostí),

•

Preventivní akce v rámci sociálně-patologických jevů pro žáky ve
školním roce 2007/2008:
•

6. až 9.třídy: Beseda se zástupci Policie ČR, projekt Chceme žít
bez závislostí,

•

6. třídy: V říjnu 2007 se zúčastnili adaptačně turistického kurzu,

•

8. třídy: V červnu 2008 se zúčastnili vodáckého kurzu,

•

pro vybrané žáky 2. stupně základní školy byl uspořádán lyžařský
kurz,
o

Kurzy můžeme považovat za určitou prevenci sociálněpatologických jevů, neboť se žáci navzájem poznávají,
upevňují se zde sociální kontakty, dochází ke vzájemné
spolupráci a komunikaci, což je z hlediska prevence důležité.

Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence násilí a
agresivity и dětí?
• Projekt Jeden svět: Třídy se zúčastnily mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech, (více na www.jedensvet.cz),
• Zdravé město Praha 2007 (viz kapitola 6.4).

Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice

prevence

násilí a agresivity и dětí?
•

Spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou (semináře),
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•

Ve školním

roce 2007/2008 zajistila škola vzdělávací

program

Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování. Seminář vedla
předsedkyně sdružení Společně к bezpečí.

e)

Základní škola v Praze 5

Jakým způsobem probíhala realizace Projektu Policie ČR: „Děti, pozor!"?

(realizace

probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např. občanské
nebo rodinné výchovy)
a.

Škola má videokazetu к dispozici, při práci využívá především možnost
besedy s pracovníkem Policie ČR, škola spolupracuje s Policií ČR i na
jiných projektech, které se týkají problematiky sociálně patologických
jevů,

b.

Besedy byly realizovány od 6. do 9. ročníků základní školy.

Jaké ohlasy měl projekt?
•

Besedy měly u žáků pozitivní ohlasy.

Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (Preventivníprogram

školy, zkušenost

školy se šikanou, předměty, kde se prevence uplatňuje nejvíce)
a.

Prevence probíhá hlavně při hodinách občanské a rodinné výchovy a
výchovy к občanství,

b.

Zážitkové bloky jsou realizovány v rámci prevence šikany pro 6. až 8.
ročníky základní školy, tvoří se týmové práce pro posílení spolupráce
mezi žáky.

Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence násilí a
agresivity и dětí?
•

Projekt Prak: Škola spolupracuje s projektem Prak již několik let.
Projektů se zúčastnily všechny ročníky (více na prak.com.cz),

85

•

Projekt Odyssea: V projektu pracují jako jedna z pilotních škol. Projekt
se uskutečňuje v rámci osobnostní a sociální výchovy, (více na
www.odyssea.cz),

•

Projekt Zdravé město Praha 2008 (viz kapitola 6.4 ),

•

Projekt Ajaxův zápisník pro žáky 1. stupně základní školy - prevence
kriminality (viz kapitola 6.4),

•

Beseda o trestní odpovědnosti pro 6. a 7. třídy základní školy.

5. Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice

prevence

násilí a agresivity и dětí?
•

Pořádají se kurzy pro pedagogy např. Projekt Odyssea -

Vzdělávací

programy pro učitele a žáky,
•

Třídní učitelé se účastnili akcí společně se svými žáky s lektory Praku,

•

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se účastnili
vybraní

zaměstnanci

poradkyně,

zástupce

(preventista
vedení

patologických

školy) seminářů

jevů,

výchovná

a školení v

řadě

specializovaných zařízení, nejčastěji využívali nabídek Policie ČR
Prahy 5.
6.6

DISKUZE
6.6.1

Hypotézy

1) Domnívám se, že do projektu „Děti, pozor!", realizovaného Policií ČR v
základních

školách

v rámci

prevence

kriminality

se z vybraných

škol

zúčastnilo 30 % .
Z grafu č. 3: Podíl základních škol zapojených do projektů Policie ČR a jiných
projektů v rámci prevence násilí a agresivity mezi dětmi vyplývá, že hypotéza se
nepotvrdila. Z oslovených škol se zúčastnilo projektu pouze 7 škol (14 %), 43 základních
škol (86 %) nebylo zapojeno do projektu „Děti, pozor!" anebo bylo či je zapojeno do
projektu jiného. Tabulka č. 2: Funkce a doba působení v této funkci vypovídá o tom, že 20
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dotazovaných působí ve funkci školního metodika prevence méně než 5 let. Vzhledem
k tomu, že informační film „Nechte mě bejt!" vznikl v roce 2005 je možné, že metodici
prevence, kteří jsou ve své funkci tak krátce, nemusejí o využití videokazety vědět a
nezaznamenali existenci projektu Policie ČR „Děti, pozor!"
Dalším důvodem, proč Projekt „Děti pozor!" byl uskutečněn pouze v 7 školách
z 50 oslovených může být i ten, že jsem neměla к dispozici žádné statistiky od pracovníků
Policie ČR, kteří mají projekt na starosti. Pracovníci si evidenci nezakládají, a tak nebylo
možné vědět v jakých částech hlavního města či Kladna byl projekt uskutečněn.
Navíc některé dotazníky byly základním školám zasílány elektronicky, a tak se
mohlo stát, že i když byl dotazník určen osobě, která má na starost tuto problematiku (tj.
metodik prevence či výchovný poradce), dotazník mohla vyplnit jiná osoba (např. ředitel,
zástupce apod.), která o projektu nevěděla.

2) Myslím si, že z celkového počtu dotazovaných škol, bylo nebo je 70 %
zapojeno do projektu zaměřeného na prevenci proti násilí a agresivitě
(šikaně).
Hypotéza se nepotvrdila. Graf č. 5: Porovnání prevence násilí a agresivity Kladno Praha ukazuje zapojení obou měst do projektů, které se zaměřují na prevenci násilí a
agresivity u dětí (šikany). Do projektů bylo nebo je zapojeno 22 základní škol (44 %),
z toho jsou tři základní školy z Kladna a zbylých 19 škol z Prahy. 28 základní škol (56 %)
nebylo zapojeno nebo není v současné době zapojeno do žádného projektu, který se týká
této problematiky.
Z výzkumného šetření vyplývá, že mnou zkoumaný projekt Policie ČR „Děti,
pozor!", není v základních školách rozšířen. Videokazeta „Zpackané životy" byla dokonce
známá pouze jednomu respondentovi. Mnozí však uváděli, že besedy s pracovníkem
Policie ČR jsou u nich prováděny, ale ne v rámci tohoto projektu. Dalším možným
důvodem, proč dotazovaní respondenti videokazetu nevyužívají, může být i to, že
v současné době existují již nové videokazety, které se dají žákům
к problematice šikany.
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prezentovat

6.6.2

Porovnání dotazníkového šetření s výzkumem ÚIV

V dotazníkovém

šetření jsem

se zaměřila

na tři

body,

které

souvisejí

s problematikou prevence násilí a agresivity mezi dětmi. Zda jsou všichni pedagogičtí
pracovníci seznámeni s problematikou násilí a agresivity mezi dětmi, jakou formou
obohacují své znalosti v této problematice a v neposlední řadě jakou vhodnou strategii
prosazují u žáků.

a) 49 respondentů (98 %) z 50 dotazovaných odpovědělo, že jsou v jejich škole
seznámeni všichni

pedagogičtí

pracovníci

s problematikou

šikany, násilí a

agresivity u dětí. Rychlá šetření 2007 uvádějí, že téměř ve dvou třetinách škol (63,5
%) jsou

s problematikou

šikany podrobně seznámeni všichni

pedagogičtí

pracovníci.
b) Jako hlavní formu seznámení pedagogických pracovníků s problematikou šikany
respondenti uváděli jako jednu možnost školení/semináře externistů (34 %) a
školení/seminář člena pedagogického sboru (24 %). 15 respondentů (30 %) uvedlo
obě možnosti, tzn., že v závěru se 54 % respondentů vzdělává za pomoci člena
pedagogického sboru a 64 % za pomoci externistů. 6 respondentů (12 %) jako
vhodnou formu využívá čtení odborné literatury a časopisů. U Rychlých šetřeních
2007 bylo oproti tomu jako hlavní forma uváděna školení/semináře člena
pedagogického sboru (53,3 %), dále pak školení za pomoci externistů (22,7 %) a
studium odborné literatury (16,8 %).
c)

Jako vhodnou strategii prevence násilí a agresivity u dětí většina uváděla více
možností než jednu Nejvíce se jednalo o pravidelná sledování vztahů ve třídě (78
%), cílenou práci s třídami (66 %) a v rámci výuky některých předmětů jako je
občanská a rodinná výchova (64 %). Rychlá šetření 2007 uvádějí, že se více
prosazuje forma cílené práce s třídami (55 %), pravidelné sledování vztahů ve třídě
(10,7 %) a prevence v rámci výuky některých předmětů (17,6 %).
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6.6.3

Strukturovaný rozhovor

Z průzkumu, který jsem prováděla v 6 základních školách, které realizovaly projekt
Policie ČR „Děti, pozor!", vyplývá, že informační film „Nechte mě bejt!" měl u žáků
pozitivní ohlasy, školy většinou pro prezentaci tohoto filmu považují za vhodnější formu
besedu s pracovníkem Policie ČR.
Oslovené základní školy se aktivně zapojují do projektů v rámci prevence sociálně patologických jevů a snaží se žákům obohatit školní program např. akcemi, zájezdy,
projektovými dny, adaptačními kurzy pro posílení vztahů ve třídě, a besedami. Realizují
novější projekty např. Jeden svět na školách, Prak, Zdravé město a spolupracují s různými
zainteresovanými organizacemi. Prevence sociálně patologických jevů je soustředěna
převážně v předmětech rodinná a občanská výchova či výchova к občanství.
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají nejčastěji za pomoci externistů, účastní se
kurzů či seminářů anebo své znalosti obohacují samostudiem.
Překvapujícím zjištěním pro mě samotnou bylo to, že velká část metodiků
prevence, kteří mají realizaci projektů a programů na starosti, si nezakládají plán akcí pro
daný školní rok. Z tohoto důvodu bylo pro mne často obtížné zjistit, jaké projekty plánuje
daná základní škola ve školním roce. Nakonec jsem však u tří škol zaznamenala
v preventivním programu přesně naplánované besedy a projekty s popisem počtu hodin
(bloků) a záznamy o realizaci.

7 PROJEKT AGRESIVITĚ STOP!
Projekt Agresivitě STOP! byl vytvořen v rámci této diplomové práce a měl by
sloužit jako jistá forma primární prevence v základních školách. Na základě výzkumného
šetření lze určit jednotlivé oblasti, které by bylo vhodné zařadit do programu na 2. stupni
základní školy a rozšířit tak povědomí žáků o jev, který je stále mezi námi, a bohužel se
vyskytuje ve velké míře, jedná se o šikanu.
Část následujícího projektu byla uskutečněna v několika kroužcích základních škol
(ZŠ Ruzyně, ZŠ Horoměřice) a měla velmi příznivý ohlas. Projekt zaměřený na primární
prevenci násilí a agresivity mezi dětmi na 2. stupni základní škol by mohl být uskutečněn
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formou projektových dnů a mohl by žákům přiblížit problematiku šikany i z jiného
pohledu než pomocí výkladu učitelem. Pro lepší přehlednost zde uvádím možné začlenění
projektu do Rámcového vzdělávacího programu.
7.1

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Cílem projektu, který by mohl být zařazen do 7. ročníku základní školy, do výuky
výchovy

ke zdraví

během

tzv.

projektových

dnů, je

posílení

osobnosti

žáka

prostřednictvím cvičení, her, diskuzí, skupinou prací a kooperací a v neposlední řadě také
komunikací s ostatními spolužáky a s učitelem.
Žák by si měl po absolvování projektových dnů rozšířit vědomosti o šikaně ve
škole, měl by vědět, že existují techniky a dovednosti, jak se těmto škodlivým jevům
bránit. Neměl by mít strach, že se tento problém přihodí právě jemu. Během diskuzí a
besed by se měl žák naučit zapojit do diskuze, obhajovat svůj názor před ostatními a nebát
se říci, co si myslí. Vzájemná spolupráce žákům během aktivit by navíc mohla napomoci
vzájemnému poznání se, ke zjištění nových informací o spolužákovi, kterého např. neměli
ostatní šanci poznat blíže.
Projekt může být propojen i s jinými předměty, může být veden i více učiteli, může
také sloužit jako podklad pro další výuku v jiných předmětech.
7.1.1

Zařazení projektu do RVP

a) Vzdělávací oblasti
Člověk a společnost
Člověk a zdraví

b) Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

a. Člověk a společnost
•

Občanský a společenskovědní základ - Člověk ve společnosti

90

Očekávané výstupy:
Žák:
a) uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem,
b) respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních
skupin,
c) rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a usměrňuje své chování a jednání. (22)

Učivo
a) začlenění člověka do společnosti (socializace) a mezilidská komunikace,
b) řešení konfliktů nenásilným způsobem,
c) respektování odlišnosti ostatních (kulturní, názorové, vzhledové aj.) bez posměšků,
d) empatie - umí se vžít do pocitů druhých,
e) kontroluje své chování a jednání a pozitivně je usměrňuje.

b. Člověk a zdraví
a. Výchova ke zdraví - Osobní bezpečí

Očekávané výstupy
Žák:
a) respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací
a kooperací přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství
(v rodině, komunitě),
b) vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví,
c) uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. (22)
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Učivo:
a) vztahy a pravidla soužití uprostřed komunity (rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek),
b) šikana a jiné projevy násilí, komunikace se službami odborné pomoci (linky
důvěry, krizová centra),
c) bezpečné

chování:

komunikace

s vrstevníky

a

neznámými

lidmi,

pohyb

v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních krizových situacích.

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova:
Specifikem osobnostní a sociální výchovy je, že předmětem učení je sám žák, jeho
osobnost a jeho vztahy s lidmi. Osobnostní a sociální výchova se v základním vzdělávání
zabývá rozvojem schopností poznávání, sebepoznáním a sebepojetím, seberegulací,
psychohygienou

a

kreativitou,

věnuje se poznávání

lidí, mezilidským

vztahům,

komunikaci, spolupráci a soutěži a také hodnotám, postojům, praktické etice a
dovednostem při rozhodování a řešení problémů. (40)

Toto průřezové téma přispívá:
a) к porozumění к sobě samému a druhým,
b) napomáhá к zvládání vlastního chování,
c) přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,
d) rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace. (40)

Toto téma přispívá к rozvoji žáka v několika oblastech. Vzhledem к tématu práce
se jedná hlavně o oblasti rozvoje postojů a hodnot, o řešení problémů a o rozhodovací
dovednosti, o komunikaci a spolupráci mezi lidmi atd.
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Multikulturní výchova:
Smyslem tohoto tématu je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat
jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, nacházet
způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Toto průřezové téma souvisí i s mezilidskými
vztahy ve škole, vztahy mezi školou a rodinou, vztahy školy s místní komunitou. (40)
Multikulturní výchova se v základním vzdělávání zabývá kulturními

odlišnostmi,

mezilidskými vztahy, etnickým původem lidí, multikulturalitou a principy sociálního smíru
a solidarity. (38)
Vzhledem k tomu,že obětí agrese u dětí se stávají žáci např. odlišné barvy pleti, tzn.
jiné etnické skupiny je důležité u žáků rozvíjet vědomosti, dovednosti a schopnosti v této
oblasti: Naučit žáky komunikovat s příslušníky jiné etnické skupiny, respektovat jejich
práva a tolerovat odlišné zájmy a názory, učí je přijmout jiného jedince a uvědomit si, že
všichni jsou si rovnocenní. (40)
7.1.2

Časové rozvržení projektu Agresivitě STOP!

1. PROJEKTOVÝ DEN
1. blok: Agresivita a jak jí předcházet
1. část

Pravidla projektových dnů

1 5 - 2 0 minut

Mám vztek, když... (motivace)

10 minut

Sport jako forma smysluplného využití
volného času (brainstorming)

2. část

1 5 - 2 0 minut

Vliv pohybu na náš život (výklad)

1 0 - 1 5 minut

Co je pro nás důležité

1 0 - 15 minut

Jak se asi cítím

15 minut
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2. blok: Já a moji spolužáci
Jak mě vidí moji spolužáci?

10 minut

Umíme spolu komunikovat i beze slov?

1 0 - 1 5 minut

Hledání společných vlastností

15 minut

Co se nám libí a co chceme změnit

10 minut

Škádlení versus šikana (diskuze)

5 minut

Hraní rolí

20 minut

3. blok: Co je to šikana
1. část

Co je to šikana a jak probíhá šikana
( brainstorming, výklad)
2. část

15 minut

Kdy mi někdo pomohl a kdy jsem
někomu pomohl/a já?

10 minut

Chráníme svůj osobní prostor

10 minut

S kým to mohu vyřešit

1 5 - 2 0 minut

Závěr 1. projektového dne (shrnutí, reflexe) 5 minut

2.

PROJEKTOVÝ DEN

1. blok: Jak si představuji šikanu
1. část

2. část

Tvorba posteru na počítači

45 minut

Prezentace posterů

10 - 15 minut

Beseda s pracovníkem Policie ČR

90 minut

2. blok: Kdo mi může pomoci
Linky důvěry a krizová centra (výklad)

5 - 1 0 minut

Kdo v mém okolí mi může pomoci
(tvorba prezentace)

1 5 - 2 0 minut

Prezentace

1 5 - 2 0 minut
1 0 - 1 5 minut

Závěr projektových dnů
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Očekávané výstupy:
Žák:
a) umí posoudit přínos sportu a zhodnotit jeho význam. Uvědomuje si, co sport
znamená a jaké nároky musí žáci splnit, pokud se budou věnovat sportu,
b) dokáže rozlišit pojmy jako je šikana a škádlení,
c) zná definici šikany a umí rozeznat první tři stadia podle M. Koláře,
d) zaujímá zdravý postoj к sobě samému a respektuje odlišnosti druhých lidí,
e) dokáže vyjmenovat instituce, na které se může obrátit v případě osobního
nebezpečí.

Pomůcky: Balicí papíry, fixy, tužky, čtvrtky A4, papíry A5, počítače (program MS
Powerpoint, Malování), internet, kamínky (podle počtu žáků), malý nafukovací míč, větší
míček na fotbálek, noviny, stopky, kartičky zobrazující emoce, pracovní listy.

Metody: Výklad, praktická činnost, prezentace, skupinová práce

Mezipředmětové vazby: Občanská výchova: Mezilidské vztahy, osobnostní rozvoj, při
tělesné výchově (vybití přebytečné energie: využití boxovacího pytle nebo jiného
sportovního náčiní), v informatice (hledání informací pomocí internetového vyhledavače,
tvorba prezentace, textové a grafické editory)
7.1.3

Rozvoj klíčových kompetencí v projektu

a) Sociální a personální
•

Kooperace

ve skupině;

Obměňování

skupinek,

což

vede

к bližšímu

seznámení se žáků navzájem; organizace práce ve skupinách.
b) Komunikativní
•

Prezentace zpracovaného úkolu před ostatními spolužáky; zapojování se do
diskuze.
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c) Pracovní
•

Časové rozvržení při

řešení daného úkolu; Organizace a plánování

ve

skupině.
d) К učení
•

Vyhledávání

informací;

Práce s nejrůznějšími

zdroji

informací

(tisk,

literatura, internet).
•

Vytváří si komplexnější pohled na společenské jevy.

e) Občanské
•

Získávání nových informací týkajících se tohoto patologického jevu.

f) К řešení problémů
•

7.2

Hledá vhodné řešení ke splnění zadaného úkolu

KONCEPT PROJEKTU AGRESIVITĚ STOP!

a) Časová dotace: Dva projektové dny (1. den - 5 hodin, 2. den - 4 hodiny)
b) Určeno pro 7. ročník základní školy
c) Počet žáků: 12

1. BLOK - AGRESIVITA A JAK JÍ PŘEDCHÁZET
1. část
Pravidla projektových dnů
Časová dotace: 1 5 - 2 0 minut
Pomůcky: Balicí papír, fixy

Postup:
Je důležité si na začátku projektových dnů určit pravidla, která se budou dodržovat.
Pravidla napomáhají к tomu, abychom mohli dosáhnout daného cíle. Žáci budou mít
příležitost říci svůj názor, zda s pravidly souhlasí či nikoliv a vymyslet svoje vlastní
pravidlo. Pravidla se napíšou na balicí papír (základní čtyři napíše učitel, pokud žáci
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vymyslí další, dopíše ho žák, který pravidlo vymyslel). Pravidla se pověsí na viditelné
místo ve třídě, aby je žáci měli na očích.
Další pravidla se mohou doplnit i v průběhu projektových dnů.

Otázky, na které se můžeme žáků zeptat:
-

„V čem bude pro nás užitečné, když budou všichni dodržovat toto pravidlo?"

-

„Co by se mohlo stát, kdyby se toto pravidlo nedodržovalo?"

Čtyři základní pravidla, která napíše učitel:
1. Mluví jen jeden
2. Stop
o

každý má právo oznámit, že se nebude účastnit konkrétní aktivity, pokud
z nějakého důvodu nechce. Během aktivity zůstává ve třídě a neruší ostatní.

3. Nevynášíme soukromé informace mimo třídu
4. Neposmíváme se druhým za jejich názory

Mám vztek, když...
Časová dotace: 10 minut
Pomůcky: Tenisový míček

Postup:
Žáci se posadí do kruhu s nohama nataženýma tak, že se sousedi dotýkají špičkami, aby si
mohli vzájemně míček posílat. Žák, který dostane první míček, krátce popíše situaci, při
které byl pořádně vzteklý. Pak odkutálí míč к někomu jinému, ten hru zopakuje stejným
způsobem. Když se všichni vystřídají, mohou odpovídat na následující otázky:

Reflexe:
„Co děláte, když máte vztek?"
„Jaké způsoby chování jsou dobré a jaké ne?"
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„Existuje někdo, komu se můžete se svým vztekem svěřit?"

Sport jako forma smysluplného využití volného času
Forma: Brainstorming
Časová dotace: 1 5 - 2 0 minut
Pomůcky: Dva balicí papíry, fixy, list papíru A4 pro každou skupinu (čtyři skupiny po
třech členech)

Postup:
Žáci se zamyslí nad tím, co jim sport může dát a zároveň, co od nich sport vyžaduje.
1) Žáci ve skupinách max. po třech členech vymyslí metodou brainstormingu odpovědi na
otázku: „Co pozitivního může být na tom, když se budu věnovat nějakému sportu?"
o

Učitel doplní přínos sportu, žáci si je připíšou do seznamu např. dobrá kondice,
aktivní využití volného času, nové zkušenosti, získané dovednosti atd.

2) Stejný postup s otázkou: „Co všechno sport vyžaduje nebo by vyžadoval ode mne (co
by mi vzal)?"
o

Učitel doplní nároky sportu, které nezazněly, žáci si je připíšou do seznamu např.
málo času na jiné aktivity, peníze, již získané dovednosti, možná ztráta kamarádů
atd.

3) Každý sám si vybere tři věci ze seznamu přínosů, které jsou pro něj osobně
nejdůležitější. Věci, pro jejichž získání by byl ochoten i něco obětovat. Každý žák
zapíše své tři věci na společný papír: Papír přínosů
4) Každý sám si vybere a zapíše alespoň tři věci ze seznamu nároků, které už někdy v
životě obětoval, aby získal užitek, který přináší sport. Své tři věci každý žák zapíše na
společný papír: Papír nároků.

Reflexe:
„Co Vám dělalo největší problém?"
„Bylo těžké určit přínosy nebo nároky sportu?"
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Přestávka

2. část
Teoretická část - Vliv pohybu na náš život
Časová dotace: 1 0 - 1 5 minut

Výklad učitele:
o

Pohybové aktivity a smysluplné využití volného času může pomoci při zvýšené agresivitě и dětí
•

Sportem si můžeme vybít přebytečnou zlost, energii v nás nahromaděnou (např. box,
běh a jiné sporty)

Otázka pro žáky: Navštěvujete nějaký sportovní zájmový kroužek?Proč jste si vybrali právě tento
kroužek?
Sportujete ve volném čase?Jaký sport máme nejraději?

Lidé, kteří se věnují pohybu pravidelně 5 hodin týdně mají:
-

více pocitu štěstí a radosti

-

více

-

větší psychickou odolnost

-

větší sebedůvěru

-

lepší paměť

-

silnější vůli

životní spokojenosti

Co dalšího nám může přinést pravidelné pohyb?
-

vzrušení

-

zábavu

-

přátele

-

hrdost

-

pocit síly

-

vybití přebytečné energie
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-

spokojenost se sebou

-

soutěživost

-

podnikavost a iniciativnost

-

dovednost spolupracovat v týmu и kolektivních sportů)

-

schopnost vnímat vlastní tělo a jeho potřeby

-

posílí naší obranyschopnost

-

tělesné zdraví, pěknou postavu, kondici

Co je pro nás důležité
Časová dotace: 10-15 minut

Postup:
Žáci mají za úkol vyjádřit svůj vztah к daným hodnotám, které učitel uvede. Svůj vztah
budou vyjadřovat podle škály od 0 % do 100 %. Jako ohraničení můžeme použít místnost
třídy - tj. u jedné stěny bude 100 %, na opačné bude 0 %, mezi nimi budou mít žáci
možnost kdekoliv se postavit v prostoru, tj. podle hodnoty, která vyjadřuje jejich vztah
k dané věci.

Když žáci svým postojem vyjádří vztah к daným tématům, vyzveme je, aby zdůvodnili,
proč se tak rozhodli.

Žáci mají vyjádřit svůj vztah к následujícím tématům:
-

letošní prázdniny

- nový školní rok
- naše škola
-

přátelství

-

násilí

- umět nesouhlasit s druhými
-

lidé s jinou pletí
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- fyzická síla
- dodržování pravidel
- pomoc druhým
- umět říci, že něco nechci
- mít někoho blízkého

Reflexe:
Můžeme ji provádět po každém tématu anebo v závěru otázkou, proč mají takový postoj
к dané hodnotě? (19)

Jak se asi cítím
Časová dotace: 15 minut
Pomůcky: Kartičky s popisem dané emoce ( viz příloha č. 3)

Postup:
Úkol: Každý žák má znázornit pantomimicky nějakou emoci a ostatní žáci ji budou hádat.
Tato hra se buď může provádět bez pomůcek a žáci tak mohou improvizovat. Učitel jim
např. na začátku může zadat, že si každý promyslí nějakou emoci (např. radost, hněv,
smutek, láska) a žáci po chvíli přemýšlení budou emoci po jednom znázorňovat a ostatní
spolužáci seji budou snažit uhodnout. Poté žák, který předváděl emoci, určí dalšího žáka a
tak to bude probíhat do doby, než se všichni vystřídají.
Další možností je, aby učitel použil kartičky s již určenými emocemi a žáci tak podle
předlohy musí danou emoci ztvárnit. Princip hry zůstává stejný.
Reflexe:
„Měli jste problémy s vyjadřováním emocí?"
„Jaká emoce Vám dělala největší problémy a proč?"
Přestávka
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2. BLOK - JÁ A MOJI SPOLUŽÁCI
1. část
Jak mě vidí moji spolužáci?
Časová dotace: 10 minut
Pomůcky: Papíry A5, tužka

Postup:
o

Žáci vytvoří kruh, každý žák si nadepíše svým jménem list papíru. Papír bude kolovat
a každý žák uvede к danému jménu jednu kladnou vlastnost, která ho napadne. Poté
papír přeloží, aby vlastnost nebyla vidět a pošle dalšímu spolužákovi,

o

Na závěr dobrovolníci přečtou z papíru seznam vlastností a zhodnotí, zda vlastnosti
souhlasí či nikoliv.

Společná aktivita v kruhu:
Každý žák vybere jednu vlastnost, kterou by chtěl na sobě změnit a vysvětlí proč.

Reflexe:
„Bylo pro Vás těžké vybrat jednu kladnou vlastnost na svém spolužákovi?"
„V čem vidíte kladnou stránku této aktivity?"
Umíme spolu komunikovat i beze slov?
Časová dotace: 1 0 - 1 5 minut

Postup:
Úkolem je, aby se žáci seřadili za sebou podle různých pravidel, která určí učitel. Při řazení
nesmějí komunikovat pomocí slov, mohou pouze komunikovat neverbálně.
Účastníci mají za úkol seřadit se:
o Podle velikosti
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o Podle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu, nebo podle měsíce, ve kterém se
narodili - pro kontrolu pak každý řekne, kdy se narodil,
o Podle abecedy (je na učiteli, zda zvolí křestní jméno nebo příjmení)

Reflexe:
o

Jak se žákům mezi sebou komunikovalo?

o

Co jim bylo příjemné?

o

Co jim nebylo příjemné?

o

Během této aktivity můžeme sledovat, jak žáci spolu komunikují, jak jako třída
spolupracují, kdo se naopak méně zapojuje apod.

Hledání společných vlastností
Časová dotace: 15 minut
Pomůcky: Lepící papírky (učitel je předem připraví a fixou na papírky zobrazí dané
obrazce jako je např. čtverec (červený ), obdélník (modrý), trojúhelník (zelený)
Rozdělení: Čtyři skupiny po třech žácích

Postup:
Učitel postaví žáky do kroužku a žáci zavřou oči. Během té doby učitel přilepí na čelo
každému žákovi barevný papírek - určitý počet žáků má stejnou barvu. Poté žáci bez
mluvení mají za úkol se rozdělit do skupin podle barvy papírků).
d) žáci mají za úkol utvořit dané skupiny podle barvy obrazce
•

ve skupinách se budou snažit najít tři společné vlastnosti, které je
budou spojovat

e) žáci mají za úkol utvořit dané skupiny podle tvaru obrazce
•

ve skupinách se budou snažit najít tři společné vlastnosti, které je budou
spojovat

•

ve skupinách se budou snažit najít pět společných vlastností, které mají
společné
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Reflexe:
o

„Jak na Vás ta hra působila?"

o

„Dozvěděli jste se něco nového o svých spolužácích?"

o

„Co Vám bylo příjemné!"

o

„S čím jste měli problémy?"

Co se nám líbí a co chceme změnit
Časová dotace: 10 minut
Pomůcky: Balicí papíry, fixy
Rozdělení: Čtyři skupiny po třech žácích

Postup:
Žáci mají za úkol ve skupinkách odpovědět na otázku, jaké chování se jim nelíbí v jejich
třídě (např. posměšné přezdívky, posměch, tahání za vlasy, schovávání věcí apod.) a své
postřehy napíšou na papír.
Každá skupina poté sdělí své názory ostatním skupinám.
Poté se skupiny zamyslí, jaké chování v jejich třídě je naopak prospěšné a co se jim líbí
(např. kamarádské vztahy, být nápomocen druhému apod.) a opět to vypíšou na papír.
Chování ve třídě, které je užitečné, by se potom mohlo vypsat fixou na jeden balicí papír.
Tento seznam lze vyvěsit na viditelném místě ve třídě.

Přestávka
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3. BLOK - CO JE TO ŠIKANA
1. část
Škádlení versus šikana
Časová dotace: 5 minut

Postup:
Učitel s žáky otevře diskusi na téma: Jaký je podle Vás rozdíl mezi škádlením a šikanou?
Žáci mohou zůstat ve skupinkách a promyslet si své názory, poté by každá skupina formou
samostatného výstupu sdělila ostatním svůj názor. Výstupem z diskuse by pak mělo být
poznání, že děláme-li někomu něco, co by nám samotným mohlo připadat zábavné, avšak
druhému se to nelíbí, musíme s tím přestat. Pokud bychom totiž pokračovali, jednalo by se
o ubližování druhému.

Hraní rolí
Časová dotace: 20 minut
Pomůcky: Pracovní list (viz příloha č. 1)
Rozdělení: Čtyři skupinky po třech žácích

Postup:
К této aktivitě můžeme využít přítomnost peer aktivistů nebo si můžeme z řad žáků vybrat
dva odvážlivce, kteří se vžijí do rolí dvou postav. Žákům se rozdají do každé skupinky
pracovní listy. Sehraje se scénka na téma šikana, která bude souviset se školním
prostředím.
Žáci se budou zamýšlet nad otázkami v pracovním listě a zapisovat tam své názory na
danou situaci.
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Příběh:
Petr a Tomáš jsou spolužáci a navštěvují oba třídu 8. B. A však ostatním je patrné,že se
tihle dva zrovna v lásce nemají.

Petr a Tomáš se potkají před školou.
Petr (jde к Tomášovi): „Tak co, Tomáši?"
Tomáš (pokračuje v chůzi): „Ahoj, Petře."
Petr: „Pocem."
Tomáš: „ A proč?"
Petr (naštvaně): „Tak půjdeš sem?"
Tomáš (zastaví se a pomalu jde к Petrovi.)
Petr: „Máš peníze?"
Tomáš:„0 co ti jde?"
Petr: „Jen hezky vyndej, máš je v kapsách co!" (Ukazuje při
řeči Tomášovi kapesní nůž. Tomáš poslechne a vyndává
z kapsy pár drobných. Petr mu sebere peníze a drží mu nůž u břicha) „ A v batohu už
žádný nemáš? Tomáš (vyndává si dvacet korun z kapsy od batohu)
Petr: „Nikomu ani slovo (mává před Tomášem nožem), je to jasné?" (Odchází a Tomáš
zůstává na místě celý vyděšený)

Reflexe:
Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili, že každý má právo na osobní bezpečí a nikdo
nemá právo nikomu ubližovat.

Co je to šikana a jak probíhá
Časová dotace: 15 minut

Postup:
Brainstorming ve skupinách na téma: „Co vše může být šikana (příklady chování)".
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Společně se žáky učitel určí, jak se projevuje šikana a jaké jsou její základní znaky.

Teoretická část
Výklad učitele:
Znaky šikany:
o Účelná agrese
o Nepoměr sil mezi agresorem a obětí

Definice šikany:
o

Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a ubližuje spolužákovi/kům)
a používá k tomu agresi a manipulaci.

Poté se společně podíváme na stadia vývoje šikany. Důležité je podrobněji seznámit žáky s
prvními třemi stadii vývoje šikany.
o

vyčleňování (člověk je na okraji skupiny, nikdo se s ním nebaví)

o

ústrky, nadávky, zesměšňování, braní věcí, fyzické ubližování

o

tvrdé jádro (fyzické a psychické ubližování se zhoršuje, ve třídě se vytvoří skupinka

několika útočníků - tj. těch, kteří ubližují, dále je zde jejich oběť či oběti a pak více či
méně mlčenlivá většina, ze které mohou následně vzniknout další oběti a agresoři

Psychická šikana - deptání a týrání druhého, urážení, výsměch, ironie, přehlížení apod.
Je důležité připomenout, že v některých situacích je nutné vyhledat pomoc např. u rodiče,
pedagoga, výchovného poradce atd.

Přestávka
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2. část
Kdy mi někdo pomohl a kdy jsem někomu pomohl/a já
Časová dotace: 10 minut
Pomůcky: Tužka a papír A4 do každé skupiny (4 skupiny po třech žácích)

Postup:
Skupiny využijí metodu brainstormingu a odpovídají na otázku: Kdy mi někdo pomohl a
kdy jsem někomu pomohl/a já? Skupiny poté sdělí své zkušenosti ostatním a s učitelem
budou vzájemně diskutovat o svých zážitcích.
Cílem této aktivity je podělit se s ostatními o zkušenosti, seznámit ostatní se situacemi, do
jakých se můžeme dostat a s tím,co např. můžeme udělat.
Teoretická část
Chráníme svůj osobní prostor
Časová dotace: 10 minut

Postup:
Každý člověk má svá práva jako např. právo na základní biologické potřeby. Úmluva o
právech dítěte zaručuje ochranu dítěte před tělesným i duševním týráním, zneužíváním,
před zanedbáváním povinné péče nebo před nedbalým zacházením. Každé dítě má právo
vyjádřit své pocity, např. pocity ohrožení a podobně.
Intimní prostor je prostor, kam může vstoupit např. náš partner, nejbližší přátelé, rodina
apod.. Právo vstoupit do našeho tzv. osobního prostoru mají např. naši kamarádi po
vzájemné komunikaci formou rozhovoru. Když do teritoria vstoupí někdo neznámý,
cítíme, že je nám to nepříjemné. V tomto případě se snažíme uhýbat, děláme krok zpátky,
abychom si zachovali svůj osobní prostor.
Osobní prostor se dělí na tyto zóny:
Zóna intimní- 15 - 45cm = nejbližší známí, členové rodiny
Zóna osobní - 45 - 120cm = přátelé
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Zóna společenská - Odstup: 2,1-3,7 m.
Zóna veřejná - Odstup: 7,6 m a více.

Reflexe:
Jaké situace mohou být pro nás nebezpečné, na co bychom si měli dávat pozor?
o

Žáci vymyslí příklady, kdy by mohlo dojít к ohrožení osobního bezpečí např.:

vyvarovat se omamných

látek, nesedat si do auta s opilým řidičem, nedůvěřovat

neznámým lidem apod.

S kým to mohu vyřešit?
Časová dotace: 15-20 minut
Pomůcky: Pracovní list ( viz příloha č. 2.)
Rozdělení: Čtyři skupinky po třech žácích

Postup:
Žáci se ve skupinách mají rozhodnout, s kým by řešili konkrétní problémovou situaci, u
koho by hledali pomoc. Žáci v pracovním listě zaškrtávají příslušná políčka k dané situaci.
Závěrem se všichni zamyslí nad problémovou situací a každá skupina nahlas přečte, s kým
by ji vyřešila. Může se rozvést diskuze na téma, proč si vybrali právě tuto osobu a zda by
nebylo lepší zvolit jiné řešení apod.

Reflexe:
„Bylo pro Vás těžké vybrat si ze seznamu osobu, které byste svůj problém sdělili?"
„Věděli jste, že tato osoba by Vám mohla lépe pomoci než ta Vámi zvolená apod." (19)
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Závěr 1. projektového dne
Časová dotace: 5 minut

Postup:
Učitel vyzve žáky, aby zhodnotili dnešní projektový den. Každá žák by měl vyjádřit, jaká
aktivita se mu líbila nejvíce. Důležitá je otázka, co se dozvěděli dnes nového? (např. co
nám přináší sport, rozdíl mezi škádlením a šikanou, zóny osobního prostoru). Ukončení
prvního projektového dne.

2. PROJEKTOVÝ DEN
1. BLOK - JAK SI PŘEDSTAVUJI ŠIKANU

Tvorba posteru na počítači (viz příloha č. 4.)
•

odehrává se v počítačové učebně

Časová dotace: 45 minut
Pomůcky: Program MS Word
Rozdělení: Šest skupinek po dvou žácích

Postup:
Žáci mají za úkol pomocí programu Word vytvořit plakát, jehož cílem bude varovat ostatní
spolužáky před šikanou. Plakát bude znázorňovat, co vše si žáci představí, když se řekne
šikana
(např. škola, žáci, agrese, smutek, násilí, nebezpečí apod.) Za pomoci internetu vyhledají
obrázky, které podle nich mají něco společného se šikanou a vytvoří plakát, který bude mít
tyto náležitosti:
•

Název

•

Šest obrázků souvisejících se šikanou

•

Zajímavé grafické zpracování (pozadí, popisky, úprava obrázků)
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Po časovém limitu 15 až 20 min každá skupina představí svůj plakát ostatním. Každá
skupina zdůvodní, proč si zvolila právě tyto obrázky popřípadě, kde obrázky vyhledala. Po
každé ukázce ostatní žáci zhodnotí, zda se jim plakát líbil či nikoliv, zda obrázky souvisely
s daným tématem apod.

Závěr: Následuje zhodnocení práce. Učitel může vybrané postery vytisknout a pověsit na
nástěnku do třídy nižších ročníků základní školy.

Reflexe
o

„Co Vám dělalo problémy?"

o

„Bylo těžké obrázky vyhledat? Kde jste je hledali?"

o

„Slouží plakát k tomu, aby ostatní varoval?"

Přestávka

2. část
Beseda s pracovníkem Policie ČR
•

promítání informačního filmu: „Nechte mě bejt!" (téma: šikana)

Časová dotace: 90 minut

Postup:
Učitel představí pracovníka Policie ČR, který povede celou besedu na téma: Šikana.
Žákům představí videokazetu: „Nechte mě bejt!" a promítne jim příběh o šikaně.

Reflexe:
Provádí pracovník Policie CR např. podle příručky к této videokazetě. Otázky z ní jsou
uvedeny v kapitole 4.7.1.1: Příběh o šikaně.
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Přestávka

2. BLOK - KDO MI MŮŽE POMOCI
(počítačová učebna)
1. část
Teoretická část
Linka důvěry a krizová centra
Časová dotace: 5 - 1 0 minut

Výklad učitele:
Linky bezpečí umožňují pomoc každému, kdo se ocitne v nouzi a obrátí se na ně. Volání
může být anonymní, operátorky jsou připraveny poskytnout telefonickou pomoc, poradí,
kam se případně obrátit. Součástí Linek bezpečí jsou krizová centra, která poskytují
ohroženým nebo postiženým dětem přímou pomoc nebo jim tuto pomoc zprostředkovávají.
V případě nutnosti samy Linky bezpečí pak ohlašují závažné ubližování dítěti příslušným
orgánům péče o rodinu a děti či orgánům činným v trestním řízení.

Telefonní čísla pro informaci:
Linka bezpečí - 800 155 555, Krizové centrum Riaps - 222 580 697, DONA linka - linka
pomoci obětem domácího násilí - 251 511 313, Linka důvěry Dětského krizového centra
-241 484 149
Tato telefonní čísla by bylo vhodné vypsat na čtvrtku a připevnit ji na nástěnku, aby čísla
žáci měli na očích v případě potřeby.

Kdo v mém okolí mi může pomoci
Časová dotace: 1 5 - 2 0 minut
Pomůcky: Internet, program pro prezentace
Rozdělení: Čtyři skupinky po třech žácích
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Postup:
Každá skupinka dětí dostane možnost si ze seznamu vybrat jednu instituci, na kterou se
mohou obrátit v případě ohrožení své osoby.
Možnosti:
a) Krizové cenrum Riaps,
b) DONA linka,
c) Linka bezpečí,
d) Linka důvěry Dětského krizového centra.

Pomocí internetu se pokusí najít co nejvíce informací o dané instituci, zjistí její webovou
adresu a základní informace, další potřebná čísla a vytvoří prezentaci pomocí libovolného
programu, která by obsahovala:
•

Název prezentace (např. Linka bezpečí), jména členů skupiny

•

Základní informace o instituci

•

Další zajímavé informace, vložení obrázku atd.

•

Zdroje, ze kterých jsme čerpali

Prezentace
Časová dotace: 1 5 - 2 0 minut
Po časovém limitu jednotlivé skupinky žáků předvedou svou prezentaci v programu MS
Powerpoint a seznámí ostatní se základními informacemi o dané instituci. Může
prezentovat jeden žák ze skupiny anebo se mohou zapojit všichni tři.
Na závěr by učitel měl žákům vysvětlit, kam se mohou obrátit v jejich škole v případě
potřeby, která konkrétní osoba se bude zabývat těmito jejich problémy např. výchovný
poradce, školní psycholog a uvede jejich jména.

Reflexe:
„Co vám činilo problémy?"
„Bylo těžké najít informace o instituci, kterou jste si zvolili?"
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Přestávka

Následuje dokončení prezentací, pokud žáci nestihli vystoupit v předchozí hodině.

Závěr projektových dnů
Časová dotace: 10-15 minut

Postup:
Žáci vytvoří kruh, posadí se na zem a společně se zamyslí nad tím,co se dozvěděli
nového,co jim projektové dny přinesly apod. Každý má právo vyslovit svůj názor jednou
větou Po odpovědi žáka stačí, když mu poděkujeme a vyzveme dalšího žáka, aby řekl svůj
názor.
Poté se účastníků můžeme ještě zeptat, zda se jim takto postavený program líbí, zda by
něco změnili. Na závěr se ještě žáci mohou zamyslet nad tím,co by chtěli vylepšit
v kolektivu své třídy. Kdo bude chtít, může vyslovit své přání, nikoho nebudeme nutit.
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ZÁVĚR
V současné době je šikana diskutovaným a obávaným problémem. Škola jako
významný činitel vzdělávacího procesu napomáhá к formování osobnosti člověka. Měla by
pomoci k tomu naučit žáky aktivně využívat jejich volný čas. Samotný učitel by měl být
příkladem, jak se ve společnosti chovat. Avšak ani osobnost učitele nemá v rukou tu moc,
kterou by mohl zabránit vzniku sociálně - patologických jevů. Existují však preventivní
programy a projekty, které se snaží zaměřit na primární prevenci a záleží už jen na aktivitě
škol, jak se budou do příslušných projektů či programů zapojovat.
V diplomové práci jsem se zaměřila na zmapování situace v oblasti prevence násilí
a agresivity u dětí na 2. stupni základní školy, jejím cílem bylo zjistit, zda byl realizován v
základních školách projekt Policie ČR „Děti, pozor!" Hlavním bodem tohoto projektu je
informační film s názvem „Nechte mě bejt!", který se zaměřuje na nebezpečné chování a
snaží se varovat školáky před možným nebezpečím, ať už jde o příběh o šikaně anebo o
příběhy varující před kontaktem s cizí osobou. Videofilm je možné využít podle potřeb
školy v souvislosti s tím, který problém právě řeší. Je však důležité podotknout, že právě
příběh o šikaně je velmi zdařilý, a proto ho základní školy nejvíce využívají v rámci
prevence násilí a agresivity u dětí.
Na základě dotazníkového šetření jsem došla к závěru, že 44 % škol (22 škol z 50
dotazovaných) bylo nebo stále je zapojeno do projektu v rámci prevence násilí a agresivity
u dětí. Do projektu „Děti, pozor!" bylo nebo je zapojeno 7 dotazovaných škol (14 %).
Příčinou malého množství zúčastněných je fakt, že projekt vznikl v roce 2005 a školní
metodici prevence, kteří vykonávají svou funkci kratší dobu, o realizaci projektu nemusejí
být informováni. Obě hypotézy, které jsem si v úvodu výzkumného šetření stanovila, se
nepotvrdily.
Strukturovaný rozhovor, který jsem využívala po vzájemné domluvě se šesti
školními metodiky prevence, ukázal, že školy jsou aktivně zapojeny do projektů v rámci
prevence sociálně - patologických jevů, snaží se preventivně působit v rámci předmětů
jakou jsou občanská a rodinná výchova či výchova к občanství, připravují pro žáky akce a
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projektové dny během školního roku, spolupracují s Policií ČR na besedách a projektech,
mají zájem o to, aby žáci smysluplně využívali svůj volný čas. V rámci tohoto rozhovoru
jsem též zjistila, že preventivní plán akcí na daný školní rok lze naleznout u třech mnou
oslovených škol v minimálním preventivním programu školy. Zbylé tři školy, které jsem
navštívila, si preventivní plán akcí nezakládají a projekty či besedy, které se v daném
školním roce konaly či budou konat, nejsou uvedeny ani v minimálním preventivním
programu.
V současné době školy realizují novější projekty jako je např. Jeden svět na
školách, Ajaxův zápisník pro 1. stupeň základní školy aj. Videokazety či DVD, které jsou
v dnešní době školám к dispozici, jsou zaměřeny na určitou problematiku a školy tak mají
možnost výběru. Jestli volí formu besedy s kompetentní osobou nebo tím pověřují
metodika prevence či výchovného poradce záleží na vedení školy. Domnívám se, že
vhodná spolupráce právě s Policií ČR v oblasti prevence sociálně - patologických jevů je
zde na místě.
Pedagog by se měl především snažit obohacovat hodiny (např. motivací,
skupinovou aktivitou, aktivizujícími metodami ve výuce), využívat konstruktivních metod
ve výuce už jen proto, aby žáci byli zapojeni do vyučovací hodiny a těšili se na nové
aktivity.
Můj projekt: „Agresivitě STOP!" je aplikovatelný na 2. stupni základní školy a
slouží pro primární prevenci násilí a agresivity u dětí. Žáci díky projektu obohatí své
vědomosti v problematice šikany, budou informováni o tom, co dělat, kdyby se tento
problém týkal právě dětí samotných. Cílem projektuje především posílení vztahů ve třídě a
vytvoření příjemného školního prostředí.
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PŘÍLOHA Č. L: PRACOVNÍ LIST: HRANÍ ROLÍ
Co se stalo?

Jak se asi cítil Tomáš v této situaci?

Měl Tomáš odmítnout dávat Petrovi nějaké peníze ?

Měl by o tom Tomáš někomu říci?

Kdyby ses dozvěděl/a, že se stala taková situace, jak bys mohl/a reagovat?

PŘÍLOHA Č. 2.: PRACOVNÍ LIST: S KÝM TO MOHU VYŘEŠIT?

Situace
Kamarád/ka se mi
svěřil/a, že mu/jí
ubližuje spolužák.
Můj táta pije. Nevím,co
mám dělat.
Myslím si, že si na mě
zasedla paní učitelka.
Moji rodiče se
rozvádějí.
Ve třídě se mi
posmívají dva kluci.
Mám pocit, že se mě
snaží zesměšnit před
ostatními.
Nejde mi ve škole
čeština. Bojím se, že
propadnu.
Jdu po ulici a vidím, jak
jeden člověk ubližuje
druhému.
Nemám ve třídě
žádného kamaráda.
Viděl jsem, jak
spolužáci šikanují
jednoho páťáka.
Odpoledne se doma
nudím.
Dostal/ a jsem špatnou
známku a bojím se jít
domů.
Moje sestra měla
pohlavní styk a ještě jí
nebylo 15.

s
kamarádem

s
rodiči

s
s
učitelem psychologem

s
policistou

PŘÍLOHA Č. 3.: JAK SE ASI CÍTÍM?

LÁSKA

RADOST

SMUTEK ROZHOŘČENÍ

PŘEKVAPENÍ

HNĚV

HANBA

STRACH

RADOST

LÁSKA

RADOST

PŘEKVAPENÍ

SMUTEK ROZHOŘČENÍ

HANBA

STRACH

HNĚV

RADOST

PŘÍLOHA Č. 4.: TVORBA POSTERU NA POČÍTAČI

PŘÍLOHA Č. 5.: DOTAZNÍK

DOTAZNÍK
Prevence násilí a agresivity mezi dětmi staršího školního věku
(určeno osobám zodpovědným za prevenci násilí a agresivity и dětí na 2. stupni základních škol)
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vám předložit dotazník, pomocí něhož chci zjistit, jak je Vaše škola zapojená
do projektů к prevenci proti násilí a agresivitě u dětí. Tento dotazník bude sloužit jako
jeden z výstupů mé diplomové práce.
Prosím, и otázek s výběrem možností ANO/NE podtrhněte vybranou odpověď.
1. Pohlaví: muž / žena
2. Počet let učitelské praxe:
3. Funkce:

4. Jak dlouho vykonáváte tuto funkci ve škole? (Označte)
a.
b.
c.

Méně než rok
1 až 5 let
5 let a více

5. V jakém městě se Vaše základní škola nachází? (Označte)

KLADNO

PRAHA

6. Byli s problematikou šikany, násilí a agresivity u dětí seznámeni všichni pedagogičtí
pracovníci na Vaší škole?

ANO

NE

7. Jakou formou se na Vaší škole seznamují pedagogičtí pracovníci s problematikou
šikany, násilí a agresivity u dětí? (např. školení vlastními pedagogy, externisty aj.)

8. Jakou strategii nebo jaké formy, metody prevence násilí a agresivity u dětí využívá
Vaše škola na 2. stupni? (Označte více možností)
a. Přednášky pro všechny ročníky
b. Přednášky pro vybrané ročníky
c. Pravidelná sledování vztahů ve třídě
d. Cílená práce s třídami
e. V rámci výuky některých předmětů, uveďte jakých:

9. Byl na Vaší škole realizován nebo stále je projekt Policie ČR „Děti, pozor!," v rámci
něhož byl žákům promítán informační film „Nechte mě bejt!?"
(Vpřípadě odpovědi NE, pokračujte otázkou 16).

ANO

NE

10. Byl tento projekt uskutečněn formou besedy s pracovníkem Policie ČR?

ANO

NE, uveďte jinou formu:

11. Je na Vaší škole pracovník, který má videokazetu к dispozici a realizuje besedy v
rámci prevence násilí a agresivity u dětí?
ANO

NE

12. Byl informační film využíván hlavně pro prevenci násilí a agresivity mezi dětmi?

ANO

NE, uveďte jiný druh prevence:

13. V jakých třídách byly besedy realizovány? (Označte i více možností)
a. stupeň základní školy
b. 2. stupeň základní školy (6. a 7. třída)
c. 2. stupeň základní školy (8. a 9. třída)

14. Projekt „Děti, pozor!" měl pokračování v podobě projektu „Každý má svá práva a
povinnosti!," v rámci něhož byl promítán videofilm „Zpackané životy." Zúčastnila se
Vaše škola pokračování tohoto projektu? {Vpřípadě odpovědi NE, pokračujte otázkou

16).
ANO

NE

15. Který projekt Policie ČR, jež tu byl zmíněn, měl lepší ohlasy na Vaší škole? (Označte)
a.
b.
c.
d.

„Nechte mě bejt!"
„Zpackané životy"
Oba projekty měly dobré ohlasy
Ani jeden projekt neměl dobré ohlasy

16. Byla Vaše škola zapojena nebo stále je v rámci prevence násilí a agresivity u dětí do
jiného projektu, než byl projekt „Děti, pozor!" a jeho pokračování „Každý má svá
práva a povinnosti!?"

ANO, uveďte název projektu:

17. Vaše náměty, připomínky:

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.

NE

PŘÍLOHA Č. 6.: STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR

1.

Jakým způsobem probíhala realizace projektu Policie ČR: „Děti, pozor!?"
(realizace probíhala za účasti pracovníka Policie ČR během vyučovacích hodin (např.
občanské nebo rodinné výchovy)

2.

Jaké ohlasy měl projekt?
a. pozitivní
b. negativní
c. neutrální

3.

Jak probíhá prevence šikany u Vás ve škole? (Preventivní program školy, zkušenost
školy se šikanou, předměty, kde se prevence uplatňuje nejvíce)

4.

Jaké projekty jste realizovali nebo budete realizovat v rámci prevence násilí a
agresivity u dětí?

5.

Jakým způsobem probíhá vzdělávání pedagogů u Vás ve škole v problematice
prevence násilí a agresivity u dětí?

PŘÍLOHA Č. 7: VYPLNĚNÍ DOTAZNÍK

í
DOTAZNÍK
P r e v e n c e násilí a a g r e s i v i t y m e z i d ě t m i s t a r š í h o Školního v i k u
( určeno osobám zodpovědným za prevenci násilí a agresivity u déti na 2. stupni základních

Skot)

Vážená paní. vážený pane,
dovoluji si V á m předložit dotazník, p o m o c i něhož chci zjistit, j a k j e Vaše Škola zapojená do
projektů к prevenci proti násilí a agresivitě u dětí. Tento dotazník bude sloužit j a k o jeden z
výstupů mé diplomové práce.
Odkaz

na projekt,

kterého

se hlavné

týká toto dotazníkové

šetřeni:

ht-.ť.p: / /www, policie. cz/clanek/nechte-me-bei t • aspx
Prosím,

и otázek s výběrem možností

ANO/NE

podtrhnite

vybranou

odpověď.

1. Pohlaví: muž /jžena
2.

Počet let učitelské praxe:

3.

Funkce:

4.

Jak dlouho vykonáváte tuto f u n k c i ve škole? (Označte)
a. Méně než rok
b. 1 až 5 let
( Z ) 5 let a více

5.

V j a k é m městě se Vaše základní Skota nachází? (Označte)

w - ž r í

KLADNO

6.

wýtU.

[PRAHA

B y l i s problematikou šikany, násilí a agresivity u dětí seznámeni všichni pedagogičtí
pracovníci na Vaší škole?

£ano)
7.

(

2Jf

NE

Jakou f o r m o u se na Vaší škole seznamují pedagogičtí pracovníci s problematikou šikany,
násilí a agresivity u dětí? (např. Skoleni vlastními pedagogy, externisty aj.)

8. Jakou strategii nebo jaké formy, metody prevence násilí a agresivity u dětí využívá Vaše
škola na 2. stupni? (Označte více možností)
(£) Přednášky pro všechny ročníky
(Ъ?) Prednášky pro vybrané ročníky
Гсл Pravidelná sledování vztahů ve třídě
,
igľ) Cílená práce s třídami
( e j V rámci výuky některých předmětů, uveďte jakých: Ov
Î Jiný způsob:

9. Byl na Vaší škole realizován nebo stále je projekt Policie ČR „Děti pozor," v rámci něhož
byl žákům promítán informační film „Nechte mě bejt!?"
(Vpřípadě odpovědi NE, pokračujte otázkou 16).

ANO

(^D*

10. Byl tento projekt uskutečněn formou besedy s pracovníkem Policie ČR?

ANO

^NE), uveďte jinou formu:

11. Je na Vaší škole pracovník, který má videokazetu к dispozici a realizuje besedy v rámci
prevence násilí a agresivity u dětí?
ANO

fNE

12. Byl informační film využíván hlavně pro prevenci násilí a agresivity mezi dětmi?

ANO

NE, uveďte jiný druh prevence:

13. V jakých třídách byly besedy realizovány? (Označte i více možností)
a. 1. stupeň základní školy
b. 2. stupeň základní školy ( 6. a 7. třída)
c. 2. stupeň základní školy (8. a 9. třída)

14. Projekt „Děti pozor" měl pokračování v podobě projektu „Každý má svá práva a
povinnosti!," v rámci něhož byl promítán videofilm „Zpackané životy." Zúčastnila se
Vaše škola pokračování tohoto projektu? (V případě odpovědi NE, pokračujte otázkou
16).

ANO

NE

15. Který projekt Policie ČR, jež tu byl zmíněn, měl lepší ohlasy na Vaší škole? (Označte)
a.
b.
c.
d.

„Nechte mě bejt!"
„Zpackané životy"
Oba projekty měly dobré ohlasy
Ani jeden projekt neměl dobré ohlasy

16. Byla Vaše škola zapojena nebo stále je v rámci prevence násilí a agresivity u dětí do
jiného projektu, než byl projekt „Děti pozor" a jeho pokračování „Každý má svá práva a
povinnosti!?'

ANO, uveďte název projektu:

NE

17. Vaše náměty, připomínky:

vStt&Lfr)
A S*'*-/,
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Děkuji V á m za vyplnění dotazníku.
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PŘÍLOHA Č. 8.: TYPOLOGIE M.B. T. I. A JEJÍ VYUŽITÍ V PRÁCI UČITELE

Lektorky:
•
•

Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang

Poradenské a školní psycholožky
Držitelky mezinárodního certifikátu Lektor programu RWCT (Reading and Writing for Critical
Thinking)) a certifikátorky pro jižní Čechy
Členky pracovni skupiny pro klíčové kompetence v rámci Pilotu G na VÚP
Lektorky a odborní garanti specializačního studia Koordinace a následná realizace ŠVP

•
•

Ve školství se zaméřujl na vzděláváni pedagogických pracovníků v oblasti aktivních forem výuky,
řízení třídy, komunikace, hodnoceni, poradenství při tvorbé SVP, využiti typologie M.B.T.I. ve výuce či
spolupráci ve sboru. Ve firmách a institucích se zaméřujl na využiti typologie M.B.T.I. v práci
personálního oddělení, při řešeni konfliktů a budováni týmů.

Jak při každodenní spolupráci v rámci pedagogického sboru, tak např. při tvorbé a realizaci ŠVP,
je potřeba účinné spolupracovat, hledat řešení přijatelná pro všechny, umét oceňovat i přijímat
zpětnou vazbu od ostatních, ^ t o í i ť j á j a í i h é , ž e l i d é se od sebe v mnohém liší a spolupráce ne vždy
fúnguje| úplné hladce.
Určité jste si všimli, že někteří učitelé vítají novinky a chtějí se stále ve svém pedagogickém
působení zdokonalovat. Jiným naopak vyhovuje, když mohou opakované používat osvědčené
postupy a ke zménám nemají důvéru ä je zcela odmítají. Jedni při komunikaci se studenty projevuji
velkou citlivost a ochotu naslouchat, dbají na příznivé klima ve třídě a dobré vztahy mezi studenty.
Jiní přistupuji к výuce velmi racionálně a jde jim především o to předat studentům dostatek kvalitních
informaci.

j[_
.

Jak ve z p ů s o b u , k t e r ý m vyučujeme, t a k v komunikaci a s p o l u p r á c i s k o l e g y
SE ODRÁŽÍ NÁS o s o b n o s t n í t y p .
• Л , .
s.

Blok A: Typologie M. В. Т. I. - využiti v pedagogickém sboru (20 hodin):
V průběhu semináře:
• porpzumíme rozdílům mezi lidmi, naučíme se chápat .nedostatky" a vidét přednosti svých kolegů,
volit vhodné strategie komunikace a spolupráce, rozdělovat si úkoly a role v týmu v souladu
s pracovními styly jednotlivců
.
poznáme svůj typ, uvédomlme si své silné a slabé stránky a způsoby, jak s nim nakládat
Blok B: Typologie M. В. T. I. - v y u ž i t i v e v ý u c e (20 hodin):
V průběhu semináře:
•
se naučíme, jak se studenti jednotlivých temperamentových typů a dimenzí projevují ve výuce,
a vyhodnotíme, jaké výukové metody a učební činnosíi jsou pro né nejefektivnéjšl, aplikujeme
osvojené poznatky při řešení kasuistik z praxe
•
porozumíme tomu, jaké osobnostní dispozice studentů ovlivňují osvojování klíčových
kompetenci - které složky kompetenci jsou pro daný osobnostní typ tzv. přirozené a které
budou vyžadovat systematický trénink a vèdomê učeni.

