
  

  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

Katedra školní a sociální pedagogiky 

 

 

SROVNÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

V OBLASTECH S ODLIŠNÝM POČTEM 

OBYVATELSTVA 

 

Bakalářská práce 

 

RENATA KLUSÁČKOVÁ 

Vychovatelství 

Kombinované studium 

 

 

Vedoucí práce: PaedDr. Eva Marádová, CSc. 

 

Praha 2010 



 2 

Prohlášení 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně pod vedením  

PaedDr. Evy Marádové, CSc. 

V práci jsem pouţil/a informační zdroje uvedené v seznamu. 

 

 

 

V Praze dne 30. 4. 2010 

 

 

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat vedoucí práce PaedDr. Evě Marádové, CSc. za 

cenné rady, připomínky a čas, který mi při psaní práce věnovala.  

Zároveň bych ráda poděkovala Mgr. Romanu Schulzovi a Mgr. Zuzaně Martinovské, 

kteří mi umoţnili uskutečnit akční výzkum na jejich školách a poskytli data, která jsou 

nedílnou součástí práce.  

Chci poděkovat rovněţ své rodině a přátelům, kteří mě během studia podporovali.  



 4 

Anotace 

Předmětem této práce je akční výzkum a analýza jeho výsledků, které se týkají 

sociálně patologických jevů zkoumaných ve dvou školských zařízeních v oblastech 

s odlišným počtem obyvatelstva. Jedná se o ZŠ Jana Wericha v Praze 6, která 

reprezentuje velkoměstské školské zařízení, a o ZŠ Libice nad Cidlinou reprezentující 

venkovskou školu v oblasti s nízkým počtem obyvatel. Teoretická část práce se zabývá 

stručnou charakteristikou zkoumaných sociálně patologických jevů, ve výzkumné části 

se věnuji analýze zjištěných výsledků. 

 

Klíčová slova v českém jazyce 

Sociálně patologické jevy, zneuţívání návykových látek, venkovský způsob ţivota, 

městský způsob ţivota.  

 

 

Anotace v anglickém jazyce 

The object of this work is action research and analysis of its results, which relate to 

the socio-pathological phenomena studied in two schools in areas with different 

populations. It is a school of Jan Werich in Prague 6, which represents the big city 

school facilities and school Libice nad Cidlinou representing rural schools in areas with 

low population. The theoretical section deals with the short characteristics examined 

social pathology in the research section is devoted to analysis of the results. 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

Social pathologies, drug abuse, rural way of life, urban way of life. 
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1. Úvod 

 

Nedávno jsem Literárních novinách četla přirovnání, ţe město je jako rakovina. 

Stále se nekontrolovatelně rozrůstá a stále více spotřebovává. Mnozí lidé preferují 

anonymitu a povaţují ji za významnou výhodu. Jsou rádi, ţe je vlastně nikdo nezná, 

nikdo neví, co dělají, s kým se stýkají a čím se ţiví. Anonymita je prostě součástí 

individualistické kultury. Velkoměsta se čím dál častěji stávají centrem konzumu 

a zábavy s velkým nárůstem sociálně patologických jevů. Tato neblahá skutečnost 

dopadá na všechny obyvatele, ale největší ohroţenou skupinou jsou ti nejslabší – děti. 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jak vypadá situace ve dvou vybraných školách, 

z nichţ jedna reprezentuje typické velkoměstské školské zařízení a druhá stojí  

na opačném pólu – tedy poklidná venkovská škola. Setkávají se děti z „ rizikové 

oblasti“ ve větší míře se sociálně patologickými jevy?  Můţe být zastoupení některých 

sociálně patologických jevů společné pro město i venkov? A jaké sociálně patologické 

jevy jsou naopak specifické pro velkoměsto a jaké pro vesnici? 

Jako způsob pro zjištění odpovědí na tyto otázky jsem zvolila metodu akčního 

výzkumu, která se skládala ze sedmi otázek, na něţ děti odpovídaly do připravené 

tabulky, a následné diskuse, která měla poskytnout podrobnější informace. 

Akční výzkum ve vybraných zařízeních a následná analýza výsledků by měla 

oběma školám slouţit jako ukazatel účinnosti jejich programu preventivní péče.  
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2. Teoretická část 

2.1  Sociálně patologické jevy 

V poslední době dochází k značnému nárůstu jevů, které bývají označovány jako 

sociálně patologické. Jde o souhrnné označení nezdravých, abnormálních a obecně 

neţádoucích společenských jevů. Škála jevů, které vnímáme jako nechtěné nebo  

aţ nepřijatelné, je velmi variabilní. Kaţdý takový jev má svoji míru společenské 

nebezpečnosti. Čím je tato škodlivost a nebezpečnost vyšší, tím větší je i zájem o jejich 

řešení (Fischer a Škoda, 2009). Společenská přijatelnost či nepřijatelnost určitého jevu 

souvisí se sociokulturním prostředím. Co je v jedné části světa povaţováno za problém, 

na opačné straně zeměkoule můţe být naprosto normální záleţitostí.  

2.1.1 Zneužívání alkoholu  

Etanol, hlavní psychoaktivní sloţka alkoholických nápojů, se vyrábí alkoholovým 

kvašením rostlinných produktů obsahujících sacharidy a případně následnou destilací. 

Uţití etanolu probíhá výhradně perorálně a po poţití se vstřebává sliznicí tenkého střeva 

do krevního oběhu. Vstřebávání můţe zpomalovat přítomnost potravy v ţaludku. Malé 

mnoţství etanolu je vylučováno v nezměněné podobě v moči, potu a dechu. Většina 

látky je však v játrech dehydrogenázami enzymaticky metabolizována na acetaldehyd  

a následně na kyselinu octovou. Genetická variabilita dehydrogenáz způsobuje 

individuální odlišnosti v účincích alkoholu a jeho snášenlivosti. Za fyziologické účinky 

vyvolané konzumací alkoholických nápojů, však není zodpovědný etanol,  

ale acetaldehyd vznikající při oxidaci etanolu (Fischer a Škoda, 2009). 

Alkohol má pro většinu jedinců anxiolytický účinek, při poţití způsobuje rozšíření 

cév, zrychlení srdeční činnosti a dýchání, dochází k poklesu krevního tlaku v důsledku 

vazodilatace, k zúţení průdušek, uţití většího mnoţství alkoholu můţe provázet nauzea 

a zvracení, přičemţ dochází ke zhoršení kognitivních, percepčních 

a psychomotorických funkcí. Alkohol působí na centrální nervový systém,  

který všeobecně tlumí, přestoţe díky uvolnění po uţití se alkohol povaţuje  

za stimulancium. Uţ v malém mnoţství jsou patrné jeho účinky na rychlost reakcí, 

koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Tlumí vnímání bolesti, vysoké koncentrace 
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alkoholu tlumí centra pro dýchání a krevní oběh, coţ můţe vést aţ ke smrti. Obzvlášť 

nebezpečné jsou proto kombinace s jinými tlumivými látkami. V psychické sféře 

alkohol odstraňuje zábrany, coţ přispívá k všeobecně rozšířené domněnce, ţe podporuje 

sexuální funkce. Opak je pravdou. Potence je při uţití většího mnoţství alkoholu 

sníţena. Odstranění zábran vede k pocitu spokojenější atmosféry ve společnosti, kde se 

pije alkohol, protoţe je zbavena zátěţe etikety. Uvolnění zábran můţe vést  

ke vzrušeným emocionálním projevům, agresivitě, která se můţe projevit aţ v surových 

a krutých násilných činech. Byla prokázána souvislost mezi účinkem alkoholu a tvorbou 

endorfinů, které bývají často označovány jako „hormony štěstí“, protoţe tyto 

neurotransmitery se podílejí na vzniku dobré nálady a tlumí bolest. Změny v chování 

následkem poţití alkoholu jsou rozdílné v závislosti na mnoţství vypitého alkoholu, 

koncentraci etanolu v nápoji, pohlaví, tělesné hmotnosti, hladině alkoholu v krvi a době 

uplynulé od předchozí dávky. Bezpečná dávka pro zdravého dospělého člověka se dle 

WHO rovná jednomu půllitru piva nebo 200 ml vína. (Fischer a Škoda, 2009; 

Taubnerová, 2010). Proces rozvoje závislosti na alkohol je nejčastěji popisován 

ve čtyřech fázích: 

1. stadium (počáteční, prealkoholické) – konzument si uvědomuje, ţe pije odlišně 

neţ ti druzí a ţe mu alkohol přináší úlevu od problémů, a proto se zvyšuje 

mnoţství i frekvence konzumace 

2. stadium (prodromální, varovné) – zvyšuje se tolerance k alkoholu, čím dál více 

bývá narušena kontrola nad pitím, konzument se za své pití počíná stydět, 

objevují se palimpsesty, dochází k výčitkám či racionalizacím 

3.  stadium (rozhodné, kruciální) – tolerance k alkoholu stále stoupá, v důsledku 

časté konzumace narůstají konflikty se zákonnými normami, palimpsesty jsou 

spojeny téměř s kaţdou konzumací, nad pitím jiţ chybí jakákoliv kontrola, 

jedinec je často přesvědčen, ţe kdyby chtěl, mohl by přestat, ve skutečnosti 

potřebuje alkohol téměř denně, v této fázi dochází ke změně osobnostních 

vlastností, preferencí hodnot a k rozpadu interpersonálních vztahů 

4. stadium (terminální, konečné) – odpovídá nejvíce syndromu závislosti, tolerance 

se začíná sniţovat, alkoholik se rychle opije, zároveň ale není schopen bez 
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alkoholu vydrţet, konzumace je nepřetrţitá, objevují se somatické a psychické 

poruchy, sociální interakce s okolím je porušena závaţným způsobem, tato fáze 

je typická stavy bezmocnosti, kdy si dotyčný uvědomuje svoji neschopnost 

závislost zvládnout, jedinec má potíţe, kdyţ pije, i kdyţ nepije (Fischer a Škoda, 

2009). 

2.1.2 Zneužívání nikotinu  

Cigareta je směs aţ třiceti druhů tabáku zabalená v cigaretovém papírku. K tabáku 

se přidávají některá z povolených aditiv jako například silice z jehličí borovic.  

V současnosti jsou průmyslově vyráběné cigarety většinou opatřené filtrem. Tabák se 

vyrábí z usušených listů rostliny rodu Nicotiana, jehoţ nejpopulárnější a nejčastěji 

kultivovaný druh je Nicotiana tabacum, který má svou původní vlast v Americe 

(Taubnerová, 2010). 

Nikotin silně potencuje několik skupin tzv. nikotinových receptorů cholinergních 

a dopaminergních nervových vláken, coţ jsou nervová vlákna vyuţívající jako 

neurotransmiter acetylcholin a dopamin. Vzhledem k tomu, ţe nikotin působí zejména 

v akutních dávkách na psychiku člověka euforicky a jeho účinek je obdobný jako 

u přirozených neurotransmiterů, vyvíjí se poměrně rychle tolerance vůči nikotinu 

a závislost na této látce. Zdravotní problémy spojené s kouřením nejsou způsobeny 

nikotinem jako psychoaktivní látkou, ale především inhalací oxidu uhelnatého  

a dehtových látek, které vznikají při kouření tabáku a dostávají se do plicních sklípků. 

Léčba závislosti na kouření je poměrně obtíţná a nebývá příliš úspěšná. Dřívější 

přístupy byly zaloţeny na podávání čistého nikotinu v mnoţství, které se postupně 

sniţovalo. Dnešní přístupy jsou zaloţeny na farmakologickém mírnění odvykacích 

příznaků. K tomu účelu se nejčastěji pouţívá látka bupropion, která byla vyvinuta jako 

antidepresivum (Fischer a Škoda, 2009). 

2.1.3 Zneužívání marihuany 

Marihuana je droga získaná z rostliny konopí (Cannabis Sativa). Nejstarší zprávy 

o této látce pocházejí z Číny z období 4000 let př. n. l. kultury. Velké zkušenosti s touto 

psychotropní látkou můţeme najít u indických kultur. Konopí bylo nezaměnitelnou součástí  
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posvátných nektarů védské Indie pouţívaných při náboţenských obřadech. V dávných 

dobách bylo vyuţití konopí velmi rozmanité. Konopí je součástí těch nejstabilnějších  

a nejdéle existujících kultur (Tabunerová, 2009). 

Hlavni psychotropní sloţkou konopí je látka označovaná jako THC. Z rostliny  

se získává hašiš a marihuana. Po uţití dochází ke stavu euforie a k psychickému 

uvolnění. Nástup účinků lze pozorovat po 15 - 30 minutách a jeji trvání se pohybuje 

v rozmezí 2 – 6 hodin. Kanaboidy se v těle váţí na dva různé typy receptorů, které  

se uplatňují jak v centrální nervové soustavě, tak na periferii. Mechanizmus účinku 

kanaboidů není dosud plně objasněn, pravděpodobně souvisí s  aktivitou 

dopaminergních neuronů (Fischer a Škoda, 2009). Po aplikaci se projevují poruchy 

vnímání, emocí, myšlení. Uklidňování nebo stimulace nejsou tak výrazné. Pokud nejde 

o těţkou otravu, nedochází k poruchám vědomí. Na rozdíl od skutečných halucinogenů 

totiţ nenarušuje sebekontrolu, umoţňuje intenzivní soustředění, které je moţné 

nasměrovat k rozvíjení představivosti, nebo i směrem k duchovním praktikám. 

Cannabis na rozdíl od skutečných halucinogenů nenarušuje sebekontrolu a umoţňuje 

intentzivní soustředění, které napomáhá například umělcům vyuţít svou představivost. 

Při dlouhodobém uţívání byly u uţivatelů zaznamenány změny na chromozomech, 

avšak srovnatelné s uţíváním kávy nebo aspirinu. Poškozování mozku a paměti je jiţ 

vědecky vyvráceno, naopak lze rozpoznat efekty učení na mozkových 

buňkách.(Taubnerová, 2009). 

 

2.1.4 Zneužívání ostatních psychoaktivních látek 

Tato skupina látek v sobě zahrnuje velkou škálu psychoaktivních látek, které  

se dále dají dělit z hlediska sociokulturního prostředí na legální a nelegální. Do první 

skupiny by dle těchto kritérií spadal i alkohol a tabákové výrobky a do druhé kategorie 

taktéţ výše uvedené konopí. V odborné literatuře se lze setkat s rozdělením těchto 

psychoaktivních látek na halucinogeny, konopné drogy, opiáty, stimulancia a taneční 

drogy. Jednotlivé skupiny se od sebe liší svými účinky a vyuţitím, ale co se týká vzniku 

závislosti, vesměs tento proces probíhá v několika po sobě jdoucích fázích: 



 11 

1. stadium (experimentální) – občasné uţití drogy přináší jedinci dosud 

nepoznané proţitky, negativní účinky nejsou patrné, jedinec je k varování 

lhostejný 

2. stadium (příleţitostného uţívání) – jedinec zjišťuje, ţe mu droga pomáhá 

v situaci osobní a sociální nouze či nudy, při této příleţitosti a účelem ji uţívá, 

v této fázi není na látce závislý, konzumace je zatím utajena, jedinec si je 

vědom nesprávnosti takového chování, dosud mu záleţí na společenském 

okolí, na profesní roli, na svých blízkých 

3. stadium (pravidelného uţívání) – dotyčný bere drogu čím dál častější, stále 

ještě popírá rizika spojená s jeho chováním, začíná se postupně projevovat 

lhostejnost k tomu, co se netýká drogy, přestává mu záleţet na okolí, dochází 

ke ztrátě zaměstnání, rozpadu rodiny a kontaktů s blízkými, společnost je 

tvořena osobami, které rovněţ propadly drogám  

4. stadium (návyk a závislost) – jiná motivace neţ směrem k droze neexistuje, 

sociální vazby kromě případné party narkomanů nejsou, změny v oblasti 

somatické, psychické a sociální jsou velmi závaţné a jsou patrné na první 

pohled (Fischer a Škoda, 2009). 

 

2.1.5 Závislost na výherních automatech a počítači  

Odborně se tato závislost nazývá gambling a netolismus. Obojí patří mezi 

návykové a impulzivní poruchy, které jsou charakterizovány třemi základními znaky: 

1. neschopnost odolat impulsu, pokušení, přestoţe dotyčný ví, ţe jeho jednání je 

neţádoucí, nedokáţe odolat hře a také není v ní schopen přestat  

2. napětí, předcházející tomuto jednání, které dotyčný nedokáţe sníţit jinak, neţ 

tak, ţe začne hrát  

3. hraní je spojeno s pocitem uspokojení, gambler proţívá příjemné vzrušení, 

jehoţ intenzita je přímo úměrná výši hazardu, riziku ztráty.  
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V podstatě se jedná o podobný scénář jako například u vzniku závislosti  

na psychoaktivních látkách. Člověk hraje častěji, hra mu zabírá více času, zanedbává 

rodinu, přátele. Bývá velmi těţké určit hranici, kdy se ještě jedná o koníčka a kdy se dá 

hovořit o závislosti, a to zejména pokud mluvíme o počítačových hrách, protoţe 

nevzniká závislost fyzická, ale psychická. Závislost na výherních automatech můţe být 

z finančního hlediska pro jedince totálně devastující. Závislý jedinec je ochoten  

si půjčovat a nesplácet, prodávat cenné věci, zadluţovat sebe i rodinu kvůli vidině 

výhry.  

 

2.1.6 Poruchy příjmu potravy 

Mentální anorexie spolu s bulimií se řadí do kategorie poruch příjmu potravy.  

Pro tyto poruchy je charakteristické sniţování hmotnosti úmyslně vyvolané daným 

jedincem, které vyvolává jednak sniţováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním 

energetického výdeje, z dalších prostředků jimi vyuţívanými je vyprovokované 

zvracení, průjmy či uţívání anorektik a diuretik. 

Lidé, kteří trpí mentální anorexií si nikdy nepřipadají dostatečně štíhlí. 

Anorektičky většinou mívají pouhé tři čtvrtiny tělesné hmotnosti, která je přirozená pro 

jejich věk, výšku a tělesnou stavbu. Obdobné schéma stravovacích návyků můţeme 

pozorovat u bulimie, která spočívá v záchvatovitém přejídání a snaze tomuto  

čelit - úmyslným vyvrhováním potravy, ale také vyvoláváním průjmu, uţíváním 

anorektik či jiných látek k hubnutí se snahou, aby postiţený netloustl. Postiţení jedinci 

si na rozdíl od jedinců postiţených mentální anorexií zachovávají normální hmotnost 

(Ţemličková, 2009). 

Zdravotní následky poruch příjmu potravy jsou velmi závaţné. Postiţené trpí 

podvýţivou, dochází k selhání ledvin následkem dehydratace, zpomalení srdečního 

rytmu, nepravidelné menstruaci, depresím. Bez zásahu odborníka můţe dojít 

k metabolickému rozvratu a smrti (Papeţová, 2003). 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diuretika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1chvat&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvracen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFjem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hubnut%C3%AD
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2.1.7 Sexuální zneužívání a prostituce 

Sexuální zneuţívání v terminologii trestního práva trestný čin, jehoţ skutková 

podstata spočívá ve vykonání souloţe s osobou ve věku pod stanovenou hranicí  

nebo v jiném způsobu pohlavního zneuţití takové osoby. V některých státech  

a některých obdobích je či byl shodný pojem pouţíván i pro sexuální kontakt s jinými 

osobami v závislém postavení nebo s omezenou způsobilostí. Sexuální zneuţívání  

ve zdravotním nebo psychologickém významu můţe být pojmem s odlišným, zpravidla 

širším významem, který můţe zahrnovat i takové formy chování, které nesplňují kritéria 

trestného činu podle trestního zákona, například i bezdotykové chování nebo nevhodné 

chování, které je svou formou nebo intenzitou se souloţí nesrovnatelné.  

Prostituce je poskytování sexuálních sluţeb za úplatu nebo jakoukoli jinou 

protihodnotu. Dětská prostituce je dobře zakrývaná, protoţe zákazníci i kuplíři vědí,  

ţe se dopouštějí trestné činnosti. Dětská prostituce se vyskytuje v místech s nejvyšším 

výskytem prostituce dospělých. Prostituce dětí je vysoce organizovaná (Ţáková, 2008). 

 

2.1.8 Šikana 

Chování, které označujeme pojmem šikana, má úzkou souvislost s agresivitou 

a násilím. Označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. 

Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můţeme 

v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, 

ale i v rodině (zaměřena na neoblíbené dítě) či v zaměstnání (podle toho, zda je 

původcem kolega či nadřízený, mluvíme o mobbingu nebo bossingu). Varianty šikany 

jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Následky šikany si  

do dalšího ţivota odnášejí všichni zúčastnění, nejvíce ale pochopitelně trpí oběť.  

Pro vnější okolí se šikana často jeví jako „hra“, tudíţ takovéto patologické chování 

můţe zůstat dlouho utajeno a agresoři tak nejsou potrestáni a oběť si nese do dalšího 

ţivota pocit křivdy a nespravedlnosti.  

Kromě přímého psychického a fyzického šikanování se v dnešní době objevuje 

nový fenomén, který vyuţívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony,  

e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada těchto projevů můţe spadat do oblasti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soulo%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sex
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolsk%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bossing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pager
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blog
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kriminálních činů. Nejobvyklejší formu představuje zasílání obtěţujících, uráţejících  

či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě 

můţe kyberšikana slouţit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji 

prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým 

dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany můţe 

být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi poniţující situací, takovéto 

zveřejnění poniţujících materiálů pro obrovské mnoţství lidí mnohonásobně zvyšuje 

utrpení a trauma oběti, coţ na ni můţe mít extrémně neblahý dopad. (Martínek, 2009) 

2.1.9 Xenofobie a rasizmus 

Xenofobie jsou projevy ničím neopodstatněného odporu, nepřátelství,  

ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího. Konkrétním projevem je 

nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboţenského přesvědčení, 

kultury, projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům,  

ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům. Stejně jako rasismus je předsudkem, kde 

si jedinec vytváří negativní názor bez jakékoliv znalosti nebo smyslu. Rasismus je 

základním východiskem odrůd tzv. pravicového extremismu a je zaloţen na ideologii 

vycházející z biologické teorie, která zdůrazňuje význam rasových znaků a rozdílů mezi 

jednotlivými rasami. Vychází z přesvědčení o nadřazenosti "bílé rasy" nad ostatními 

druhy "méněcenných ras", o její předurčenosti k nadvládě. (Ţemličková, 2009) 

2.1.10 Záškoláctví 

Záškoláctví lze charakterizovat jako úmyslné zameškávání školního vyučování, 

kdy ţák bez vědomí rodičů neplní školní docházku. Dnes je to jeden z nejzávaţnějších 

problémů základního i středního školství, který často ústí v nedokončení všech ročníků 

školy. Příčiny většinou tkví v negativním vztahu ke škole, ve vlivu rodinného prostředí 

a nemalý vliv lze přičíst i vlivu party a trávení volného času. Záškoláctví lze rozdělit  

do dvou základních skupin: 

1. záškoláctví impulzivního charakteru – dítě předem neplánuje, ţe do školy 

nepůjde, reaguje náhle, nepromyšleně nebo odejde v průběhu vyučování, můţe 

trvat i několik dnů, dokud rodiče nezjistí, ţe dítě do školy nechodí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Short_message_service
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A5
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2. záškoláctví účelové – objevuje se většinou tehdy, kdyţ se dítě chce vyhnout 

nějakému zkoušení, písemné práci, neoblíbenému předmětu či vyučujícímu  

První z moţností jak sníţit výskyt tohoto sociálně patologického jevu je vstřícná 

a otevřená komunikace mezi ţáky a učiteli. Záškoláctví se mnohdy řeší aţ tehdy, kdy 

mnoţství zameškaných hodin je do očí bijící a škola zvaţuje, zda tento problém ohlásit 

na odbor sociálních věcí (Martínek, 2009). 

2.1.11 Krádeže 

Za krádeţ označujeme zcizení cizí věci. O pravé krádeţi však hovoříme tehdy, 

kdyţ je nějaký předmět odcizen a osoba si plně uvědomuje nesprávnost svého chování. 

V předškolním i mladším školním věku je moţné se setkat s příleţitostným, ne zcela 

uvědomělým zcizením nějakého předmětu, které se dítěti líbí, a ono není schopno 

odolat okamţitému nutkání předmět vlastnit. Většina krádeţí v dětském a mladistvém 

věku není způsobena psychiatrickým onemocněním, ale převáţně se na nich podílí 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá (Martínek, 2009). 

2.1.12 Násilí a agresivita 

Všeobecně uznávaná definice agresivity nebyla dosud stanovena. Agresivní 

chování z hlediska sociální patologie lze definovat jako porušení sociálních norem,  

jako chování, které omezuje práva a narušuje integritu sociálního okolí. Násilí někdy 

můţe být zaměňováno za agresivitu. Jedná se o pojem, který se týká čistě lidského 

chování. Přírodní vědy pouţívají pojem agresivita. V souvislosti s agresivitou  

se můţeme setkat také s pojmem hostilita. Je jím takto označován nepřátelský postoj 

vůči sobě a okolí s agresivními projevy chování. Toto hrubé a okolí poškozující chování 

je zcela samozřejmě abnormalitou, a tedy ho řadíme mezi sociálně patologické jevy. 

Agresivní chování je destruktivně zaměřeno. Z hlediska společenské 

nebezpečnosti je třeba rozlišovat různé druhy agresivity. Z pohledu sociální patologie se 

zdá být vhodná tato klasifikace: 

1. zlostná agresivita – jedná se o reaktivní formu agresivního chování. Jde o spíše 

impulzivní výraz afektu a nebezpečí je minimální. Pokud se ale jedná 

o odplatu, mluvíme jiţ o jednání, které je společensky nebezpečné. Patří sem 
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projevy zášti a nenávisti s cílem způsobit bolest. Osobě, která takto koná, 

přináší tento způsob jednání vnitřní uspokojení. 

2. instrumentální agresivita – v tomto případě se jedná o prostředek k dosaţení 

cíle. Toto chování si klade za cíl uspokojit potřeby jedince a takové jednání 

můţe být hodnoceno negativně. Škála uspokojení potřeb se můţe pohybovat 

od prosazení pozornosti aţ k chladnému pocitu spokojenosti. 

3. Spontánní  agresivita - míra reaktivity a aktivity není při tomto typu chování 

spolehlivě prozkoumána. Za patologické povaţujeme takové agresivní 

chování, kdy působení bolesti přináší emocionální uspokojení a uspokojení 

takových potřeb, které jsou abnormální a patologické např. sadizmus 

(Martínek, 2009). 

2.1.13 Vandalizmus 

Jedná se o specifický typ agresivního chování pozorovatelného u lidí. Toto 

chování bývá trestné. Etiologie slova vandalizmus nás zavede ke germánskému kmeni 

Vandalů, který se zapsal do historie mimořádně krutým zpustošením Říma. Dnes tento 

sociálně patologický jev můţeme charakterizovat jako nezdůvodnitelné poškozování 

a ničení veřejného i soukromého majetku či věcných hodnot. Pachateli toto jednání 

ţádný zisk nepřináší. Vandalizmus často patří k ţivotnímu stylu různých adolescenčních 

skupin a part. Nezřídka k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. 

Od programového instrumentálního násilí se vandalizmus liší motivačním pozadím. 

V případě vandalizmu to bývá prázdnota, nuda a z ní vycházející potřeba zasáhnout  

do statického světa svou aktivitou. Ničení duchovních i materiálních hodnot není samo 

o sobě cílem, ale jen doprovodným jevem. 
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2.2 Venkovský a městský způsob života 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na rozdíly mezi venkovským a městským 

způsobem ţivota a moţností výskytu sociálně patologických jevů.  

2.2.1 Charakteristika venkovského způsobu života 

Venkovský způsob ţivota byl odjakţiva určen zemědělstvím. Čas na vesnici je dle 

některých sociologů časem přírody, tedy časem pomalosti a nepřesností. Lidé vnímali 

čas cyklicky. Cyklické vnímání času působí uklidňujícím dojmem, protoţe je zaloţeno 

na zkušenosti návratu důvěrně známých situací. Je čas sít a je čas sklizně. Lidé se času 

podřizovali a ani neusilovali stihnout víc, neţ mohli. Pro tradiční zemědělskou 

společnost bylo charakteristické pomalé pracovní tempo a stírala se tak hranice mezi 

pracovním a osobním ţivotem. V roce 1843 ţilo na území České republiky 80 % 

obyvatel na venkově. Poté se začal počet vesničanů sniţovat do přelomu 20. a 21. 

století, kdy na venkově ţila necelá čtvrtina obyvatel. Od tohoto přelomu opět mírně 

stoupá počet obyvatel ţijících na vesnici. Dnešní společnost uţ není ani venkovská  

a ani zemědělská. Dá se říci, ţe tři čtvrtiny obyvatel ţijí ve městech a počet osob 

pracujících v zemědělství doznal výrazného poklesu. K vymezení venkovského způsobu 

ţivota uţ nestačí pouhá spjatost se zemědělstvím. V rámci výzkumu ţivotního stylu 

venkovských domácnosti můţeme tedy definovat čtyři ţivotní styly: 

 styl lidí upřednostňujících tradice venkova, tito lidé věnují čas domácímu 

hospodářství a obdělávají pole nebo velkou zahradu 

 styl obyvatel rodinného domu, kteří sice mají svůj pozemek, ale pěstují na něm 

zeleninu a ovoce jen pro svou potřebu a stejným způsobem přistupují i k chovu 

zvířat 

 styl obyvatel venkova, kteří se nevěnují domácímu hospodaření,  

ale ţijí městským ţivotem, na vesnici pouze bydlí 

 styl lidí, kteří touţí ţít v souladu s přírodou 

Pro vesničana je středem světa jeho vesnice. Vesnické sítě známostí jsou zaloţeny 

na příbuzenství, sousedství a kamarádství a tyto vztahy se utvářejí jiţ od dětství.  

Podle Blaţka (2005) nabízí venkovské prostředí širokou škálu podnětů, které ve městě 
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chybějí. Jedná se zejména o kontakt s rozením a umíráním, o vhled do práce dospělých 

nebo o účast na společných svátcích. To vše posiluje soudrţnost obyvatel. Kromě toho 

také na venkově zůstává tvořivost spojena s praktickými ţivotními činnostmi. Ve městě 

se kreativita přesouvá do umění, módy, filozofování či vědeckého bádání. Celý venkov 

má strukturu domova a lze v něm nalézt rozdělení muţských a ţenských rolí. Ţenský 

svět na vesnici je světem domácnosti. Ţenské a muţské práce v domácnosti i mino ji 

jsou striktně rozdělené. Centrem muţského světa ve volném čase je hospoda. Tam  

za normálních okolností ţeny nechodí. Je to místo, kde se dojednávají různé obchody, 

uzavírají se smlouvy o vzájemné výpomoci a slouţí taktéţ jako informační centrum. 

Málokdo ţije na vesnici anonymním ţivotem, lidé se tu vesměs dobře znají a díky tomu 

mají zpravidla podrobné informace o ţivotním stylu svých sousedů. Pochopitelně  

i na vesnici vedle sebe existují jak tradiční, neanonymní, příbuzenské a neformální 

vztahy, tak i vztahy moderní, formální a anonymní. Ve městech však poslední 

jmenované vztahy převládají. 

2.2.2 Charakteristika městského způsobu života 

Města provázejí lidstvo uţ od dob antiky. S ţivotem ve městě se obvykle spojuje 

spěch, přesný lineární čas měřený hodinami, racionalita, velká hustota obyvatelstva, 

kavárny, hypermarkety a nákupní centra, průmysl, dopravní prostředky apod. To 

všechno se promítá do ţivota městského člověka. Dá se říci, ţe město je také 

charakterizováno velkým mnoţstvím nervových podnětů, peněţním hospodářstvím 

a rozvinutou dělbou práce, která vede k vysoké specializaci. Velkoměstská individualita 

je zaloţena na pouţívání rozumu a odklonem od emocionality. Peněţní hospodářství je 

zaloţeno na čisté věcnosti v zacházení s lidmi jako s čísly, jako s prvky, které jsou 

zajímavé pouze z hlediska měřitelného výkonu. Toto se pak odráţí v budování 

sociálních vazeb. Velké mnoţství kontaktů také způsobuje, ţe nelze mít s kaţdým 

osobní vztah. Velkoměstský člověk většinou zaujímá k lidem rezervovaný postoj, avšak 

tato rezervovanost můţe na druhé straně poskytovat určitou míru osobní svobody, 

kterou člověk na vesnici nemůţe mít, neboť je neustále sociálně kontrolován rodinou, 

sousedy, náboţenským společenstvím apod. Člověk ţijící ve velkoměstě má tak prostor 

pro vytvoření vlastní individuality. Velká masa lidí však dává moţnost vyniknout pouze 

výrazně se odlišujícím jedincům.  
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Velká města se v dnešní době stávají centrem obchodního dění a růstu pracovních 

příleţitostí. Narůstá počet majetných obyvatel a na druhé straně se vytváří stále 

početnější komunita těch, kteří ţijí ze dne na den, od výplaty k výplatě. Mediální tlak na 

konzumní způsob ţivota a všudypřítomná reklama s recepty na šťastný ţivot způsobuje 

v neosobním prostředí více frustrací, čímţ připravuje ideální půdu společensky 

neţádoucím jevům. Zatímco na vesnici poskytují pevné sociální vazby určitou ţivotní 

jistotu, ve velkoměstě je člověk uprostřed davu sám (Kubátová, 2009). 
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3. Výzkumná část 

3.1 Charakteristika akčního výzkumu 

Cílem mého akčního výzkumu bylo porovnat četnost výskytu sociálně 

patologických jevů na dvou školách z oblastí s odlišným počtem obyvatelstva a zjistit, 

zda existují sociálně patologické jevy, které jsou doménou toho či onoho školského 

zařízení, jaké povědomí o těchto jevech děti mají, jak se k nim stavějí a o kterých 

sociálně patologických jevech by uvítaly další informace. 

Hypotéza 1 

Předpokládám, ţe děti z velkoměstské školy se budou v průměru minimálně  

o 10 % více setkávat ve svém okolí se sociálně patologickými jevy neţ děti ze školy 

z oblasti s niţším počtem obyvatel. 

Hypotéza 2 

Předpokládám, ţe děti ze sídlištní školy v průměru o více neţ 10 % učiní osobní 

zkušenost se sociálně patologickými jevy neţ děti ze školy z oblasti s niţším počtem 

obyvatel. 

Hypotéza 3 

Dalším předpokladem je, ţe děti z městské školy budou, vzhledem k prostředí, 

v němţ ţijí, sociálně patologické jevy průměru o 10 % akceptovat neţ děti ze školy 

z oblasti s niţším počtem obyvatel. 

 

Akční výzkum byl prováděn na 2. stupni dvou základních škol, z nichţ jedna 

představuje typicky velkoměstské školské zařízení a druhá reprezentuje malou 

venkovskou školu s téměř rodinnými vazbami. Na dotazník průzkumného šetření 

odpovídalo 50 % ţáků  2. stupně z kaţdé základní školy. To znamená, ţe na Základní 

škole Jana Wericha byly vyhodnoceny dotazníky 213 dětí, na Základní škole v Libicích 

nad Cidlinou byly vyhodnoceny dotazníky 43 dětí. Odpovědi jsou graficky zpracovány, 

přičemţ jsem pouţila procentuální vyjádření, které lépe odpovídá účelům této práce neţ 

absolutní hodnoty. Počet respondentů rovná se 100 %. 
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Akční výzkum byl zaloţen na 7 otázkách, které se týkaly v odborné literatuře 

nejčastěji zmiňovaných sociálně patologických jevů. Při vyplňování dotazníku jsem 

byla přítomna buď osobně či někdo z mnou instruovaných pedagogů.  

V kaţdé třídě bylo dětem podrobně vysvětleno, jakým způsobem mají dotazník 

vyplňovat a jak chápat jednotlivé otázky. V levém sloupci dotazníku jsou vyjmenované 

jednotlivé sociálně patologické jevy a dále pak je moţno zde nalézt sloupce s čísly 

jednotlivých otázek. V případě kladné odpovědi se do pole u příslušného patologického 

jevu a příslušné otázky zaznamenal kříţek. Dotazník byl koncipován tak, aby poskytl 

dětem moţnosti rychlé a jednoznačné odpovědi. Níţe uvádím vysvětlení k jednotlivým 

otázkám, které bylo dětem poskytnuto. 

Otázka č. 1: Setkal ses někdy v reálném ţivotě ve svém okolí s těmito jevy? 

Touto otázkou je míněno, zda se děti setkávají se sociálně patologickými jevy, 

které jsou uvedeny v dotazníku, ve svém okolí, kde se pohybují většinu svého času. 

Tedy například v místě bydliště, ve škole, v místě, kde tráví volný čas, rodinné prostředí 

apod. Do tohoto prostředí nespadá například oblast, kde byli s rodiči na dovolené či na 

letním táboře.  

Otázka č. 2: Slyšel jsi o moţných rizicích, následcích či jsi o tom s někým diskutoval? 

Touto otázkou se myslí, zda se dítě dostalo k informacím o uvedených sociálně 

patologických jevech a to z hlediska škodlivosti a moţných zdravotních i psychických 

následků. Mohly to být klidně informace z médií – televizní či rozhlasové besedy, 

z internetu – např. stránky organizací zabývajících se problematikou drog, z časopisů 

apod. Taktéţ do této otázky spadají i informace získané ve škole například v hodinách 

občanské výchovy. Nepočítaly se tam informace náhodně získané od kamarádů. 

Otázka č. 3: Který z jevů ti připadá nejhorší? 

V tomto případě bylo dětem vysvětleno, ţe se po nich poţaduje, aby označily 

5 sociálně patologických jevů, které se jim zdají nejhorší a které by v ţádném případě 

netolerovaly např. u svých kamarádů. 
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Otázka č. 4: Který jev bys nejvíce toleroval? 

Toto je varianta předchozí otázky, zde se po dětech poţadovalo označení 

3 sociálně patologických jevů, o kterých si myslí, ţe nejsou problémem a s klidným 

svědomím by je akceptovaly třeba u svých známých. 

Otázka č. 5: V médiích se často setkávám s těmito jevy. 

Médii je míněna televize, internet, noviny, časopisy, rozhlas.  

Otázka č. 6: Kterou situaci jsem zaţil na vlastní kůţi? 

Zde bylo míněno, zda děti samy např. pily alkoholické nápoje, kouřily cigarety, 

marihuanu, zda zaţily šikanu či něco ukradly, zničily apod. 

Otázka č. 7: Uvítal bych více informací o této problematice 

V této otázce měly děti označit ty jevy, o kterých by se chtěly dozvědět další 

informace. 

Po vyplnění dotazníku následovala diskuze, kde jsem získávala podrobnější 

informace, které jsou uvedeny ve vlastní analýze výsledků.  

 

3.2   Charakteristika vybraných školských zařízení 

Základní škola Libice nad Cidlinou 

Obec Libice nad Cidlinou leţí v Polabské níţině nedaleko lázeňského města 

Poděbrady. V obci ţije k dnešnímu dni 1 300 obyvatel. Škola má právní subjektivitu  

od 1. ledna 1993. Do školy docházejí ţáci i z několika okolních obcí Opolany, 

Opolánky, Oškobrh, Kánín, Odřepsy, Ţehuň, Sány. 

Počet ţáků: 188 

Počet ţáků na 2. stupni: 86 

Počet pedagogů: 19 

Počet vychovatelů: 2 
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Základní škola Jana Wericha 

Základní škola Jana Wericha je jednou ze základních škol, která byla vybudována 

v roce 1985 v sídlištní lokalitě Praha - Řepy II.  V roce 1996 získala titul ZŠ Jana 

Wericha jako výraz snahy navazovat ve výchovném a vzdělávacím procesu na morální 

a lidské hodnoty, které ve svém ţivotě a díle uplatňoval tento významný český umělec. 

Vesnice Řepy vznikla kolem 13. století, k Praze byla připojena roku 1968;  

od poloviny 80. let zde stojí sídliště. V současné době zde ţije něco kolem 23 000 

obyvatel. 

Počet ţáků: 822 

Počet ţáků na 2. stupni: 425 

Počet pedagogů: 57 

Počet vychovatelů: 9 

Obě školy mají ve svých osnovách zahrnutý program primární prevence, kde si 

kladou za cíl informovat své ţáky o problematice sociálně patologických jevů, 

systematickou výchovu ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu a nabídnout dětem moţnosti 

vyuţití volného času. 
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3.3   Analýza výsledků 

Tabulka č. 1 

  Setkal ses někdy v reálném životě s těmito jevy? 

Otázka č. 1  ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 213 100,0 43 100,0 

cigarety 206 96,7 43 100,0 

marihuana 129 60,6 9 20,9 

ostatní drogy 54 25,4 3 7,0 

závislost na počítači 169 79,3 8 18,6 

závislost na výh. aut. 51 23,9 2 4,7 

anorexie, bulimie 68 31,9 4 9,3 

prostituce 53 24,9 0 0,0 

šikana 169 79,3 4 9,3 

xenofobie, rasizmus 129 60,6 5 11,6 

záškoláctví 158 74,2 1 2,3 

krádeţe 146 68,5 30 69,8 

násilí 109 51,2 22 51,2 

sexuální zneuţívání 35 16,4 2 4,7 

vandalismus 176 82,6 34 79,1 

jiné jevy  3 1,4 0 0,0 
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Graf č. 1 

 

Oběma školám dominuje alkohol a kouření jako jev, se kterým se setkalo kaţdé 

dítě. Není divu, vţdyť alkohol i cigarety jsou tolerované zboţí, které přináší státu velké 

zisky. Podle dostupných informací tvoří počet kuřáků 28,2 % populace do 65 let 

(Litzman, 2009). Je tedy velmi pravděpodobné, ţe moţnost kontaktu s těmito osobami 

bude poměrně velká. I alkohol je ve většině obchodů dostupný a všem na očích. To 

samozřejmě samo o sobě není nic problematického, mezi společensky neţádoucí jevy 

řadíme aţ nadměrnou konzumaci a následné účinky alkoholu. 

Děti ze sídlištní i venkovské školy se ve vysoké míře setkávají také 

s vandalizmem – 80 % je číslo dost alarmující. Z rozhovorů vyplynulo, ţe na sídlišti 

jsou nejčastějším nešvarem v jejich blízkém okolí zničené lavičky, rozbité zastávky 

městské hromadné dopravy, poničené nebo chybějící odpadkové koše a graffiti. Ve věci 

náhledu na graffiti se jejich názory různily, někteří ho povaţují za druh „pouličního“ 

umění, nicméně všichni se shodli na tom, ţe ne kaţdá kresba zdobí své okolí 

a především, ţe se jedná o činnost trestnou, zejména pokud utrpí památky či dopravní 

prostředky.  
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Děti z venkovského prostředí umístily vandalizmus také na třetí příčku, co se týká 

četnosti výskytu jednotlivých jevů. Na rozdíl od jejich městských vrstevníků jsou 

svědky vandalizmu v mírnějším pojetí. Během následné diskuse se shodly na tom,  

ţe devastace veřejného majetku není tak častým jevem, objevují se spíše „nepořádkové 

záleţitosti“ jako jsou zjevně úmyslně rozsypané odpadkové koše a poházené odpadky 

kolem veřejných vesnických shromaţdišť mládeţe. Zcela zde chyběly graffiti. 

Velké procento respondentů se setkalo i krádeţemi. Mezi oběma zařízeními nebyl 

téměř ţádný rozdíl. 

Výrazným elementem na škále sociálně patologických jevů bylo i násilí. Čísla 

jsou to na první pohled hrozivá, ale při diskusi vyšlo najevo, ţe děti za násilí povaţují 

uţ jakékoliv prostředky, které postrádají poklidnou atmosféru, ať uţ se jedná o hrubé 

nadávky, plivání, klukovské rvačky. Děti ze sídlištní školy byly navíc často 

konfrontovány s pohledem na partičky mladistvých, které si mezi sebou nevybíravými 

prostředky vyřizovaly účty. 

U výše jmenovaných sociálně patologických jevů nebyl patrný velký rozdíl mezi 

školami. U ostatních sociálně patologických jevů se projevily velmi výrazné rozdíly 

mezi sídlištní školou a školou reprezentující venkovské prostředí. Tyto rozdíly se týkají 

především moţností kontaktu s marihuanou, závislostí na počítači a počítačových hrách, 

ostatními drogami, šikanou, xenofobií a záškoláctvím. Zatímco na ZŠ v Libicích nad 

Cidlinou na otázku, zda se setkávají s uvedenými sociálně patologickými jevy, 

odpověděla kladně sotva pětina dotazovaných, na ZŠ Jana Wericha se procento 

kladných odpovědí přehouplo přes 60 %. Zdá se, ţe velkoměsto tedy poskytuje 

dostatečný prostor pro nárůst společensky neţádoucích jevů. 
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Tabulka č. 2 

  Slyšel jsi o možných rizicích, násl., či jsi o tom s někým diskutoval? 

Otázka č. 2 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 202 94,8 42 97,7 

cigarety 204 95,8 41 95,3 

marihuana 188 88,3 39 90,7 

ostatní drogy 189 88,7 38 88,4 

závislost na počítači 123 57,7 27 62,8 

závislost na výh. aut. 144 67,6 33 76,7 

anorexie, bulimie 161 75,6 38 88,4 

prostituce 130 61,0 36 83,7 

šikana 190 89,2 34 79,1 

xenofobie, rasizmus 141 66,2 33 76,7 

záškoláctví 163 76,5 33 76,7 

krádeţe 181 85,0 34 79,1 

násilí 167 78,4 37 86,0 

sexuální zneuţívání 167 78,4 38 88,4 

vandalismus 165 77,5 37 86,0 

jiné jevy  6 2,8 0 0,0 
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Graf č. 2 

 

K tomuto grafu není třeba dlouhých komentářů. Vzhledem k tomu, ţe na obou školách 

funguje program primární preventivní péče, dalo se předpokládat, ţe děti jsou v oblasti 

sociálně patologických jevů poměrně dobře informovány. Kromě programu preventivní 

péče mají děti v obou školách moţnost přístupu k internetu, ze kterého čerpají další 

důleţité informace. V této oblasti není rozdíl mezi školami. Počítač a připojení 

k internetu se dnes stává součástí většiny domácností.  
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Tabulka č. 3 

  Který z jevů ti připadá nejhorší? 

Otázka č. 3 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 51 23,9 15 34,9 

cigarety 36 16,9 12 27,9 

marihuana 80 37,6 10 23,3 

ostatní drogy 129 60,6 25 58,1 

závislost na počítači 35 16,4 7 16,3 

závislost na výh. aut. 25 11,7 7 16,3 

anorexie, bulimie 53 24,9 17 39,5 

prostituce 80 37,6 11 25,6 

šikana 97 45,5 20 46,5 

xenofobie, rasizmus 74 34,7 13 30,2 

záškoláctví 34 16,0 11 25,6 

krádeţe 67 31,5 9 20,9 

násilí 114 53,5 15 34,9 

sexuální zneuţívání 138 64,8 31 72,1 

vandalismus 52 24,4 12 27,9 

jiné jevy  0 0,0 0 0,0 
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Graf č. 3 

 

Z následného rozhovoru bylo zjištěno, ţe při hodnocení nejméně tolerovaných jevů 

děti spontánně uplatňovaly pravidlo, ţe nejvíce škodí to, co omezuje ostatní. Toto 

zjištění bylo okamţitě patrné u jevu sexuálního zneuţívání. Ačkoliv se děti 

se sexuálním zneuţíváním téměř nesetkávají a nezaţily ho (viz graf č. 1 a graf č. 6), 

přesto ho shodně umístily na první místo nejhorších a nejméně tolerovatelných jevů. 

Rozhovorem bylo zjištěno, ţe sexuální zneuţívání se jim příčí z důvodu, ţe se děti 

nemohou bránit a často musí trpět celé roky neţ dojde k odhalení těchto hanebných 

praktik. Na druhém místě v hodnocení nejhorších sociálně patologických jevů  

se umístila závislost na ostatních drogách (s výjimkou marihuany, ta je uvedena 

samostatně).  Bylo zjištěno, ţe děti na obou školách mají velmi dobré povědomí o tom, 

jak je zneuţívání psychoaktivních látek zdraví i ţivotu nebezpečné. Nehledě  

na společenskou rizikovost takového jednání, poněvadţ jedinec závislý na své droze je 

ochoten udělat cokoliv, a dostává se tak do střetu i se zákonem. 

Do popředí velmi negativně hodnocených jevů se dostává i šikana. Moţná i proto, 

ţe poměrně velká část dětí si tuto neblahou zkušenost proţila (viz graf č. 6).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
 d

o
ta

z
o
v
a
n
ý
c
h

Který z jevů ti připadá nejhorší?

ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou



 31 

A protoţe má šikana velmi blízko k násilí, umístilo se hodnocení tohoto sociálně 

patologického jevu na čtvrtém místě.  

Poměrně velkým počtem nesouhlasných hlasů překvapily poruchy příjmu potravy, 

zde se bohuţel nepodařilo rozhovorem zjistit důvody. Aţ na pár jedinců,  

kteří argumentovali celkem správně, ţe anorektičky svým chování mohou ubliţovat 

svým rodičům, kteří o ně mají starost, samy děti neznaly odpověď. 

 

Tabulka č. 4 

  Který jev bys nejvíce toleroval? 

Otázka č. 4 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 96 45,1 27 62,8 

cigarety 98 46,0 35 81,4 

marihuana 59 27,7 6 14,0 

ostatní drogy 20 9,4 2 4,7 

závislost na počítači 87 40,8 19 44,2 

závislost na výh. aut. 42 19,7 5 11,6 

anorexie, bulimie 45 21,1 7 16,3 

prostituce 33 15,5 2 4,7 

šikana 29 13,6 2 4,7 

xenofobie, rasizmus 21 9,9 3 7,0 

záškoláctví 23 10,8 12 27,9 

krádeţe 20 9,4 1 2,3 

násilí 15 7,0 1 2,3 

sexuální zneuţívání 10 4,7 1 2,3 

vandalismus 39 18,3 6 14,0 

jiné jevy  2 0,9 0 0,0 
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Graf č. 4 

 

Do popředí tolerovaných sociálně patologických jevů se dostalo uţívání 

alkoholu a kouření cigaret. Jak uţ jsem psala, velkou úlohu ve vnímání jednotlivých 

sociálně patologických jevů hraje rodinné i širší společenské prostředí. Alkohol 

i cigarety jsou zatím společností všeobecně tolerovány, není tedy divu, ţe se tento 

přístup promítá i do názorů mládeţe. Tolerance k alkoholu je u dětí ze ZŠ Jana Wericha 

o 17,7 % niţší neţ u dětí ze ZŠ Libice nad Cidlinou. Tolerance k cigaretám je u dětí ze 

ZŠ Jana Wericha niţší dokonce o 35,4 %. 

Do popředí výrazně vystupovala i závislost na počítačích s odůvodněním,  

ţe takový jedinec poškozuje primárně pouze sám sebe 
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Tabulka č. 5 

  V médiích se často setkávám s těmito jevy 

Otázka č. 5 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 182 85,4 36 83,7 

cigarety 152 71,4 31 72,1 

marihuana 154 72,3 30 69,8 

ostatní drogy 166 77,9 32 74,4 

závislost na počítači 67 31,5 18 41,9 

závislost na výh. aut. 111 52,1 21 48,8 

anorexie, bulimie 100 46,9 24 55,8 

prostituce 132 62,0 22 51,2 

šikana 146 68,5 26 60,5 

xenofobie, rasizmus 120 56,3 28 65,1 

záškoláctví 59 27,7 17 39,5 

krádeţe 187 87,8 34 79,1 

násilí 175 82,2 32 74,4 

sexuální zneuţívání 170 79,8 33 76,7 

vandalismus 173 81,2 33 76,7 

jiné jevy  2 0,9 0 0,0 
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Graf č. 5 

 

 

Zprávy týkající se sociálně patologických jevů jako jsou kriminalita, krádeţe, 

násilí najdeme téměř v kaţdém zpravodajství, akčním filmu i počítačových hrách. Není 

pochyb o tom, ţe média velkou měrou ovlivňují naše ţivoty. Předkládají nám fakta 

zpracovaná a „předzpracovaná“, málokdy nás nutí přemýšlet. Obzvláště komerční 

televize i bulvární plátky jsou závislé na stavu sledovanosti, a tak předkládají divákům 

to, co chtějí vidět a slyšet, mnohdy bez ohledu na souvislosti. Virtuální realita často 

ovlivňuje vnímání světa. Nezastupitelnou roli v tomto ohledu hrají rodiče, kteří by měli 

důsledně kontrolovat přístup k informacím a v případě neţádoucích aktivit nabídnout 

dítěti vhodnější alternativu.  Situace na obou základních školách byla vzácně vyrovnaná 

co do počtu sledovaných jevů. 
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Tabulka č. 6 

  Kterou situaci jsem zažil na vlastní kůži? 

Otázka č. 6 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 154 72,3 23 53,5 

cigarety 132 62,0 14 32,6 

marihuana 55 25,8 1 2,3 

ostatní drogy 11 5,2 0 0,0 

závislost na počítači 88 41,3 12 27,9 

závislost na výh. aut. 1 0,5 0 0,0 

anorexie, bulimie 9 4,2 1 2,3 

prostituce 3 1,4 0 0,0 

šikana 73 34,3 12 27,9 

xenofobie, rasizmus 28 13,1 2 4,7 

záškoláctví 44 20,7 8 18,6 

krádeţe 54 25,4 8 18,6 

násilí 49 23,0 11 25,6 

sexuální zneuţívání 13 6,1 0 0,0 

vandalismus 73 34,3 16 37,2 

jiné jevy  3 1,4 0 0,0 
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Graf č. 6 

 

Odpovědi na tuto otázku srovnávám i v kontextu četnosti výskytu sociálně 

patologických jevů uvedených v grafu č. 1. Připomenu přední pozice četnosti výskytu. 

Alkohol, cigarety, vandalizmus, krádeţe a násilí. Tyto sociálně patologické jevy se 

v téměř totoţném pořadí objevují v odpovědích na otázku, které jevy si děti proţily 

osobně. Výsledky mezinárodního srovnání studie ESPAD z  roku 2007 mluví o tom, ţe 

alkohol pily alespoň jednou v ţivotě dvě třetiny studentů a v průměru 58 % studentů v 

Evropě uvedlo, ţe alespoň jednou v ţivotě zkoušeli kouřit cigarety (Hibbel a kol., 

2007). Jedná se o Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách, která je 

zaměřena na uţívání alkoholu a jiných návykových látek (tabáku a nelegálních drog) 

mezi mládeţí ve věku 15-16 let. Pokud mohu porovnat výsledky průzkumu dětí, které 

jsou o něco mladší, i tak je patrné, ţe data ze studie s nimi korespondují.  

Osobní zkušenost s alkoholem uvedlo na ZŠ Jana Wericha 154 dětí z 213 

dotazovaných. Na ZŠ Libice nad Cidlinou takto odpovědělo 23 ze 43 respondentů. 

Rozhovorem bylo zjištěno, ţe nejčastěji se jednalo o zkušenost zprostředkovanou 

staršími kamarády.  
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Zkušenost s cigaretami potvrdilo 62 % dětí z městské školy a pouze 14% dětí 

z venkovské školy. 

Vandalizmus děti z obou škol nepřiznaly v takové míře, jak by logicky vyplývalo 

z grafu č. 1, na obou školách ho potvrdila zhruba třetina ţáků, nicméně z rozhovoru 

vyplynulo, ţe v jejich očích pohazování odpadků či lámání větví není vandalizmus.  

Ve své podstatě mají pravdu, protoţe tento sociálně patologický jev můţeme 

charakterizovat jako nezdůvodnitelné poškozování a ničení veřejného i soukromého 

majetku či věcných hodnot. A mezi ně odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

opravdu nepatří. Je to spíše věcí osobní odpovědnosti za prostředí, ve kterém ţijeme. 

Násilí okusilo 23 % dětí ze sídliště a 25,6 % dětí navštěvujících základní školu 

v Libicích.  

Alarmujícím číslem je také proţití šikany. Hodnoty pohybující se okolo 30 % by 

měly být důvodem k zamyšlení. I zde zjištěné výsledky celkem odpovídají posledním 

průzkumům. Na ZŠ Jana Wericha proţilo šikanu 34,3 % dětí a na ZŠ Libice  

nad Cidlinou 29,7 % dětí. Poslední výzkumy ukazují, ţe na našich školách prošlo 

šikanou 41 % dětí (Martínek, 2009). 

To, co mě ve výsledcích překvapilo, byla osobní zkušenost se závislostí  

na počítači, zejména u ţáků ze sídlištní školy. Přestoţe jsme si vyjasnili pojem 

„závislost“ jakoţto něco, čemu nemůţe člověk odolat a své závislosti se musí věnovat 

tak, ţe to narušuje jeho běţný ţivot, přesto poměrně velké procento ţáků uvedlo, ţe má 

k závislosti na počítači krásně nakročeno. Je to způsobeno neuvěřitelným mnoţstvím 

on-line her v reálném čase, zaloţením své vlastní farmy na sociální síti Facebook 

počínaje a druhým virtuálním ţivotem Second Life konče. Není čas na ţivé kamarády, 

poněvadţ člověk musí zasít, nakrmit psa, krávy, koně, odběhnout do kadeřnictví.  

Jak jsem zjistila, s tímto fenoménem souviselo i záškoláctví zejména na ZŠ Jana 

Wericha. Dítě přece nebude sedět ve škole, kdyţ v 9:41 dozrají maliny a je potřeba je 

sklidit. Zničení úrody se v tomto případě rovná virtuálnímu finančnímu bankrotu.  

A co se ještě dále týkalo záškoláctví, zjistila jsem z rozhovoru s dětmi 

a pedagogy, ţe u dětí z venkovské školy převládá záškoláctví impulzivní, neplánované, 

zatímco u dětí z města můţeme mluvit o záškoláctvím plánovaném. Vynikají v tomto 
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zvláště ţáci 9. tříd, kteří zejména v období po ukončení přijímacího řízení na střední 

školy, docházku do základní školy bojkotují. Nechce se jim, tak nepřijdou. Velká část 

rodičů bohuţel tento laxní přístup toleruje a hodiny dětem omluví. 

 

Tabulka č. 7     

  Uvítal bych více informací o této problematice 

Otázka č. 7 ZŠ Jana Wericha ZŠ Libice nad Cidlinou 

  abs. % abs. % 

alkohol 44 20,7 10 23,3 

cigarety 42 19,7 6 14,0 

marihuana 57 26,8 12 27,9 

ostatní drogy 81 38,0 10 23,3 

závislost na počítači 61 28,6 14 32,6 

závislost na výh. aut. 48 22,5 5 11,6 

anorexie, bulimie 56 26,3 19 44,2 

prostituce 61 28,6 13 30,2 

šikana 59 27,7 12 27,9 

xenofobie, rasizmus 68 31,9 11 25,6 

záškoláctví 52 24,4 8 18,6 

krádeţe 40 18,8 10 23,3 

násilí 53 24,9 14 32,6 

sexuální zneuţívání 75 35,2 10 23,3 

vandalismus 62 29,1 12 27,9 

jiné jevy  3 1,4 2 4,7 
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Graf č. 7 

 

Tento graf doplňuje informace z grafu č. 2. Z průzkumného šetření vyplývá, ţe ţáci 

mají velké povědomí o většině sociálně patologických jevů. Bylo vidět, ţe v obou 

školských zařízeních není program primární preventivní péče pouhým kusem papíru,  

ale ţe je důsledně uplatňován napříč všemi předměty. Ve školách panovala atmosféra 

otevřená diskuzi. Řekla bych, ţe o něco otevřenější se mi jevily děti ze ZŠ Libice  

nad Cidlinou, coţ bylo pravděpodobně způsobeno mnohem menším počtem dětí  

a moţností vytváření osobních kontaktů. Nemalé mnoţství informací získávaly děti 

prostřednictvím internetu. 

I přes dostatek informací děti stále projevovaly touhu dozvídat se více a více 

o problematice sociálně patologických jevů, zajímala je zejména problematika drog, 

marihuany a poruch příjmu potravy.  
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4. Závěr: 

Získané výsledky akčního průzkumu potvrdily pouze první hypotézu, totiţ tu,  

ţe děti z velkoměstského prostředí se budou se sociálně patologickými jevy setkávat  

o více neţ 10 %. Děti ze ZŠ Jana Wericha se setkávají se sociálně patologickými jevy 

v průměru 54,8 %. Naproti toto setkání potvrdilo v průměru pouze 30,5 % dětí ze ZŠ 

Libice nad Cidlinou. Rozdíl tedy činí 24,3 %. Osobní zkušenost se sociálně 

patologickými jevy potvrdilo na ZŠ Jana Wericha průměrně 23,2 % dětí a na ZŠ Libice 

nad Cidlinou 15,7 % dětí. Hypotéza č. 2, která předpokládala u dětí ze sídlištní školy 

minimálně o 10 % více osobních zkušeností se sociálně patologickými jevy,  

se nepotvrdila, neboť rozdíl mezi oběma školami činil 7,5 %. Taktéţ třetí hypotéza, 

která předpokládala minimálně 10 % toleranci k sociálně patologickým jevům,  

se ukázala jako mylná. Na obou školách shodně tolerovalo zkoumané sociálně 

patologické jevy 18,8 % ţáků. 

Ačkoliv se děti z městské školy prokazatelně více setkávaly se sociálně 

patologickými jevy a i jejich osobní zkušenost s nimi byla vyšší, bylo by moţné  

se domnívat, ţe budou tyto jevy povaţovat za normu, a tudíţ je budou více tolerovat. 

Zatím se však zdá, ţe díky negativním zkušenostem si uvědomují společenskou 

nebezpečnost takových jevů a tolerance vůči nim nevzrůstá. A to je pozitivní zpráva. 

Proti společensky neţádoucím jevům je třeba bojovat a být připraven. Vedení obou 

škol toto ví, a proto do svých vzdělávacích programů zařadila i program preventivní 

péče. Bylo by velmi zajímavé zopakovat toto šetření kupříkladu o dva roky později. 

Školy by tak mohly ohodnotit účinnost svých programů. 
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