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1. Anotace

Cílem Bakalářské práce je seznámení se s jednotlivými druhy agrese, se kterými se
můţeme ve školských zařízeních setkat. Bakalářská práce provádí exkurzi do sebeobranných
stylů, které se mohou vyuţít při zvládání agrese.

Vytvořením nestandardizovaného

dotazníku, dodáním jej vytypovaným školským zařízením, jeho vyhodnocením nám poskytne
odpověď na otázku: Je opravdu nutné, aby pedagog měl schopnost ubránit se stupňující agresi
ve školských zařízeních? Máme moţnost porovnat četnost agrese proti muţům a ţenám. V
bakalářské práci se seznámíme s právními normami a jejich úskalími. V praktické části
vyplynuly ještě dvě otázky: Je zde přítomna tato agrese? Pokud ano, na kterém typu zařízení
převládá? Výstupem Bakalářské práce je návod pro pedagoga, jak při setkání s agresí
zareagovat, agresi předejít a pokud se stane jejím terčem, ji zvládnout.
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Annotation

The aim of the Bachelor´s Thesis is the introduction to the forms of aggression which can
be met at schools. The thesis informs about self-defence methods that can be used in order to
handle the aggression. The evaluation of non-standardized questionnaire, submitted to the
chosen schools, is answering the question: "Is it really necessary for the teachers to be able to
defend themselves against the growing aggression at schools?" The thesis enables us to
compare the frequency of aggression against men or women; it also informs about the legal
standards and difficulties arising from them. The practical part comprises two issues: Is there
the aggression at schools? In case the answer is "Yes", at which type of school it prevails?
The output of the thesis are the instructions for the teachers how to behave when faced with
the aggression, how to prevent it, and how to handle it.
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2. Úvod

Ve školství pracuji jiţ dvaatřicátým rokem, většinu své odborné praxe jsem strávil a trávím
v zařízeních typu - dětský domov při speciální škole (celkem patnáctý rok). Sedm let jsem
působil ve funkci vychovatele ve výchovných ústavech typu Výchovných ústavů pro mládeţ a
děti. Ve zbytku mé pedagogické praxe jsem pracoval jako instruktor tělesné výchovy.
V průběhu své pedagogické praxe jsem se setkal a stal velmi často svědkem agrese jak
verbálního tak fyzického charakteru. Mimo gymnázia, několika středních pedagogických škol
a doplňkového postgraduálního studia speciální pedagogiky, jsem získal vzdělání učitele
sebeobrany z oblasti bojových sportů (judo, jiu-jitsu a karate full-contakt). Praxe ve speciální
vojenské jednotce, získání licence osobního stráţce a soukromého detektiva, mi přinesla
zkušenosti a znalosti zvládání krizových situací. Proto problémy s dětskou agresí ve
školských zařízeních ve mně spíše vyvolávaly úsměv a dokonce i údiv, jaký způsob řešení
zvolili někteří kolegové a kolegyně, popřípadě vedení zařízení. Je pravda, ţe mimo znalost
kontaktních sportů, jsem trochu vyšší (193 cm), proto se konfliktům příliš nevyhýbám,
většinou mě, ale spíše vyhledávají. Řeším je jednoduše a bez emocí v souladu s právními
normami. Nad stavem agrese v našem školství jsem příliš neuvaţoval a bral jej za normální
jev běţného lidského ţivota. Ale v současné době digitálních informačních technologií, kdy
téměř kaţdý jedinec můţe svou agresi veřejně prezentovat (internet) a kdy negativní zprávy
z médií se staly běţnou součástí ţivota (bulvár) a vyvolávají v nás obavu z přímých
kriminálních deliktů, fyzického napadení a obzvláště, kdy justice a policie vše nestíhá vyřešit,
vzniká v současné době otázka pro jednotlivce: „Jak celkově agresi zvládnout?“. Tyto
společenské jevy se dotýkají velmi podstatnou měrou i práce pedagogů v našem školství.
Velkou diskuzi, mezi pedagogickou veřejností, vyvolal film „Bastardi“. Této diskuze jsem se
zúčastnil i já. K mému překvapení jsem zjistil, ţe drtivá většina mých kolegů a kolegyní se
v problematice dětské agrese absolutně neorientuje a není ji samostatně schopna řešit. Metody
řešení, zvolené vedením zařízení, jsou většinou alibistické a zavádějící, čili málokdy schopny
problém vyřešit a odstranit ze zařízení bezezbytku.
Pro mou praxi v různých typech zařízení, potaţmo praxi soukromého detektiva a osobního
stráţce, vycházející ze znalosti právních norem, se na mne obracejí v současné době ve
zvýšené míře kolegové a kolegyně s ţádostmi o pomoc při řešení konfliktních situací na
různých pracovištích. Vzhledem ke své částečné neznalosti právních norem, pohybu a růstu

v běţném rodinném a pracovním prostředí, nejsou schopni reagovat takovým způsobem, aby
zvládli útoky na sebe a zároveň tím tlak na svou psychiku i tělesnou integritu.
Cílem mé Bakalářské práce je předloţit základní informace o současném stavu agrese ve
školství, najít vhodný způsob sebeobrany (obrany) pedagoga tak, aby nárůst agrese ve školství
zvládl bez újmy (fyzické a psychické). Upozornit na typ zařízení, kde je tento fenomén na
vzestupu se zvyšujícím faktorem rizika a brutality ze strany dětí. Pokusit se navrhnout
způsoby řešení a eliminace agrese dětí. Posoudit nutnost povinného výcviku sebeobrany
v rámci přípravy na povolání nebo absolvování pravidelných kurzů sebeobrany. A vytipovat
vhodný systém sebeobrany s minimálními poţadavky na náročnost výcviku s moţností
uvedení do školské praxe v případě mimořádných či krizových situací. Vytvořit návrh
čitelného návodu pro pedagogy jak předejít fyzické konfrontaci s agresorem a jak agresi
předejít. Ve výzkumném projektu pak provést empirickou sondu ve školských zařízeních a
ústavech sociální péče různého typu na téma agrese dětí a její následky na pedagogy.
Znamená to ovšem zodpovědět otázky: „Je opravdu nutné, aby pedagog měl schopnost
ubránit se stupňující se agresi ve školských zařízeních? Existuje tato agrese? Pokud ano,
na kterém typu zařízení převládá?“

3. Teoretická část
V teoretické části se zaměříme na definice a vysvětlení pojmů agrese, jejich běţné
rozdělení z několika odborných pohledů. Seznámíme se s jednotlivými typy agresí
a poruchami chování, které jsou většinou příčinou agrese. Poruchy chování mnohdy vyţadují
specifický či speciální přístup pedagoga a někdy i celého týmu odborníků. V další teoretické
části vysvětlíme pojem sebeobrana. Popíšeme nejběţnější bojová umění a posoudíme
vhodnost výběru druhu sebeobrany, vycházející z nabídky reálných moţností těchto
jednotlivých bojových umění či sportů (film: Panu učiteli s láskou).
3.1. Agrese – definice
„Agrese (z latiny ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout) je v psychologickosociologickém pojetí chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu
a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese, ať již fyzická či verbální, může vzniknout v afektu

nebo se může jednat o agresi instrumentální (úmyslný faul při sportu). Sklon k útočnému
jednání, které se transformuje do různých podob, se nazývá agresivita.“1

Cílem agrese (agresora) je zastrašit druhého, zmocnit se objektu, či ho odstranit, jinému
zmařit a sobě zajistit společenské výhody. Úmyslné agresivní chování se projevuje v prostředí
psychosociálních vztahů, které účelově ovlivňují způsob agrese. Tato agrese nemusí být
pouze hrubého zrna, naopak můţe být velmi rafinovaným způsobem kultivovaná.
3.2. Druhy agrese
„Existují různá dělení agresí, každé má své zastánce i odpůrce. Pro školní prostředí se mi
jako nejvhodnější a nejsrozumitelnější jeví následná kategorizace.“2
Myšlenková, verbální, fyzická - pod pojmem myšlenková agrese rozumíme agresivní
způsob myšlení. Příčinou můţe být např. závist, nedostatek, strádání. Tento typ agrese se
odehrává nebo se vytváří v mozku jedince, nemá většinou viditelné znaky. Nemusí se dále
rozvinout. V případě hlubšího postiţení psychiky, velmi často agrese myšlenková přechází do
roviny verbální (slovní) agrese. I v tomto případě nemusí dále pokračovat – gradovat. Lidově
řečeno: „Jedinec se vykřičí a je klid.“
Verbální projev se stává vlastně pojistným ventilem přetaţené (agresivní) psychiky. Pokud
napětí nadále narůstá, přechází většinou agresor i ve fyzické napadení. Agrese fyzická má za
následek jiţ vyloţeně destruktivní chování. V tomto stádiu je agrese jasně čitelná.
Afektní, instrumentální - afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční
reakce na významný podnět při sníţeném sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého
emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání výrazovému (radost, ţal, vztek, odpor,
stud), popřípadě i zkratovému. Bývá doprovázen změnami některých tělesných funkcí, jako
například dýchání, srdeční činnosti, neurohormonální sekrece apod. Stane-li se afekt jakoţto
obecná reakce na něco příjemného či nelibého předmětem obranných mechanismů, můţe

1

Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie. [online]. c2011, [cit. 22. února 2011]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Agrese >.
2
MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. 29 s. ISBN 978-80-247-2310-5.

vzniknout řada defenzivních způsobů zpracování afektu (blokáda afektu, odloţení, přesunutí,
izolace, maskování afektu).3
Instrumentální agrese je způsob dosaţení konkrétního cíle, i kdyţ ve své podstatě
nemusím být agresorem. Je to druh manipulace jedince s okolím.
Zaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt než podnětový - agrese z různých
důvodů nasměrovaná mimo zdroj konfliktu – protihráč (soupeř, oponent) je větší, silnější,
schopnější, v postavení – je to hledání náhraţky, která není schopná agresi ustát. To v praxi
znamená poničení neţivého předmětu, vybitím svého zklamání, poníţení. Objektem nemusí
být pouze neţivý předmět, velmi často se jím stává výrazně fyzicky, ale i psychicky slabší
jedinci. U těchto jedinců není předpoklad aktivního odporu a jejich bezmocnost či
neschopnost se bránit umocňuje u agresora pocit výhry nebo vítězství.
Agrese zadržovaná - je to agrese, ve které agresor bere v potaz moţné riziko, důsledek
svého konání, eventuelní následky a postih pro něho, není mu jeho konání lhostejné. V tomto
případě agresivní jedinec dopředu počítá s eventuelním trestem v případě, kterým by měl být
za svůj skutek potrestán. Celý akt agrese si dopředu promýšlí a hledá moţnost jeho realizace
při minimálním vzniku pro něj negativních následků. Tento typ agrese bývá velmi dobře
promyšlený a vykazuje daleko větší nebezpečí pro objekt agrese.

3.3. Agrese – dělení dle chování zvířat.
„V roce 1968 K. E. Moyer (viz Čermák, 1999) klasifikoval sedm typů agresí, které se
objevují jak u zvířat, tak u lidí – vycházel v podstatě z vlastních studií chování zvířat. Téměř
všechny agrese Moyerovi klasifikace se projevují intenzivně a v mnoha podobách i ve školním
prostředí. Agresorem se může podle jeho teorie stát jak žák, tak učitel, případně rodič, může
se objevit i kombinace agrese všech zúčastněných. Jedná se o následující typy agresí:“4
Starší rozdělení druhů agrese podle Moyera z roku 1968. Tento psycholog se zaměřil na
výzkum chovu zvířat a jejich chování, dokázal ztotoţnit s chováním lidí.5 Jednotlivé typy:
Predátorská agrese – je to chování lovce, můţe to být i agrese mezidruhová, přičemţ
můţe být i mezi agresory. Pod tímto pojmem rozumíme účelové chování lovce, který podřídí
3

Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie. [online]. c2011, [cit. 22. února 2011]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Afekt >.
4

MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. 38 s. ISBN 978-80-247-2310-5.

5

MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. 38 s. ISBN 978-80-247-2310-5.

své chování zájmu získání úlovku takovým způsobem, většinou neetickým, aby dosáhl svého
výsledku. Agrese zde bývá v násilné, destruktivní aţ likvidační formě.
Agrese mezi samci – druhová agrese (agrese smečky) slouţí k vytvoření vůdčích struktur
uvnitř smečky, toto chování převaţuje mezi samci. Z přírody nejznámější chování mezi
primáty (Opičí král). Dominantní chování vůdce smečky, který je na vrcholu své fyzické síly.
Vládne tvrdě a likviduje jakékoliv pokusy o ztrátu svých výsad. Neváhá protivníka i zabít.
Agrese vyvolaná strachem – je to agrese, která vzniká v případě nemoţnosti útěku.
Potom jedinec reaguje agresivně. Jsou známy případy, kdy zvíře jinak plaché, v případě
násilného zahnání do kouta, zareaguje nečekaně agresivním způsobem, aby mělo moţnost
vybojovat si cestu k úniku (klasické chování krysy). Tento typ agrese se velmi vyskytuje
v lidském chování, především v chování dětí a dospívající mládeţe, kdy neznalost jiných
obranných mechanizmů vede k fyzickým útokům. Toto fyzické násilí můţe vést aţ k excesu
končícím aţ smrtí protivníka.
Dráždivá agrese – způsobují ji jakékoliv objekty. Vzniká na základě nedostatku splnění
ţivotních potřeb (hlad, únava, bolest) – je to přenesená agrese. Pocit podráţdění z nedostatku
energie, či nadbytku bolesti můţe přinést ventil ve formě náhlého zaútočení na cokoliv, co
přijde do cesty, pod ruku, atd. Není to přímo konkrétně zaměřeno na objekt útoku, ale je to
vlastně výraz agresivní bezmocnosti. Je to přenesení vnitřního napětí díky momentálně
bezvýchodné situaci.
Mateřská agrese – základní pud matky při ohroţení vlastního mláděte. Tato agrese je
vrozená. Nejčastěji se s ní opravdu setkáváme ve zvířecí říši. Zde samice, mnohdy i za cenu
ztráty svého ţivota, brání svého potomka nebo potomky proti agresorovi. U lidí toto jiţ není
tak úplně pravdivé.
Sexuální agrese – převáţně dominantní vlastnost samců. Reakce na sexuální znaky,
symboly, atd. Ve zvířecí říši je sexuální agrese rituálem páření pro zachování druhu. Člověk si
během svého vývoje i toto polidštil. Sexuální agrese se stává něčím zapovězeným, mimo
normu.
3.4. Vznik a vývoj agrese.
Všeobecně je dáno, ţe základní povahové rysy se u člověka dotvářejí zhruba v pěti letech.
Děje se tak na základě získaných instinktů. Objevuje se zde teorie, ţe agrese můţe vzniknout
jako poporodní následek deprese získané dítětem během porodu (je to strach o vlastní ţivot).
Oproti tomu stojí názor, ţe agrese je naučený, osvojený způsob chování získaný na základě

zkušeností během dětství. Krutá výchova obsahující týrání, zneuţívání, fyzický a psychický
teror po nejvíce z vlastního okolí se stává účinnou školou agrese pro takto postiţeného
jedince. Mimo vnější prostředí je zde ještě vnitřní biologické prostředí, kde chromozomální
poruchy, kolísající hladiny hormonů, špatná funkce neurofyziologických mechanismů a
neurotransmiterů (kontroloři agrese) způsobují zvýšenou nebo abnormální hladinu agrese.
Uţívání drog a alkoholu či jiných návykových látek mimo nikotinu, kávy a čaje (ty agresi
naopak tlumí), vede také ke zvýšené agresi.
Nás dále zajímá další vývoj jedince v období školní docházky. Jsou to převáţně změny
chování, které se mohou stát postupně aţ destruktivními a tím znesnadňující práci pedagoga a
samozřejmě s dopadem na třídní, skupinový, školní, výchovný kolektiv. Toto chování zcela
určitě za následek tvrdý dopad na psychiku nejenom dětí, ale i vyučujícího, vychovatele.
Agrese můţe být i fyzického rázu, kdy je přímo ohroţující. Psychický teror plus fyzické násilí
je nejhorší kombinace pro běţného pedagoga, kdy ve svém nejváţnějším důsledku můţe být
ve své podstatě aţ likvidační v pravém slova smyslu.
3.5. Agresivita – definice, asertivita - definice
„Agresivita (z lat. Aggressivus) - útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi.
V širším slova smyslu se takto označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu
o dosažení nějakého cíle a schopnost odolávat těžkostem.“6
Agresivita nám charakterizuje osobnostní znak jedince. Můţe znamenat náklonnost
(dispozici) k agresivnímu chování. Kaţdý tvor má určitou míru agresivity geneticky
zakódovanou. Je to nezbytně nutné k přeţití a zachování druhu. U lidí vysoká míra agresivity
nebývá vţdy příliš šťastným způsobem chování. Takto vybavený jedinec většinou reaguje
nepřiměřeně (místo lehkého proutku – např. slovní domluva, pouţije sukovici). Potlačení
agresivity v chování je značně problematické, někdy téměř neřešitelné, nekontrolovatelné.
Tito lidé se velmi často uráţí, jsou vztahovační, pokud není podle nich. Nejsou schopni
rozumové komunikace. Akceptují pouze agresivnější chování neţ jejich vlastní. Ovšem
v případě, ţe pro své agresivní chování jsou nepřijatelní pro své okolí, většinou tím trpí a
jejich agresivita roste, jelikoţ si neuvědomují, ţe příčinou je jejich nebezpečné chování a
jejich neschopnost reagovat pozitivně na jakoukoliv výtku či domluvu. Oproti tomu jedinec,
člověk, který má hladinu agresivity pod kontrolou, je schopen v případě krizových či
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kritických situací, konstruktivně jednat, domluvit se a řešit situaci klidovou, tzv. mírovou
cestou. Bohuţel, stává se, ţe musíme občas pouţít agresivitu ve svém chování účelově a to
buď na pracovišti, nebo ve svém soukromí. Pokud je naše agrese v souladu se společenskými
normami, můţe nám být ku prospěchu. Tento způsob pouţití agresivity má pozitivní vliv či
následek (instrumentální – nutná agresivita). Agresivita nebo agrese je také brána jako
chování, které nekoresponduje s normami společnosti, protoţe tyto normy hrubě překračuje.
Je pravdou, ţe toto konstatování nemusí být všeobecně poplatné (co někde je zakázáno, můţe
být jinde povoleno nebo schváleno). Dá se říci, ţe agresivní chování můţe znamenat zálibu
ubliţování jiným lidem anebo svému okolí. Je to určitý druh relaxace nebo seberealizace
mnohdy také se stává i potěšením a uvolněním (maligní agresivita).

4. Jednotlivé typy agresí ve školských zařízeních a jejich dělení7
Podle erudovaných psychologů a tvůrců teorií je větší mnoţství názorů, které se zabývají
dělením agrese ve školských zařízeních. Tvůrců a oponentů je mnoho. Pokusme si nastínit
jedno z dělení agrese konkretizované do školství.
4. 1. Přímá a nepřímá agrese, verbální a fyzická agrese, aktivita a pasivita
Přímé fyzické napadení/facka, kopanec, rána pěstí, škrcení/ je projevem agrese zaměřeném
proti jedinci, někdy i skupině. Oproti tomu stojí nepřímá fyzická agrese, která spočívá
v ničení majetku konkrétního ţáka nebo skupiny ţáků.
Verbální, slovní agrese se projevuje poniţováním, uráţkami, zesměšňováním,
osočováním. Nepřímá verbální agrese je zaloţená na pomluvách, nevhodné, či zesměšňující
poznámky, nebo i vtipy. Patří sem i agrese symbolická. To je agrese zesměšňující texty,
obrazy.
Způsob účasti jedince nebo kolektivu je zde zcela jasně viditelný. Pokud se agrese účastní,
je aktivním účastníkem, pokud pouze sleduje, stává se účastníkem pasivním (přihlíţející).

Fyzická aktivní přímá agrese – je to přímý útok, znamenající bití, fyzické týrání
a poniţování zaloţené na fyzické převaze nad obětí. Ve školství typický projev šikany –
7

MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009. 29 - 38 s. ISBN 978-80-2472310-5.

záměrné fyzické ubliţování. Oblíbený zdroj zábavy ve školních kolektivech, kdy agresor se
staví do role supermana (nadčlověka), který zvládne fyzicky svou oběť. Opět to znamená
vybrání si slabého článku ve školním kolektivu nebo fyzicky a psychicky slabého jedince
rovnou. Tato agrese můţe být i cílená na pedagoga.
Fyzicky aktivní nepřímá agrese – tady agresor stojí mimo přímé ubliţování, organizuje
jej pomocí jiných osob, všemu přihlíţí, radí a vymýšlí způsoby, přičemţ se na samotné agresi
nepodílí. Tento typ agresora je v roli „šedé eminence“, často stojí vedle nebo za zády
oficiálního vůdce kolektivu (ten, který kýve hlavou).
Fyzická pasivní přímá agrese - poměrně velmi častý jev ve školství, kdy ničením
pomůcek, bránění v přístupu k nim, záměrné znehodnocování výsledků/fyzikální, biologické,
chemické pokusy/.Patří zde i zničení jednotlivých výrobků. Tento typ agrese se převáţně
vyskytuje na praktických školách a na středních odborných učilištích.

Fyzicky pasivní nepřímá agrese - velmi častý jev ve školách, přenesený sem z okolního
běţného ţivota. Jedná se například o uvolnění místa k sezení, nepomoc ţákovi postiţenému.
Neuvolnění učebních prostor pro jiný školní kolektiv. Je to projev celkové nevraţivosti a
neschopnosti či neochotě ustoupit ze svého zavedeného pohodlí. Také to znamená ochranu
svého ţivotního prostoru.

Verbální aktivní přímá agrese - jedná se o typ agrese nejvíce ve školských zařízeních
zastoupené. Je pro ni charakteristické neustálé nadávání, uráţení, verbální poniţování
a zesměšňování.

Bohuţel, mnozí školáci, toto povaţují za normální, pokud jsou však

vybavení dostatečnou slovní zásobou vulgarismů, stávají se velmi často hvězdou kolektivu a
určují dokonce i slovní trend chování v kolektivu. Stává se, ţe mnozí pedagogové přestávají
na tento trend reagovat. Konstatují, ţe děti si prostě nadávají a dále to neřeší. Pokud tuto
agresi necháme běţet a nebudeme jí potírat, stává se normou.

Verbální aktivní nepřímá agrese - ublíţit druhému lze i šířením pomluv. Je to vlastně
první stádium šikany ve třídě (ostrakismus). Je psychicky mírnější způsob ubliţování
spoluţákovi. Projevy jsou například: špatná nápověda u zkoušení u tabule, nebo při

písemných projevech, kritizování chování, oblečení, zesměšňování fyzických abnormalit, či
defektů. Pokud postiţený jedinec chybně zareaguje, pobaví se tím mimo něj celý kolektiv.
Patří sem všechny taškařiny, které jedinci znepříjemní ţivot, takţe se v kolektivu necítí dobře.
Verbální pasivní přímá agrese - ta to agrese spočívá v absolutní ignoranci druhého
člověka. Naprosté nereagování na jakékoliv, byť i slovní přiblíţení postiţeného jedince. Pro
agresora tento spoluţák neexistuje. V případě, kdy tento agresor má vliv v třídním kolektivu,
můţe dokázat, ţe takto postiţený spoluţák přestane existovat pro většinu kolegů, či dokonce
pro kolektiv celý. Jedinec je takto vlastně z kolektivu celkově vyloučen.
Verbální pasivní nepřímá agrese - opět se jedná o velmi často přítomnou agresi ve
školství. Je zaloţena na přítomnosti buď hloupých, nebo neschopných ţácích, či průšvihářích,
o kterých se toto všeobecně ví. Je proto jednoduché na ně, v případě neschopnosti nalézt
konkrétní viníky, vše svézt. Nikdo se jich nezastane, pro jedince a hlavně kolektiv je to velmi
výhodné. Tito jedinci se označují slovem černé ovce.
4.2. Agrese emocionální, frustrační – instrumentální
Agrese vznikající na základě negativního podráţdění lidské psychiky. Zde se projevuje
široká škála citů od euforie, pasivity aţ k smutku. Tyto projevy se specifikují v jednotlivých
druzích agresí, které popisuji níţe.
Emocionální agrese - agrese v silném citovém vzruchu, kdy jejím startovacím impulsem
bývá nepříjemný proţitek, někdy i fyzicky nepříjemný. Můţe se stát, ţe nahromaděním
maličkostí („Stokrát nic, umořilo vola!“) dojde k nečekaně silné agresi. Školák se stává citově
labilnější, podráţděně reaguje a agresivní zkrat bývá velmi častým jevem. Do těchto situací se
ţáček dostává velmi často, bývají to například dohady s kolegy, na kterých mu záleţí,
nepříjemné dohady s pedagogickými pracovníky. Vzniklý konflikt bývá důsledek stresujících
událostí. Reakce na tyto události je přímo fyziologická a motorická (např. potím se, křičím,
mávám rukama). Školáček se dostává do situace, kdy přes své agresivní projevy není schopen
rozumově ovládnout své konání. Adrenalin roste a školáček prostě vyvádí (křik, údery, vše
lítá). Tento typ agrese propuká náhle a nepromyšleně bez ohledu na důsledky konání. Pakliţe
se pokusíme agresi zvládnout, většinou jí naopak vystupňujeme. Jednodušší je pokud moţno
(nejsou-li ohroţeny ţivoty, zdraví a hodnoty) reagovat se zpoţděním. Okamţité vyslovení
trestu je také neefektivní. Po uklidnění, formou skupinové dynamiky, lze provést rozbor celé

situace s patřičným trestem, do kterého se mohou zapojit i ostatní ţáčci. Pravdou je, ţe po
vyšumění afektu, si mnohdy agresor nedokáţe ani vybavit důvod své agrese a ani průběh
celého svého konání. Aby svůj trest pochopil, musí si být vědom svého prohřešku. Pokud si
toto neuvědomí, cítí se nespravedlivě potrestaný. Pakliţe se jeho nepřípustné chování
opakuje, stane se pro své okolí nebezpečným, z důvodu narůstající agrese a tím je jiţ nutné
vyhledat odbornou pomoc. Takto postiţený jedinec by se neměl dostat do kola neustálých
trestů a konfliktů. Toto jej posune do situace totální neúspěšnosti a vznikne u něj pocit
méněcennosti. Pakliţe při svém emočním výbuchu ohroţuje své spoluţáky, měl by zde
pedagog - odborník se snaţit zabránit v jeho konání i za cenu vlastní újmy na zdraví. „Pro
tento typ agrese je charakteristická prchlivost, vznětlivost, rychlý přechod k impulzivní reakci
při poměrně slabém vnějším či vnitřním podnětu. Agrese vzniká proto, že se nechá
vyprovokovat a aktér je emocionálně vznětlivý. Sem patří lidé, kteří mají vysokou míru
dráždivosti.(Čermák, 1999)“8
Jedinci trpící emocionální agresí mají větší obavu ze svého selhání, velmi často jsou
v depresi, nesnášejí kritiku a cítí se velmi zranitelní či ohroţení.
Frustrační agrese - „Důvod agrese je poměrně často spojován s frustrací. Ta je většinou
chápána jako překážka, která zabraňuje dosáhnout nějakého cíle.“ 9 Vyvolaný hněv se
ventiluje v agresivním chování, které má za cíl odstranit tuto frustraci. Spouštěcí
mechanizmus můţe nastolit permanentní kritika, nedostatek kladného oceňování. Proti
ţáčkovi stojí pouze problémy a ţádné klady. Agresivní frustraci můţe také spustit nadměrná
rodičovská péče (zametání cestiček – odstraňování překáţek). Dítě nebo školáček je navyklý,
ţe vše nepříjemné za něj někdo vyřeší a pokud není k dispozici, z bezradnosti začne jednat
agresivně („kolem sebe kopat“). Pokud tyto děti mají pocit, ţe mohou vše, ţe jim vše patří,
vzniká v nich pocit, ţe také vše musí mít. Pakliţe toho z nějakých příčin nedosáhnou, vznikají
konflikty. Důvodem jsou nevytyčené hranice, které jednoznačně stanoví, co lze a co nelze.
Výchova, kde je vše rodiči dovoleno (rozmazlující rodiče), způsobuje, ţe dítě nebo ţáček si
nevytvoří reálné praktické ţivotní dovednosti. Dítě se velmi často nedokáţe rozhodnout, je
frustrováno neustálým rozhodováním rodičů za něj. Samostatné rozhodnutí pro něj je velmi
problematické, tudíţ reaguje často nepřiměřeným způsobem. Dle odborníků a na základě
různých sociometrických výzkumů se ukazuje, ţe ţivot v bavlnce (odstranění překáţek) není
tím nejšťastnějším řešením. Ţáčkovi se nedostává základních pocitů (radost z překonání
8
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překáţky, ze zaslouţeného úspěchu) a tím se stává emočně chudým – frustrovaným. Ve
školním procesu se tyto děti, hlavně děvčata, dopouštějí manipulace se spoluţáky, velmi často
intrikují a nastolují kriteria hodnocení ostatních. Pokud jejich hodnotícím prvkem je
hodnocení spoluţáků pouze podle majetku, dopouštějí se tzv. „ekonomické šikany“.
Nedostatek vrozené inteligence a zátěţ v průběhu školní docházky, tedy neschopnost vstřebat
a aktivně pochopit látku, můţe navodit pocit frustrace i při klidovém řešení navozeného
problému. Jestliţe dítě bude neustále v konfrontaci nebo ve střetu s úspěšnými spoluţáky,
můţe začít reagovat agresivně, protoţe z nedostatku intelektu je agrese pro něj jediným
způsobem jak situaci zvládnout. Frustrací způsobená agrese v tomto případě neguje moţnost
pohody ve školním procesu.
Agrese instrumentální - tento druh agrese lze dále rozdělit na dvě části:
a) žádoucí instrumentální agresi
b) nutnou instrumentální agresi
Agrese instrumentální žádoucí – tato agrese je oproštěna při svém provedení od
emociální a frustrační vazby. Je velmi často důkladně promyšlená, připravená, je
konkretizovaná. Je plně podřízená získání různého typu výhod/v případě loupeţe-financí, ve
školním procesu například lepší klasifikační ohodnocení/. Pro tento typ agrese je důleţitý
výsledný efekt, pokud dojde v případě násilné agrese ke zranění, či dokonce zabití, pachateli
toto je lhostejné. Emoční chování zde se objevuje v případě, kdy se oběť brání. Chování je
zaloţeno na racionálním podkladu. Ve školství tento typ agrese je velmi častý. Pokud
pedagog není osobnostně silný a dá se zatáhnout do diskuze například o udělené známce,
začne o ní se ţákem diskutovat, stává se sám obětí této agrese. Dá ţákovi najevo svou
bezradnost nebo dokonce neschopnost řešit jeho agresivní postoj. Pokud ustoupí, ţák se utvrdí
v tom, ţe toto chování je správné a začne si jej zafixovávat. Mimo agresi vůči pedagogovi, je
ve školství velmi výrazně tento typ agrese fixován na šikanu. Šikana není samoúčelná. Vţdy
má nějaký podtext. Můţe to být trest za trest udělený doma, nebo také přenesení agrese
z domova do školních lavic. Můţe to být snaha pozvednout si vlastní sebevědomí. Dokonce
zde hraje i roli konkurence ve třídě. V případě elitních škol i postavení na ţebříčku úspěšnosti
v kolektivu. Pakliţe se objeví nuda, stává se ţivnou půdou pro šikanu také. Zde platí
konkrétní vina, konkrétní viník/viníci/, následuje konkrétní trest, který bývá absolutně nutný.
Pokud trest nenásleduje – pachatel, či skupinka agresorů se utvrdí ve své beztrestnosti. Tento
typ agresora netrpí výčitkami a jeho oběti jsou mu vcelku lhostejné. Má pocit síly,

nadřazenosti, odsuzují soucit. Jednají takticky a promyšleně. Zde ţádná diskuze není na místě.
Demokracie má své hranice, které kdyţ se překročí, stává se z demokracie anarchie. Je nutné
vypěstovat v ţácích pocit odpovědnosti za své chování.
Agrese instrumentální nutná – typ agrese, kterým odvracíme jinou agresi, nás ohroţující.
Tento typ agresivního chování, byť slouţící především ke své ochraně, se ve školní praxi
stává hůře rozpoznatelný. Málokdy dokáţeme včas rozpoznat příčinu agresivního chování
provinilce. Nejhůře, kdyţ se jedná o prchlivého jedince, kterého lze velmi snadno
vyprovokovat a on svou agresí odvede nevědomky pozornost pedagoga jiným směrem,
z čehoţ pak profituje někdo jiný, většinou celý kolektiv třídy. V tomto případě agresivní, byť
vyprovokovaný, jedinec se vlastně stává obětí komplotu, ve kterém se baví a účastní celá
třída. Pokud pedagog zjistí, ţe dotyčný jedinec nemá ve třídě jediného zastánce, mělo by mu
být jasné, ţe agresor je vlastně oběť šikany a jeho reakce byla takto vlastně čistě obranná.
Problém je také v tom, ţe pokud tato situace ve třídě nastane a kolektiv jí příjme za zdroj
zábavy, kdokoliv by se dotyčného-vybraného jedince zastal, můţe se stát terčem „zábavy“ on
sám a to je velmi odstrašující. Pokud by chtěl pedagog tuto situaci řešit formou skupinové
dynamiky, nemělo by to ţádný efekt, protoţe by stál proti dopředu domluvenému kolektivu a
celá situace by se ještě daleko více prohloubila. Nemá tedy smysl agresora příliš trestat
(pokud se nedopustil značného excesu), ale dát najevo celému kolektivu, ţe je zcela jasné
„Jak se věci mají“ a ţe se dále celá situace nebude tolerovat.
4.3. Poruchy chování
Charakter poruch chování, s nimiţ se můţe pedagog při vyučovacím procesu setkat, je
velmi různorodý. Některé typy poruch jsou běţné zvládnutelné normálními pedagogickými
opatřeními. Některé jiţ vyţadují, podle závaţnosti situace, zvláštní přístup a některé dokonce
specifický reţim nápravy od reţimu výchovných nebo nápravných zařízení, či dokonce plné
izolace. Je to právě pedagog, který by měl různé varianty neţádoucího chování, včetně
útočného chování zaměřeného přímo na něj rozpoznat, primárně diagnostikovat a pokusit se
je, alespoň v rámci jeho moţností, řešit. (Touto problematikou se zabývá součást speciální
pedagogiky, konkrétně Etopedie.) Bohuţel většinou moţnosti řádového pedagoga končí právě
s diagnostikou. Není to pouze pedagog, v mnoha případech situaci nedokáţe a nemůţe vyřešit
ani škola. Řešení, pakliţe je, se dostává do širších společenských kontextů. Je to rodina,
společnosti, její morální kodex, právní normy. Bohuţel příčiny poruch jsou většinou velmi

sloţité a běţná řešení selhávají. Přes veškeré úsilí pedagogické veřejnosti problémy
agresivního typu byly, jsou a budou. Nezbývá nám nic jiného neţ neustále se teoreticky
vzdělávat, přenášet teorii do praxe a hledat, jak situaci, která nám ve školství narůstá, a
hromadí se, zvládnout, anebo její váţnost se pokusit minimalizovat.
Poruchy chování můţeme rozdělit do následujících kategorií dle M. NOVOTNÉ a M.
KREMLIČKOVÉ.10
Poruchy sociálních vztahů - hlavní roli v příčině poruch sociálních vztahů hraje rodina.
Její zajištění základních potřeb dítěte, určování pozitivních vzorů, vytváření pozitivních
citových vazeb, pocitu bezpečí, odezvy dětských emocí. Pokud se toto dítěti nedostává, je
samozřejmé, ţe se pokusí svoje potřeby nahradit jinde a je pouze otázkou k jakým způsobů
sáhne a dostane se. Jakmile rodina selţe, i kdyţ se škola snaţí, přece jenom nemůţe rodinu
suplovat, můţe se pouze pokusit minimalizovat nevhodné působení rodinného prostředí
Poruchy psychického nebo tělesného vývoje - obrazem nemoci se v některých případech
stávají poruchy chování/mentální poruchy, obrny, poruchy vnímání nemoci nervové soustavy
a různé poškození pohybového ústrojí/. Zde se jiţ původcem jednoznačně prokázané
biologické či genetické zatíţení. Zde můţe pomoc pouze sepjetí speciální pedagogiky,
moderní medicíny a dalších souvisejících vědních disciplín (psychologie, psychiatrie, atd.).
4.4. Poruchy chování se sociálním základem

Narušení výchovného procesu nebo širších sociálních vztahů můţe spustit vznik poruch
chování se sociálním podkladem. Škála těchto poruch je velmi široká. Kriteriem je závaţnost
s dopadem na společnost, ale i na jedince, který je takto postiţen. Moţnosti, jak tyto poruchy
odstranit, se také diferencují a reagují tak na odlišnost různých stupňů provinění. Zde se jiţ
vyţaduje opravdu součinnost specialistů patřičných vědních oborů.
.
Poruchy chování disociálního rázu - na základě neustálého opakovaní činností mohou
vzniknout zlozvyky. Během opakování se fixují a automatizují. Objevují se neúmyslně, zcela
bezděčně a spouštěcí mechanismus bývá různý (únava, stres). Vznikají jako následek chyb při
10
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výchově, ale mohou se projevit jako následek nemocí, úrazů, přetíţení. Patří sem například
„nechutenství, okusování čehokoliv, nespavost“. Násilné překonávání těchto návyků
(zlozvyků) většinou enormně zatěţuje dětskou psychiku a můţe velmi často vyvolat agresivní
chování a hledání náhraţky.
Vzdorovitost – je to jedna z málo závaţných poruch chování, ve svých začátcích
zvládnutelná poučeným pedagogem. Způsobuje jí například „perfekcionalní“ výchova, nebo
výchova „hyperprotektivní“. Na straně druhé, dítě si takovým to způsobem snaţí vynutit nebo
upoutat pozornost. Vzdorovitost se projevuje ve dvou formách. Ve formě agresivní, kdy
dokáţe být aţ likvidační. Nebo dítě dělá „schválnosti“. Ve formě pasivní, dítě reaguje na
podněty málo nebo vůbec.
Lež bývá většinou účelovým řešením situace, někdy ale téţ způsobem přenosu dětské
fantazie, snů do světa dospělých. Nelze jí ovšem nechat bez povšimnutí. Opakované projevy
lhaní mohou znamenat únik nebo také předdelikventní chování. Časté projevy lhaní mohou
ale také znamenat poruchy psychiky, zde záleţí na pedagogovi, aby dítě nasměroval
k odborné pomoci.
Dalším s projevů poruch disociálního chování bývá krádež. Dítě ke krádeţi můţe přivést
mnoho důvodů. Jedním z nich je snaha obstarat si základní potřeby. Také to můţe být touha
po vzrušení a dobrodruţství. Někdy je to vstup do závadové party. Jenom malá část krádeţí je
patologického rázu. Nelze krádeţe neřešit. Krádeţe jsou jiţ významnou formou
předdelikventního chování.
Záškoláctví a útěky jsou vlastně reakcí na konflikty v kontaktu s dospělými. Zde
významnou roli hraje neschopnost dítěte řešit situaci jinou formou. Je to vlastně reakce na
náročnou situaci, kdy jiţ veškeré pokusy dítěte o její zvládnutí selhaly. Totéţ platí
i o záškoláctví. Zde negativní – spouštěcí roli můţe sehrát pedagog, třídní kolektiv nebo
neschopnost zvládnou nároky vyplývající ze vzdělávacího procesu. Pokud bývá toto dáváno
pouze za vinu ţákovi, spouští kolotoč útěků velmi často znova. Malé procento útěků bývá
výsledkem touhy po dobrodruţství, nebo snahy dokázat napodobit svého hrdinu. Ovšem, ne
vţdy takový to útěk dobře dopadne
Zde jiţ musí platit řešení, vzhledem k riziku, které útěk přináší, jednoznačně stanovené.
Tento typ útěků nebývá opakovaný.
Poruchy chování asociálního rázu - do této kategorie poruch chování patři poruchy jiţ
dříve zmíněné, ale daleko více váţné ve svých důsledcích a navíc kdyţ se přesouvají do doby
staršího dětského věku. Důleţitá je zde role motivace, váţnosti poruchy a celkového dopadu

konání. V některých případech je opět konání předzvěstí nemoci. Formu úniku z náročné
situace můţe znamenat negativismus. Je to zásadní odmítání, čehokoliv, co je nařízeno, nebo
mělo by být uděláno. Uzavřením se do sebe dochází k omezení komunikace, či úplnému
jejímu vypuštění.
Zásadní porucha asociálního rázu je porucha závislostního chování. Škála závislostí je velmi
široká a různě společensky závaţná. Se závislostním chováním se problematicky pokouší
vyrovnat celá společnost a je samozřejmě jasné, ţe se dotýká i školství, nebo především
školství. Lidský jedinec se můţe stát závislým téměř na čemkoliv. Podstatnou roli zde hrají
motivy nebo důvody, které ke vzniku závislosti vedly. Společensky neţádoucí závislosti jsou
reakcí na náročnou situaci, kterou dítě nezvládlo.
Prvním stupněm závislosti je návyk. Pokud se návyk utvrdí a prohloubí, stává se z něj
závislost. Toto je jiţ váţný stav psychiky a somatického stavu dítěte. Objevuje se zde nutkavé
chování a opakované puzení ke kontaktu se zdrojem nebo prostředkem závislosti. Závislost se
téměř v dětském věku nedá zvládnout vůlí dítěte. U závislostí neplatí vztaţnost k zázemí,
situaci, inteligenci. Můţeme pouze určit nebo odhadnou moţnost ohroţení. Mezi hlavní
příčiny závislostí patří: útěk od reality, řešení neřešitelného, podílnictví, svedení, revolta,
nezvládnutí léčby, snaha o upozornění, volání o pomoc.
Zde jednoznačně platí, ţe zdravá a integrovaná dětská osobnost stojí nad prospěchem
a jakýmkoliv intelektuálním výkonem.

Druhy závislostí:
a) Toxikománie a narkomanie – závislost se zde projevuje na psychoaktivních
látkách. Role pedagoga při diagnostice nezastupitelná. Tento druh závislosti je pro
školní kolektiv zásadně ohroţující.
b) Alkoholismus – nepřekonatelná závislost na alkoholu. Bohuţel, alkohol a nikotin
patří mezi společensky tolerované závislosti. Zde pedagogovi můţe pomoci opora
v zákoně.
c) Kofeinismus a nikotinismus – tato závist je ještě více společensky tolerovaná.
V případě boje s kuřáctvím ve školním kolektivu má pedagog oporu v zákoně.

d) Patologické hráčství (gamblerství) - porucha zaloţená na hazardní hře a jejímu
úplnému často plně devastujícímu vlivu. Zde mimo závislost hrozí kriminální
chování. Zde musí plně pedagog spolupracovat s odborníky.
e) Závislost na kultech a sektách – zde se mění psychika, myšlení, chování, hodnoty,
společenské normy – opět je zde hrozba úplného zdevastování dětské psychiky.
Pedagog zde nemá příliš moc šancí na samostatné jednání, zde musí nastoupit celá
škála odborníků.
Další závaţné poruchy chování asociálního rázu jsou například sebepoškozování,
sebevraţedné chování a sexuální deviace. Zde opravdu můţe pedagog odvést nezastupitelnou
roli při jejich objasňování. Samozřejmě i zde musí při jejich odstraňování spolupracovat širší
typ odborníků z různých sfér. Tyto poruchy jsou příliš váţnými a ohroţujícími pro děti samé a
pro celou společnost.

Poruchy chování antisociálního rázu - jsou to poruchy, které se vyznačují nejvyšší
mírou společenské závaţnosti. Zde je dětské chování jiţ plně kriminálního rázu. Je spojené
s výraznou agresivitou, recidivitou a snahou škodit. Mezi tyto poruchy patří sexuální násilí,
zabití, vraţdy, ublíţení na zdraví, loupeţná přepadení, vandalismus a některé typy krádeţí.
Zde platí označení pro tuto formu delikventní chování. Tady pedagog samostatně nemá šanci.
Přesun nápravy nebo pokusu o ní spadá do rukou odborníků. Ne vţdy dojde k vyřešení, či
nápravě. V současné době, se při uvedení nových poznatků do praxe, objevuje moţnost, i
pachatele nejzávaţnější trestné činnosti (do věku 15 let), vychovávat ve školských zařízeních,
a to ve výchovných zařízeních pro děti a mládeţ. Zde jsou podrobovány speciálnímu reţimu,
který je vytvořen širokým týmem odborníků. Protagonistou tohoto reţimu je DVÚ a VÚM
Boletice se svým detenčním oddělením pro vrahy do 15 let.
Poruchy chování na základě psychických poruch a onemocnění - jsou to takové
poruchy a projevy chování, které jsou průvodními a doplňkovými znaky psychických
onemocnění. Nejběţnější oblastí poruch chování (na základě psychického onemocnění) je
oblast neuróz a neurotického chování. Tyto poruchy spouští jiţ od raného dětství mnoţství
nedořešených konfliktů nebo neřešených problémů.

„Neurózy jsou poruchami vyšší nervové činnosti a jsou spojeny s porušenou schopností
adaptace na určité kvality společenského prostředí. Kromě sociálních příčin se připouštějí i
vrozené dispozice.“11
Převáţné mnoţství neuróz se svým vznikem datuje okolo třetího věku dítěte. Na neurózách
jsou rozpoznatelné různé příznaky např. pasivita, negativismus, obtíţná zvladatelnost,
hyperaktivita anebo zpětný vývoj.
Nejčastější případy neuróz:
a) Neurastenie – zvýšená únava, citová labilita, slabost, porucha pozornosti. Vše se
objevuje bez zřetelné příčiny. Dá se diagnostikovat především ve starším školním
věku (2. stupeň). V mladším věku je nespecifická.
b) Hysterie – tato porucha chování je spíše doménou období staršího školního a období
začátku dospívání. Jsou to nekontrolovatelné výbuchy agrese, pláče, smíchu, formou
záchvatovitého stavu. Dále se záchvaty projevují poruchami vnímání, smyslové
citlivosti. Můţe dojít ke krátkodobým výpadkům hybnosti nebo také ztrátě řeči. Velmi
častá je chorobná sugestibilita, teatrálnost, přemrštěné sebevědomí.
c) Psychastenie – neuróza strachu, nejistoty a v některých případech obsedantního
chování. Postiţení jedinci mají chorobnou potřebu neustálého utvrzování v tom zda,
co vykonali, vykonali dobře. Tvoří si komplikované rituály (např. neustálá opakovaná
kontrola jestli zamkli byt, nešlapání na čáry a pověrčivost).
d) Tiky – je to nejčastější forma neurotického chování, většinou pedagog je chybně
diagnostikuje a bere je jako útok na svou osobu.
„Tiky jsou poruchou motorické koordinace, projevují se jako rychlé stereotypní, nefunkční
pohyby (mrkání, kroucení těla, záškuby obličeje).“12
Některé tiky si jedinec vypěstuje např. problémovým účesem nebo nevhodným oblečením.
Neměli bychom zvyšovat psychickou zátěţ, pokud tiky nabývají na intenzitě a zhoršují se,
vyţadují bezpodmínečně odborné vyšetření (psycholog nebo psychiatr).
e) Mentální bulimie, mentální anorexie – porucha schopnosti přijímat potravu.
Vyskytují se u dívčí populace v období dospívání. Málo kdy se projevují u chlapců.
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Zde hrají roli pokřivené názory na lidskou krásu. Tuto poruchu je nutné řešit s týmem
lékařských odborníků.
f) Nespavost, noční děs – tato porucha bývá reakcí na stresující záţitky v průběhu dne
(horory, agrese, perfekcionalismus a neláska). Svou roli hraje i špatná hygiena spánku.
g) Enuréza (pomočování) – většinou odezní, pokud je překonán problém v realitě, ve
které se jedinec nachází. Vyţaduje citlivý přístup a spolupráci s odborníky z oblasti
psychologie. Někdy je enuréza výsledkem orgánového poškození. Zde tuto situaci řeší
přímo lékař.
h) Psychogenní zvracení – ve vztahu ke školní docházce je diagnostikováno jako ranní
zvracení při odchodu do školy a někdy jako reakce na setkání s nepříjemnou osobou.
Toto lze odstranit rozmluvením a vhodným výchovným opatřením.
Veškeré typy neuróz lze celkem úspěšně, při vhodném působení pedagoga, odstranit.
V případě závaţnějších forem má opět pedagog zásadní roli. Je v pozici výkonného orgánu
ruky odborníka např. lékaře. Také je v pozici prvotního diagnostika. Tato role je ve školním
procesu nezastupitelná.

5. Sebeobrana pedagoga
Sebeobranou rozumíme takové konání, které zabrání útočníkovi v jeho fyzické agresi,
znemoţní mu způsobení zranění nebo dokonce úmrtí napadeného jedince. Sebeobrana můţe
působit aktivní formou. Tato forma spočívá ve schopnosti odvrátit útok agresora buď beze
zbraně a to za pomocí rukou, nohou-údery, chvaty, páky, škrcení, drţení, anebo za pomoci
střelných, sečných a bodných zbraní. V podstatě cokoliv vezmeme do ruky a pouţijeme při
obraně, dá se povaţovat za zbraň. Naproti tomu můţeme utéci, nebo pokusit se dovolat
pomoci. Toto je pasivní forma. Do kategorie pasivní sebeobrany patří i asertivní chování. Je
to způsob chování, vyloţeně účelového, které prosazuje vícero sloţek lidského chování při
respektování společenských norem, respektive zákonů. Můţe jít o chování směřující aţ
k samé hraně zákona. Sebeobrana má v naší České republice oporu v Trestním zákoně.
Připustíme-li variantu, ţe pracujeme ve školském zařízení, jakéhokoliv typu, neměli
bychom chodit do školního procesu, s především morálních důvodů, ozbrojeni. Bylo by dobré
dokázat útok agresivního jedince, nebo dokonce celé skupiny, odvrátit beze zbraně. K tomuto

účelu je nutné absolvovat, pokud jsme sami neprovozovali aktivní formou některý z bojových
druhů sportu, alespoň kurz sebeobrany, kde bychom se naučili zareagovat vhodným
způsobem na agresi ve školních zařízeních. Další formou doškolování je dokázat takto
získané vědomosti si zafixovat a nebát se je efektivně pouţít. Aktivní výcvik sebeobrany,
měl by být již zakomponován v rámci tělesné výchovy v průběhu studia na
pedagogických školách. Dále by měl být doškolován do určité doby praxe, tak aby nedošlo
ke ztrátě návyků a dovedností získaných průběhu studia.
V široké nabídce sebeobran je problematické pro laika se orientovat. Pokusím se některé
z nich představit a posoudit jejich účelovost pro práci pedagoga.
Musado – moderní bojové umění aktivní sebeobrany. Přestoţe je určeno pro příslušníky
elitních policejních nebo vojenských sloţek, je moţné ho velmi dobře pouţít pro účely
sebeobrany. V případě školského zařízení pro svou agresivitu a brutalitu zákroku a náročnost
při výcviku, který je vedený vyloţeně půdovým způsobem, do školních lavic nepatří. Učitel je
především pedagog a ne „Rambo“.
Aikido – japonské umění sebeobrany, znamená cestu „kruhu“. Formou vychýlení, tlaků,
úderů, pák, hodů a rotačních pohybů je pacifikován útočník. Velmi účinná sebeobrana, ale
bohuţel nesmírně náročná na výcvik. Bolestivá na pákové techniky, náročná na zvládnutí
pádů a i kdyţ propagátoři tvrdí opak, není ani ona vhodná do školních lavic. Má totiţ poněkud
větší nároky na prostor. Při jejím pouţití hrozí váţné důsledky poškození agresora právě
nedostatkem místa (pády na lavice, stoly apod.). Tento druh sebeobrany vstoupil do
podvědomí laické veřejnosti v podání herce Stevena Seagela.
Sambo – ruský překlad „sebeobrana beze zbraně“. Je to ruský bojový sport, jenţ má kořeny
v národním sportu Mongolů. Technikám sambo, byly vycvičeny ruské speciální síly (SPECNAS). Sebeobrana je zaloţena na velkém mnoţství zápasnických technik, doplněných prvky
juda a dokonce i o údery pěstí a kopy nohou. Techniky z juda se provádějí většinou jednou
rukou. Jako ochrana tělesné integrity je velmi účinné, ale opět vzhledem k většině
zápasnických prvků, je náročné na prostor a obranné techniky probíhají většinou na zemi
(podlaha). Právě z těchto důvodů je nevhodné. Pedagog pacifikující agresora vleţe je snadno
zranitelný a napadnutelný dalším stojícím útočníkem ze zálohy (např. kopy).
Jiu-jitsu – staré japonské umění sebeobrany, které je předchůdcem sportovního juda.
Techniky jsou zaloţeny na nadrazech, porazech, hodech, přímých a rotačních pákových
technikách, včetně tzv. krátkých pák (prsty, zápěstí, kotníky). Dále se zde pouţívají tlaky na
bolestivá místa, krátké přímé údery, drţení, škrcení. Útočníka je moţno šetrnou cestou
zpacifikovat bez nároků na větší prostor. Jiu-jitsu dokáţe být velmi tvrdým sebeobranným

stylem v případě nutnosti. Pro zajímavost výcvikem jiu-jitsu prošli i příslušníci odbojové
skupiny Antropoid, kteří dne 27. května 1942 uskutečnili atentát na říšského protektora
Heydricha. Sám osobně jsem prošel tímto výcvikem a velmi mnohokrát jsem jej byl nucen
v průběhu zaměstnání pouţít. Dle mých odborných zkušeností je tento druh sebeobrany
vhodný pro výcvik pedagogů a měl by být zakomponován do osnov studia pedagogického
zaměření v rámci předmětu tělesné výchovy ve zvýšené míře. Vhodných odborníků, kteří jsou
schopni toto vyučovat, je v našem státě dostatek (František Kolman, ing. Konečný, bratři
Jáklové, Ryšlavý, Synek, Kříţ, atd.).
Metodiku výcviku tito odborníci mohou vytvořit na základě rozboru statistik situací, kdy
byl napadený pedagog a to takovou měrou, ţe byl nucen se bránit fyzickým způsobem. Je
nutné si především uvědomit, ţe budoucí pedagog by se sice měl umět ubránit, ale především
by měl získat vědomosti, které by byl schopen předat svým budoucím ţákům. Nácvik
sebeobrany je důleţitý, ale neměl by stát nad vším ostatním. V praxi to znamená, ţe čas, který
by se výcviku sebeobrany věnoval, by měl být vyuţitý velmi efektivním způsobem. Efektivní
způsob znamená soustředění se na nácvik technik, jejich pochopení a schopnost pouţití
v reálné situaci. Kaţdý styl sebeobrany má svou filosofii nebo dokonce i náboţenské kořeny
(např. budhismus – kung-fu). Profesní sebeobrana by měla být účelově zaměřená bez dalších
rušivých vlivů. V sebeobranném stylu jiu-jitsu se vyskytuje obrovské mnoţství technik, které
sice mají své opodstatnění a pouţití, bohuţel ne všechny se hodí do školních lavic a jejich
výcvik by byl velmi časově náročný. Vybráním vhodných skupin technik a jejich seskupením
je moţno opravdu vytvořit přísně účelový sebeobranný styl (vznikne z „okleštěného jiujitsu“). Tento styl by měl být zaměřený na krátké pákové techniky, kryty rukou a nohou,
blokování tělem, vyváděcí páky, tlaky na citlivá místa, znehybnění útočníka. Úderová
technika by měla být zaloţena na přímých krátkých úderech. Pokud by měl výcvik být
vyučován formou kurzu, měla by být délka základního výcviku ohraničena dobou 120 hodin.
Aby nebyla porušena kontinuita v průběhu výcviku, počet tréninkových jednotek by měl být
dvě aţ tři týdně, v celkové době šesti hodin. To znamená, ţe optimální zakomponování
výcviku sebeobrany je jiţ v prvním ročníku, buď formou samostatného předmětu, nebo
vhodným zařazením do hodin tělesné výchovy. V dalších ročnících studia by měl proběhnout
za účelem zafixování a nutného zopakování jiţ zkrácený (třetinový) kurz. Drtivá většina
pedagogů se vzdělává v průběhu svého profesního ţivota neustále. Zde by jiţ mělo být na
jejich vlastní úvaze, jestli jsou schopni a ochotni dále naučené návyky fixovat, zdokonalovat,
anebo jiţ nepokračovat.

V průběhu výcviku nás můţe, mimo fyzické námahy, potkat riziko různých druhů úrazů.
Některé jsou velmi nepříjemné a mohou způsobit i vyřazení ze studijního oboru. Velmi
problémové jsou například úderové a pákové techniky pro budoucí učitelé hry na hudební
nástroje a učitelé výtvarné výchovy. Pokud bude sebeobranu vyučovat opravdový odborník,
který bude obeznámen se studijním oborem frekventantů, měl by toto riziko eliminovat na
minimum. Mezi námi ţije většinová populace, bez snahy ubliţovat ostatním, mající, byť
v zájmu své osobní svobody a ochrany svého ţivota a zdraví, obrovský psychický blok
někomu ublíţit a navíc dítěti. Sebeobranný styl vycházející z jiu-jitsu má dostatečné mnoţství
„měkkých technik“, které nejsou zraňující. Erudovaný učitel sebeobrany je schopen zvládnout
i psychickou stránku pouţití obranných technik a formou modulace krizových situací jí
zautomatizovat a psychický blok u těchto jedinců tímto vyrušit. Výcvik sebeobrany je
opravdu nutné vícekrát zopakovat. Pokud tak nebude učiněno, dojde ke ztrátě všeho
naučeného.

6. Právní normy
Znění paragrafu 13 Trestního zákona České republiky: „Nutná obrana – Čin jinak
trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto
zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela nepřiměřená
způsobu útoku. II/65: Stav nutné obrany je důvodem vylučujícím nebezpečnost činu pro
společnost i jeho nedovolenost, takže čin provedený v nutné sebeobraně není trestním činem a
nemůže být postižen trestem ani jinou sankcí. Nutná obrana, krajní nouze (§13 a §14 Tr.
zák.), oprávněné použití zbraně (§15 Tr. zák.) jsou řazeny mezi tzv. okolnosti vylučující
protiprávnost. Vylučují trestní odpovědnost. O trestný čin nejde a nikdy nešlo.
7/70: Jde o nutnou obranu, odvrací-li napadený činem jinak trestným útok na tělesnou
integritu přímo mu hrozící proto, že se snažil odvrátit útok směřující proti tělesné integritě
jiné osoby. II/65: U nutné obrany se nevyžaduje přiměřenost obrany ve smyslu naprosté
proporcionality mezi významem ohroženého společenského vztahu a vztahu dotčeného

obranou.47/95: Samotná skutečnost, že obránce použije proti neozbrojenému útočníkovi
zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně nepřiměřenou způsobu útoku.“13
Tato část §13 se vztahuje na situaci, kdy útočník zcela zjevně svou agresivitou, fyzickými
schopnostmi značně přesahuje reálné moţnosti napadeného. Napadený teď můţe v zájmu
zachování své tělesné integrity pouţít proti útočníkovi zbraň, tak aby mu zamezil v dalším
pokračování agrese (otázka: „Jaká zbraň?“ a materiálový vztah k pouţité zbraní; pokud zbraň
drţíme nelegálně a podléhá registraci podle Zákona o zbraních a střelivu, nedopustíme se
trestného činu v případě, ţe ji pouţijeme v rozsahu §13, ale budeme potrestáni za nedovolené
ozbrojování dle §185 Tr. zákona). V citaci 7/70 je vysvětleno, ţe stav nutné obrany se
vztahuje i na ochranu jiné osoby. Pokud ji bráníme přiměřeným způsobem, vztahuje se na nás
beztrestnost v rámci znění tohoto paragrafu (ve školství běţný zásah pedagoga do rvaček ţáků
– obrana napadeného ţáka). Nutná obrana je moţná i v situaci, kdy dochází k útoku proti
domovní svobodě – násilnému vniknutí (pohyb cizí neţádoucí osoby v zařízení). Úskalí
tohoto paragrafu jsou v otázce přiměřenosti a nepřiměřenosti („Na úder dlaní, je reakce deset
ran klackem?“). Další důleţitou skutečností je délka pokračování útoku, kdy útok skončil a
napadený pokračuje ve své obraně takovým způsobem, ţe se z něj stává vlastně útočník.
Jestliţe se útočník dává na ústup z důvodu intenzivní obrany a my přesto budeme pokračovat,
mění se naše obrana v útok (např.: ţák v záchvatu agrese po několika ranách uštědřených
pedagogovi se dává na útěk, pedagog jej sráţí v průběhu tohoto útěku předmětem nebo jiným
způsobem na zem – zjevně nejde o nutnou obranu).
Znění paragrafu 14 Trestního zákona České republiky: „ˇKrajní nouze – Čin jinak
trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem,
není trestním činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných
okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě
závažnější než ten, který hrozil. 26/72: Při posuzování krajní nouze není na rozdíl od nutné
obrany rozhodující přiměřenost či nepřiměřenost způsobu odvrácení hrozícího nebezpečí.
Rozhodující pro hodnocení vybočení z mezí krajní nouze je zda bylo toto nebezpečí odvrátit
jinak nebo způsobený následek je stejně závažný, nebo závažnější než ten, který hrozil. Při
hodnocení, zda nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty možnosti
obviněného, kterými bylo možno odvrátit nebezpečí včas, tj. ještě před porušením zájmu
chráněného tímto zákonem. 9/88: Nebezpečí, které občan odvrací v krajní nouzi, může
13

JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád. 23. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2005, Praha:

Linde, 2005. 27 - 29 s. ISBN 80-7201-560-5

spočívat i v útoku člověka. V takovém případě jde o krajní nouzi, a ne nutnou obranu tehdy,
pokud jednáním jinak trestným je způsobena škoda jinému než útočníkovi. 20/82: Jednou z
podmínek krajní nouze je, aby způsobený následek nebyl zřejmě stejně závažný nebo
závažnější než ten, který hrozil. Uvedenou podmínku nesplňuje jednání pachatele, který
zachraňuje vlastní život tím, že usmrtí jiného. Tuto podmínku však může splňovat jednání,
kterým pachatel obětováním jednoho lidského života zachrání život více lidí. 10/80: Krajní
nouze vylučuje protiprávnost. Proto jednání v krajní nouzi není možné posoudit ani jako
přestupek s odůvodněním, že krajní nouze jen snižuje nebezpečnost činu pro společnost.“14
Tento paragraf ve své podstatě nečiní trestně odpovědné osoby, které v duchu stavu krajní
nouze konají věc (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu při jízdě do nemocnice
z důvodu záchrany ţivota), za kterou by jinak byly stíhány podle patřičných ustanovení. Za
tuto činnost nejsou stíhatelní, jakmile ji činí ve stavu nouze. Pokud tento stav skončil, měli by
i oni svou činnost ukončit, jinak se stává další konání protiprávním. Dalším úskalím tohoto
zákona je rozhodnout, co v případě krizové situace opustit, koho ponechat bez ochrany
(klasickým příkladem jsou ţivelné katastrofy – bouře a laviny v horách, povodně, poţár,
velké nehody, atd.). Velký problém znamená i tak razantní obrana celku (např. třída), ţe
v podstavě obranu jsme nuceni nasměrovat přes nějakého ţáka a to z důvodů ochrany většiny,
byť za cenu jeho ublíţení či újmě nebo ještě hůř. V průběhu šetření §14 se hodnotí moţnost,
jestli bylo moţné tomuto stavu předejít a hlavně jestliţe v okamţiku obrany ještě stav nouze
trval.
Znění paragrafu 15 Trestního zákona České republiky: „Oprávněnost použití zbraně –
Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných
předpisů.“15
Tento paragraf je zejména zaměřen na členy ozbrojených sloţek (status úřední osoby –
veřejný činitel, policie ČR, armáda ČR, městská policie, celní správa, vězeňská sluţba,
justiční stráţ, BIS a zpravodajské sluţby). Pro běţného pedagoga velmi hůře pochopitelný,
především z etických důvodů. Školská zařízení by měla být místem výuky a ne malých, či
velkých bojišť. Pokud má pedagog potřebu být vyzbrojen, měl by tak učinit v duchu zákona o
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., realizace této potřeby by měla mít oporu v jednotlivých
14
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rezortních vyhláškách a prováděcích předpisech a taktéţ být zakomponována do vnitřních
řádů jednotlivých zařízení. Ozbrojený pedagog má být průběţně školen a zkoušen
z praktických dovedností ovládání té či oné zbraně (školské zařízení s klienty z oblasti
výkonu trestu odejmutím svobody). Úskalím je ozbrojený učitel, pokud se nejedná o
specializované pracoviště, moţná ztráta zbraně (zapomenutí, ponechání bez dozoru, zcizení
ţákem), neodborná manipulace, nevhodný způsob nošení. Z psychologického hlediska víme,
ţe nošení zbraně ve většině případů se projevuje na vývoji lidské psychiky, moduluje ji a
nervově labilnější jedinci reagují zkratově. Naopak osoby s malým sebevědomím mohou
narůst a reagovat nepřiměřeně. Dle mých zkušeností je pro pedagoga vhodnější být zaštítěný
některou z ochranných sluţeb či sloţek. Dostačující je většinou přítomnost školního policisty.
Celou situaci kolem agrese a agresivity ve školských lavicích by mohl vyřešit získaný statut
veřejné osoby pro pedagoga.

7. Praktická část
Na základě své dlouholeté praxe ve školské profesi, včetně střídání typů školských
zařízení, od základního, speciálního, učňovského školství, aţ po práci ve výchovných
ústavech, v různých funkcích, a po mnoha debatách o dané problematice s kolegy, studenty
různých pedagogických škol, kteří pracují v různých typech pedagogických zařízení a mají
praxi ve školství, jsem vytvořil dotazník, jenţ má poskytnout informaci k tématu mé
bakalářské práce. Otázky, které jsem vytvořil a vloţil do dotazníku, jsou kladené tak, aby bylo
zřejmé s jakým typem agrese (pokud je) se dotázaný pedagog setkal. Jejich gradace je jasná,
od nejméně aţ po nejzávaţnější druhy napadání. Dotazník by měl odpovědět, jestli agrese ve
školství existuje, jakého je typu, a na kterém druhu školského zařízení převládá, a jestli je
tudíţ nutné, aby pedagog měl schopnost ubránit se. Přičemţ by se měla brát v potaz reakce
nadřízených a jejich schopnost řešit různé typy agrese na zařízení. Dotazník mně měl dat
informace, které jsem si potřeboval ověřit na jiných zařízeních, neţ jsem pracoval. Při
poţádání o moţnosti provedení průzkumu na vybraných školských zařízení jsem naráţel na
neochotu vedoucích pracovníků a dosti často poznámky typu: „U nás se nic takového neděje a
akademická odpověď nemá patřičnou váhu!“. Na zařízeních, kde ve vedoucí pozici stojí
ţeny, bylo odmítnutí dotazníku v drtivé většině okamţité. Kdeţto, muţi v roli „ředitelů“ se
dotazníku příliš nebránili. Také pedagogové velmi často měli snahu problematiku mlţit a to i
přesto, ţe při osobním pohovoru za zavřenými dveřmi, agresivní chování svých ţáků

(svěřenců) nepopírali a mnohdy ţádali o radu. Z toho pro mne vyplynulo, ţe tato tématika je
pořád ještě tabuizována. Pokud řádový pedagog na problém upozorní, je většinou neţádoucí
a kazí tak dobrou pověst zařízení. To ovšem znamená, jestliţe chce před ţáky obstát, měl by
umět agresi čelit.
V další části se zaměřím na jednotlivé typy školských zařízení, podle dosaţených
výsledků. Budu se snaţit představit jednotlivé typy agrese a agresorů, včetně uvedení
názorných příkladů nestandardního agresivního chování na vybraných typech školských
zařízení. Zároveň by nám měl vyplynout typ školského zařízení, kde tento fenomén je na
vzestupu a kde pro pedagoga hrozí největší riziko. Pro kontrolu a porovnání jsem do
dotazníku umístil i dotaz na ústavy sociální péče a to z důvodu, ţe vybraní jedinci z těchto
zařízení se velmi často účastní vzdělávacích projektů pro ně speciálně přizpůsobených.
Toto vše se závěrem pokusím shrnout do návrhu čitelného manuálu, který by měl
poskytnout radu potřebným pedagogům.
Při svém nástupu po ukončení pedagogické školy jsem silně pociťoval absolutní
nedostatek pokynů, upozornění, návodů a instrukcí, které by mně pomohli se orientovat ve
školském zařízení, kam jsem nastoupil (ZvlŠI – Karviná). Nějakou dobu jsem formou
„Pokusů a omylů mladého vědce“ bojoval se vším, co ostatním připadalo normální, běţné a
zavedené. Napáchal jsem samozřejmě spoustu problémů, někdy úsměvných situací (Dokonce
jsem dovedl o dvě cizí děti z první vycházky víc a všichni se divili, jak jsem to dokázal,
přesvědčit je, ţe jsou z dětského domova.), ovšem někdy vzniklá situace byla pro normálního
pedagoga spíše hororová (Při vystoupení z vlaku a jeho následném odjezdu, jsem zjistil, ţe
jedno dítě pokračuje ve vykonávání potřeby na toaletě odjíţdějícího vlaku). Po získání
spousty informací, jsem několikráte změnil druh školského zařízení a vše se opakovalo.
Prostě chyběl mi jakýsi druh manuálu specificky zaměřený.
7.1. Vyhodnocení dotazníku
Celkem bylo osloveno šest typů školských zařízení. Z kaţdého tohoto typu zařízení bylo
vybráno dvacet anonymních tazatelů a jejich otázky byly vyhodnoceny a zároveň tabulkově a
graficky zpracovány. Kaţdá otázka byla vyhodnocena a porovnána s ostatními typy zařízení.
Byla doplněna o názorné příklady typy agrese pro ni typickými.
Bylo osloveno celkem 300 respondentů. Vyplněné anonymní dotazníky vrátilo zpět 141
respondentů. Z toho byl náhodně vybrán vzorek deseti muţů a deseti ţen v kaţdém
jednotlivém zařízení.

Pro tento typ průzkumu jsem se rozhodl z důvodu anonymního vyjádření skutečností, které
se veřejně hůře či vůbec neprezentují. Výhodou dotazníku je přímé nasměrování na zájmovou
oblast tazatele. Otázky jsou jednoduše a věcně kladeny a propojeny s jednoduchou volbou
odpovědí. Při vyhodnocení získáváme de facto statistické výsledky. Nevýhodou je ochota či
neochota respondentů, spíše vedení zařízení, k vyjádření se k dané problematice.
Dotazník (viz příloha 1) byl sestaven z výběru jednotlivých druhů agresí uvedených
v teoretické části bakalářské práce. Otázky jsou kladeny v gradujícím vzestupu. Znění otázek
je následující:

1. Byl (a) jsi svědkem verbální agrese na kolegu?
2. Byl (a) jsi terčem verbální agrese?
3. Byl (a) jsi svědkem fyzické agrese na kolegu?
4. Byl (a) jsi terčem fyzické agrese?
5. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na jednotlivce?
6. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na skupinu?
7. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na jednotlivce?
8. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na skupinu?
9. Byl (a) jsi svědkem odchodu pedagoga z důvodu agrese na něm páchané?
10. Jste ve školském zařízení, kde pro dětskou agresi jsou časté personální změny?
11. Řešil (a) jste agresi sám (a)?
12. V případě, že ANO měl (a) jste oporu ve vedení zařízení?
13. S postupem řešení eliminace agrese jste se ztotožnil (a)?
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7.1.1. Otázka č. 1
Byl (a) jsi svědkem verbální agrese na kolegu?
Ze sto dvaceti dotazovaných, odpovědělo celkem 104, ţe ano. Touto agresí se rozumělo
slovní napadání, osočování, nadávání, srovnávání se zvěří nebo dobytkem, patří sem
i vulgarismy nejhrubšího zrna, vyhroţování, slovní zastrašování, či vynucování, pobízení ke
konání sexuálních úkonů. U této otázky nehrála ţádnou roli doba strávená v praxi. Děti
zaútočily bez rozdílu na věk nebo fyzický vzhled. Tato agrese je převáţně krátkodobá,
afektivního rázu. Měla by ve většině, pokud jí pedagog ustojí, velmi rychle odeznít
a „vyšumět“. Pokud se takto nestane, stává se pedagog terčem šikany značně ohroţující
a poniţující. Jedinou účelnou obranou je postavení se této agresi klidově a čelem. Je nutné stát
si za svými projevy, nenechat se vyprovokovat. Opakovaně vysvětlit role “učitel (pedagog) –
ţák (svěřenec). Není moţné spoléhat se na „ochrannou“ ruku kolegů (většinou stejně nejsou
po ruce a nemají donekonečna chuť řešit cizí problémy). Děti toto vycítí velmi rychle a
otevřená forma agrese přechází ve skrytou a daleko lépe propracovanou. Také vedení
školského zařízení toto neřeší, nebo málokdy. Je to věc vybudování si přirozené autority, nebo
autority takového rázu, ţe děti se budou těmto projevům, pokud nejsou nějakou formou
poškozené, vyhýbat. Nebudou je páchat úmyslně. Jedná se o poruchu chování spíše
disociálního rázu. Poruchu, která by měla jít ve většině případů, odstranit přímo napadeným
pedagogem. V této otázce shodně dosáhly nejhoršího hodnocení výchovné ústavy, speciální

školy a ústavy sociální péče. Naopak střední odborná učiliště vyšla v této otázce nejlépe. Roli
zde hraje muţský faktor? Rozdíl mezi dětskými domovy a základními školami byl nepatrný a
velmi zaráţející. Zaráţející byla i výše napadených touto agresí pedagogů.
7.1.2. Otázka č. 2
Byl (a) jsi terčem verbální agrese?
Tato agrese se jiţ přímo týkala dotazovaných. Zde, pokud má mít metoda dotazníkového
průzkumu smysl, by měl kaţdý dotazovaný si připustit, ţe pokud se stal cílem verbální agrese,
tak se jí opravdu stal. Způsoby projevů tohoto závadového chování jsou stejné jako v otázce
číslo jedna s rozdílem, ţe tady se respondent nemůţe (neměl by) otočit zády, a dělat, ţe se ho
problém netýká. Děti totiţ tento projev berou za projev zbabělosti a tím své výhry a je zde
reálná šance, ţe své chování budou stupňovat. Je opravdu nutné zachovat si chladnou hlavu a
stát si na svém a je velmi důleţité zváţit svojí šanci pro případ, ţe tato agrese přeroste v agresi
fyzického rázu. Stojí opravdu za to nechat si poradit od kolegů, kteří při řešení mají větší
praxi a hlavně najít způsob, jak se obdobné situaci příště vyvarovat a najít způsob jak agresora
od jeho konání odradit. Můţe to být i trefná poznámka, silnější hlas, vyvinutý smysl pro
humor, perfektní znalost dané problematiky a hlavně klidový přístup, který signalizuje, ţe
jsme na tuto situaci připraveni a tudíţ se moc toho pro nás neděje.

V tomto případě

stíţnostmi u vedení zařízení moc nepochodíme a navíc většinou vzbudíme dojem, ţe svou
práci nezvládáme a jsme vlastně přítěţí. Tento typ závadového chování bychom se opravdu
měli snaţit vyřešit pokud moţno sami.
Počet respondentů v tomto případě, kteří odpověděli „ano“ byl výrazně menší. „Ano“,
odpovědělo 90 dotazovaných. Výchovné ústavy a speciální školy měli plný počet negativních
bodů. Je zde samozřejmě jasná role úrovně mentální, mozkových dysfunkcí, poruch chování,
vlivu sociálního prostředí a negativních vzorů. Ústavy sociální péče byli v závěsu. Dětské
domovy a základní školy se pohybovali téměř na polovině a nejlépe dopadla opět střední
odborná učiliště.
7.1.3. Otázka č. 3
Byl (a) jsi svědkem fyzické agrese na kolegu?
Tato otázka jiţ vyţaduje k reálné odpovědi určitou formu osobní statečnosti. Pokud něčeho
takového jsme byli svědky a nezasáhli jsme (s různých důvodů), mohli jsme vyvolat aţ

v poslední verzi pocit, ţe s tímto jednáním dokonce sympatizujeme. Agrese se zde projevuje
různou formou. První forma je nepřekonatelný výbuch vzteku, který přeroste ve fyzické
napadení pedagoga. Dítě zde bývá psychicky stlačeno a útok je pro něj bodem ventilu
přetíţené psychiky. Další formou je nacvičené a zafixované agresivní chování v případě
selhání a nastavení tak signálu útoku. Obě formy jsou spíše, i kdyţ je to paradoxní, formou
určitého druhu obrany. Samotný akt útoku můţe být proveden opět vícero způsoby. Od vrhání
předmětů, nebo přímo jimi útočit. Pokud dojde na údery rukou a nohou, je zde předpoklad, ţe
útok bude trvat dobu nezbytně nutnou k vybití energie a dostavení se vzdání oběti. Tato
agrese bývá doprovázená i verbálními projevy, které znásobí potupu, a míří k vyřazení
pedagoga ze vzdělávacího procesu. Další forma útoku je projevem určité sexuální
nezdrţenlivosti a agrese, s podtextem „mohu si to dovolit“. Tomuto typu agrese jsou převáţně
vystaveny mladé ţeny, které ve větší míře svou ţenskost zdůrazňují nevhodným oblečením,
nebo oblečením kopírujícím tvary těla. Zde můţe fantazie ţáka přerůst v touhu a pak v pokus
přenést jí do praxe i za cenu násilí. Spouštěcím signálem zde můţe i být i těsnější kontakt
fyzického rázu v průběhu vyučovacího procesu (tělocvik – různé dopomoci a záchrany), také
větší otevřenost a komunikace na téma osobní ţivot, či odpovědi na choulostivé otázky
z oblasti sexu. Jedna z mnoha forem napadení představuje určitý druh strkání, odsunutí,
podraţení anebo zásah hozeným, nebo neseným předmětem. Toto je forma bolestivá, ale
nepříliš ohroţující, spíše poniţující. Zde je útok určitým projeven předvádění se a snahou
neadekvátně vrátit svou osobní prohru, špatná známka třeba. Nejzávaţnějším typem napadení
je útok dopředu naplánovaný. V tomto případě je to útok proti autoritě pedagoga a má za cíl
ho znemoţnit nejenom fyzicky, psychicky, ale i existenčně. Je nutné plně si uvědomit, ţe toto
chování se přesouvá do oblasti asociálního aţ antisociálního chování a podle svého dopadu na
postiţeného jedince – pedagoga velmi často splňuje znaky kriminálního chování a toto se
opravdu jiţ musí řešit razantnějším způsobem a napadeného jedince je třeba se zastat, protoţe
to samé se příště můţe stát nám. Reakce vedení bývá většinou pomalá a málokdy něco řešící.
Pedagog se velmi často dostává do role, kdy je mu tvrzeno, ţe problém si zavinil sám a tak ať
si ho vyřeší, anebo ať zváţí své další setrvání. Málokdy dojde na plnohodnotné zastání a
vyřešení. (Případ z minulého týdne – Dohadování ve Speciální škole při dílenském výcviku
Praktické třídy přerostlo v několik úderů do obličeje učitele. Ten ţáka sevřel rukama a v jeho
dalším napadání tak zamezil. Musel absolvovat ošetření na chirurgii. Závěr vedení: „Kolego,
jestli chcete, podejte trestní oznámení, ale on má návrh na umístění do výchovného ústavu,
tak je to zbytečné.“ Bylo dáno najevo, ţe pedagog si v případě neúspěchu trestního oznámení,
ponese si finanční náklady sám a zařízení se tak zbaví odpovědnosti za jeho počin. Pedagog

vědom si nezastání se jeho osoby, trestní oznámení nepodal a je tak terčem dalším posměšků
z řad ţáků.). Zde by měla nastoupit znalost trestního zákona a schopnost postupovat v jeho
souladu.
Průzkum na tuto otázku odpověděl takto: „Nejagresivnější jsou chovanci výchovných ústavů
(dáno charakterem zařízení), v těsném závěsu jsou to ţáci Speciálních škol a svěřenci ústavů
sociální péče (svou roli zde hraje mentální úroveň ţáků). Polovina respondentů se setkala s
formou útoku jiţ i na základních školách a v dětských domovech (většinou případy
neadekvátní reakce na vzniklou situaci). Nejlépe opět dopadly střední odborná učiliště.“
7.1.4. Otázka č. 4
Byl (a) jsi terčem fyzické agrese?
Toto je opravdu otázka šitá přímo na tělo. Pokud se tak stalo, můţe znovu vyvolat nepříjemné
vzpomínky na fyzickou bolest, na poníţení a doprovodné psychické trauma, na ztrátu
sebevědomí, to v případě, ţe jsme útok neodvrátili a byli jsme poraţeni a potupeni. V případě
napadení nám nepomůţe pasivita. Pasivita a neschopnost obrany v drtivé míře v útočníkovi
vyvolává pocit moci a ten pak svou agresivitu zvyšuje. Toto, ovšem není pro nás dobré. Je
nutné se bránit! Ale jak? Ve školských zařízeních se v drtivé většině případů hovoří pouze o
právech dítěte (Byla přijata Valným shromáţděním OSN v listopadu 1989.

Vstoupila

v platnost 30. 9. 1990 a v naší republice vstoupila v platnost 1. 1. 1993 – Úmluva o právech
dítěte). Práva dítěte jsou zbraní, kterou jsme ve většině případů, zastrašováni. Ovšem, pokud
se chci bránit, měl bych vědět, co říká náš trestní zákon a trestní řád. Otázka „nutné obrany a
stavu nouze“ je zde řešena paragrafem 13 a 14. Vztahuje se na ně i paragraf 15. Toliko litera
zákona. Co to v praxi znamená? Pokud se dostaneme do situace, kdy se musíme bránit, nebo
jsme nuceni chránit druhé, nebo zabránit útokům na majetek, máme právo se bránit! Pokud
dodrţíme zákon, jsme nepostiţitelní trestně a různé výklady ať řeší právníci. Fyzické
napadení můţe znamenat poškození organizmu, jeho funkčnost ohrozit, nebo můţe
v nejhrůznějším případě vést i k usmrcení napadnutelného. Tady se jiţ jedná o kriminální
delikt. Chování zde naplňuje prvky těţšího asociálního a antisociálního charakteru.
Pokud je ale zdravý, školní (dětský) kolektiv, občas se stane, ţe děti proti agresorovi vystoupí
a brání pedagoga sami. Toto bývá tím nejkrásnějším pohlazením pro pedagoga (Pokud se
nejedná o vyloţeně účelové chování). Při vyhodnocení průzkumu v této otázce nejlépe vyšlo
základní školství, zřejmě z důvodu většího respektování norem. Ţáci učilišť byli na tom
v podstatě stejně. Zde hraje větší roli muţský element. Střed hodnocení zaujali svěřenci

ústavů sociální péče (psychická zátěţ a nezralost). Ţáci Speciálních škol byli na tom téměř
stejně, v této kategorii je jasný vliv sociálního prostředí, ze kterého se ve většině případů
školáci rekrutují. Nejagresivnější děti a mládeţ máme, podle průzkumu v této otázce, ve
výchovných ústavech.
7.1.5. Otázka č. 5
Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na jednotlivce?
Tento druh agrese ve školských zařízeních, je bohuţel velmi častým jevem. Vytvoří jej
většinou unuděný jedinec, který pro svůj plán, vţdy získá nadšené publikum a ochotné
přisluhovače. Je to vlastně jakýsi druh zvrácené zábavy, mající za terč někoho, kdo se skupině
samozřejmě nemůţe anebo nedokáţe postavit. Většinou se takto ventiluje agrese
nashromáţděná v třídním kolektivu. Toto je uţ určitý druh šikany, která velmi rychle můţe
gradovat aţ fyzickým útokem. Toto je první případ skupinové agrese. Jiným druhem je
okamţitá agresivní reakce skupiny dětí na vzniklou situaci, kterou někdo zavinil a jejíţ
důsledek se obrátil proti celé skupině. Je to druh trestu pro provinilého jedince. Riziko
sklouznutí do skupinového útoku fyzického rázu, je zde značné. Je nutné napadeného jedince
okamţitě z kolektivu vyvést a rozumně posoudit vzniklou situaci. Vhodné je děti nechat
vymluvit a pomalu je přivést k řešení klidového rázu. Ne vţdy je ale vhodné do tohoto
kolektivu zpět školáka přivést. Při řešení těchto druhů agrese se nám můţe stát, ţe agrese se
obrátí proti nám. Měli bychom s touto variantou počítat a reagovat s chladnou hlavou. Je
dobré mít v záloze pomoc dalšího kolegy. Pokud je projev agrese příliš hlasitý a ruší okolí,
bude se jim většinou vedení zabývat, ale forma tohoto řešení bude nasměrována proti
zasahujícímu pedagogovi. Tento typ agrese je většinou poruchou disociálního charakteru a
bývá zvládnutý běţnými metodami.
Průzkum nám vyhodnotil plným počtem negativních bodů výchovné ústavy a speciální školy,
v závěsu jsou dětské domovy, ústavy sociální péče a i na středních odborných učilištích je
toto více neţ běţné. Základní školy vyšly z této otázky tentokrát nejlépe.
7.1.6. Otázka č. 6
Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na skupinu?
Opět ve školství velmi častý jev. Většinou je způsobený rivalitou ve školních kolektivech,
věkovými rozdíly, odlišnými názory. Klasickým případem bývají mezitřídní sportovní utkání.

Samozřejmě i v tomto případě můţe dojít ke skupinové rvačce. Tady je negativním vzorem
chování sportovních fanoušků. Tak jako na hřišti, je toto plně v rukou pedagogů. Musí se
reagovat s chladnou hlavou a dopředu promyslet všechny moţné alternativy. Nenechat agresi
rozjet naplno, do stádia, kdy jí není moţno jiţ zastavit. Oddělení zúčastněných kolektivů bývá
na dobu nutnou pro vychladnutí nejlepším řešením. Někdy stačí, ţe je vidět více neţ jeden
pedagog a agrese ustoupí.
Odpověď daná dotazníkovým průzkumem je následující. Tento typ agrese je nejvíce
zastoupený ve speciálních školách (většinou se jedná o děti ze slabších společenských vrstev,
často členy pouličních dětských gangů – kde je toto chování zakódováno jako ochrana
teritoria), dětské domovy a výchovné ústavy měli shodný počet negativních hlasů (zde je
jasný vliv mezi skupinové rivality). Ústavy sociální péče jsou v těsném odstupu (opět projev
nevyzrálosti osobnosti – běţné hlasitější hašteření). Střední odborné učiliště a základní školy
měli shodný počet negativních hlasů a také je to zde projev nadřazenosti určitých skupin. Při
řešení tohoto typu agrese je nutná spolupráce vícero pedagogů, která by měla být zastřešena
rázným a jasným postojem vedení. Jinak se toto stává válkou, kdy učitelé nemají mnoho šancí
samostatně situaci řešit.
7.1.7. Otázka č. 7
Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na jednotlivce?
I ve školství se občas stává a stává se to čím dál častěji, ţe dětské agresory od útoku neodradí
ani přítomnost dospělých. Formy mohou být od sraţení, různého strkání, šťouchání,
blokování aţ po přímé bití, většinou rychle nabývající na krutosti s úmyslem ublíţit někdy i
zlikvidovat. Je přímý útok na fyzickou integritu napadeného jedince. Postup je zde jasný. Je
nutné napadeného ţáka vyvést z této situace. Snaţit se zabránit v jejím pokračování i za cenu
vlastního rizika. Nebo alespoň se snaţit přivolat pomoc. Zákonnost našeho počínání je zde
limitována § 13 (nutná obrana) a § 14 (stav nouze). Tuto situaci nelze přejít bez trestu. Je to
projev těţkého stádia asociálního a antisociálního chování s kriminálními prvky. Při neřešení
vzniká na zařízení skupina terorizujících dětí, které tak vlastně mu velí.
Dotazník nám dal jednoznačnou odpověď. Nejhorší situace dle otázky je na speciálních
školách. Jsou tady dětské smečky, které přenášejí do školského zařízení „zákon ulice“.
V ústavech sociální péče je tento jev také značně zastoupený, zde se agrese obrací vůči
někomu jinému, neţ je průměr zařízení. Zbývající zařízení jsou na tom zhruba stejně, i kdyţ

je to překvapující. Je zde otázka výchovných systémů. Na základních školách toto provozují
spíše zájmové skupiny.
7.1.8. Otázka č. 8
Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na skupinu?
I tento fenomén se nám začíná ve školství objevovat. Skupiny dětských kolektivů (part) nám
bojují proti sobě z různých důvodů. V prvé řadě je to vyřešení nějakého sporu, do kterého je
zataţeno vícero jedinců s různých stran. Následně to můţe být boj o sféru vlivu, o moţnost
kontroly určitého úseku zařízení nebo dokonce celého. V případě sledování sportovního
utkání se zde rvačka můţe strhnout obdobně jako na sportovních stadionech. Velkou a hlavně
negativní roli hrají média, počítačové hry a nevhodná volba agresivních aţ likvidačních filmů.
Pokud dojde k vypuknutí konfliktu je volba řešení jasná. Téměř málokdy je pedagog tak
fyzicky vybavený, aby tuto situaci zvládl sám. Je nutné povolat pomoc. Nebo pokud je na
zařízení vícero pedagogů ochotných jít do konfliktu spojit své síly a rvačku přerušit a zamezit
jí v dalším pokračování. Je nutné provést důkladné šetření a vůdce těchto kolektivů zbavit
jejich vlivu na své skupiny. Opět nám můţe pomoc znalost zákonů, jednotný postup
odsouhlasený vedením zařízení. Bez podpory vedení jsme v tomto boji osamoceni, a zařízení,
na kterém pracujeme, tak signalizuje, ţe situace je v něm přinejmenším nedobrá.
Dotazníkový průzkum nám sdělil nejhorší situaci na Speciálních školách, kde agrese je
projevem normálního chování. Výchovné ústavy a ústavy sociální péče mají také i v této
otázce vysokou míru agresivity. Přidávají se k nim i střední odborná učiliště, kde hraje velkou
roli příslušnost k různě zaměřeným skupinám. Dětské domovy a základní školy v této otázce
příjemně překvapily nízkou (poloviční) mírou agrese. Dětské domovy jsou skupinově
členěny, takţe nic nového. Na základních školách patří tento jev k pečlivě sledovaným, tudíţ
ţáci mají pocit větší pozornosti, a ten bývá v mnoha případech tlumícím prvkem.

7.1.9. Otázka č. 9
Byl (a) jsi svědkem odchodu pedagoga z důvodu agrese na něm páchané?
Tato otázka skrývá mnoho negativních prvků, které se odehrávají ve školních zařízeních.
Především je to osoba pedagoga, její morální kvality, schopnosti předat látku svým ţákům, či
svěřencům, dokázání ustát drobné nešvary, její schopnost se postavit se problémům a dokázat

čelit agresi. Pokud je pedagog ve svém boji osamocený, nemá spoluhráče, nepatří do týmu
(pokud na pracovišti je), nebo nad ním v případě, kdy potřebuje pomoc, nikdo nedrţí
ochrannou ruku, dostává se velmi často do situací, které se postupem doby stávají pro něj
traumatizující. Spouštěcím signálem můţe být dětská agrese ať skrytá, či otevřená. Můţe to
být případ autoritativního vedení, které nic nechce vidět.
Také určitá odlišnost od pedagogického sboru můţe hrát značnou roli. Pokud se mu nepodaří
začlenit se do týmu kolegů, děti si toho velmi rychle všimnou a mají moţnost se pro ně na
slabého pedagoga zaměřit. Agrese můţe mít různé formy. Od verbálního napadání aţ po
fyzické útoky. Pokud se zde nedostavuje odborná pomoc, pokud se nereaguje anebo se
pedagog ponechává na pospas agresivním dětem jako hromosvod, je jenom otázkou času, kdy
dojde traumatu, který vyvrcholí odchodem pedagoga z pracoviště. V tomto případě, odchod
znamená selhání řídící a kontrolní sloţky, neschopnost a někdy i neochotu pedagogického
týmu, ale můţe to být u jedince také přecenění vlastních schopností a nevhodnost volby
profese.
Nestandardizovaný dotazník nám odpověděl takto:
„Vysoko nad průměr nám odcházejí pedagogové ze speciálních škol. Zde se dětská agrese
snoubí se sociální debilitou, mentálními retardacemi a lehkými mozkovými dysfunkcemi.
Málokterý začínající pedagog, i pedagog s praxí, je tak odborně i fyzicky vybaven, aby tlak
dlouhodobě dokázal snášet na pracovišti. Volba odchodu je zde brána jako sebeobrana vlastní
osoby. Na ostatních typech zařízení je odchod z pracoviště spíše normálním jevem, kdy je
jasné, ţe ne kaţdý pedagog, je schopen ustát nároky na něj kladené na pracovišti.“

7.1.10. Otázka č. 10
Jste ve školském zařízení, kde pro dětskou agresi jsou časté personální změny?
Opět otázka, která nám skrývá schopnost a pruţnost reakce na problémy vznikající při výuce
a výchově mladé generace. Pokud na zařízení jsou velmi časté personální zněny, signalizuje
to velmi zhoršenou situaci ve směrech výuky a pracovní pohody. Znamená to buď
nedostatečné vybavení pedagogů po stránce jejich schopností, jak vědomostních, tak i fyzické
vybavenosti, nebo psychické odolnosti. Velkým problémem je také vedení zahleděné příliš do
sebe, nereagující na jednotlivé signály ohlašující nepohodu v zařízení, za které jsou
odpovědni.

Dotazník nám opět sdělil, ţe nejhorší situace je na speciálních školách, po ní se značným
propadem jsou to ústavy sociální péče, v závěsu se za nimi drţí výchovné ústavy (zde se
objevuje významná sloţka výchovy a to je propracovaný výchovný reţim a systém). Dětské
domovy, základní školy a střední odborná učiliště se od sebe příliš nelišily a byly hluboce pod
průměrem.

7.1.11. Otázka č. 11
Řešil (a) jste agresi sám (a)?
Myslím si, ţe kaţdý pedagog v průběhu své odborné praxe se dostane do situace, kdy musí
řešit nebo zasáhnout při vzniku konfliktní situace. Při řešení situace, která je momentální a je
nutné okamţitě zasáhnout. Nebo pokud získáme informace svědčící o agresi, nebo její hrozbě,
kdy pedagog musí se rozhodnout za svou vlastní osobu sám, dle svých morálních zásad,
svých ţivotních zkušeností, dosaţeného vzdělání a zkušeností. Je to běţný jev pedagogického
ţivota a není na tom nic nenormálního.
V tomto duchu nám odpověděl i dotazníkový průzkum. Nejvíce řešení připadá opět na
Speciální školy (zde jsou samostatná řešení pedagogů téměř pravidlem). Ústavy sociální péče
jsou na druhém místě (zde je pedagog zároveň i terapeutem). Dětské domovy a Základní
školy mají také vyšší průměr řešení konfliktů samostatnou formou. U DD je to jasné kolektiv
je vlastně rodinná buňka, kde se všechno prvotně řeší. U ZŚ je to bliţší sepjetí vyučujících se
ţáky. Práce ve Výchovných ústavech je zaloţena na systému a vzájemné spolupráci a tak
jednoznačně zde pedagog nemá příliš moţností k samostatnému řešení vzniklých konfliktů.
Ještě lepší situace je vytvořena na SOU, kde mají pedagogové k sobě blíţe a pedagogický
sbor není aţ příliš nefeminizován a je tudíţ přístupnější k razantnějšímu pojetí výuky a
výchovy.
7.1.12. Otázka č. 12
V případě, že ANO měl (a) jste oporu ve vedení zařízení?
Tato otázka by nám měla dát odpověď, jak na tom vlastně jsme, při uplatňování svých názorů
při řešeních konfliktních situací, anebo jestli naše reakce na agresi jsou v souladu s myšlením

našeho vedení. Opravdu můţe dojít k jiným, někdy aţ překvapivě odlišným, řešením, pokud
do vzniklé situace vstoupí vedení. Důvodu k rozdílnému náhledu na řešení konfliktu můţe být
několik. Především to bývá různá oboustranná informovanost o problému. Řádový pedagog,
nemusí vědět informace, které mají mu zůstat skryty. Nemusí znát další záměry vedení a tak
dochází většinou ke zklamání a narušení snah pedagoga situaci vyřešit. Někdy prostě vedení
nechá pedagoga jenom tak, ať se snaţí sám, coţ v případě váţnosti deliktu znamená velký,
někdy aţ neřešitelný problém. Jindy je samostatné řešení bráno vedením jako narušení jeho
výsad a nerespektování jeho pokynů a hodí se k potrestání pedagoga. Ten to tak dostane
vlastně ze dvou stran.
Dotazníková odpověď je následující, nejméně za svými kolegy stojí vedení speciálních škol a
základních škol. Zaměstnanci ústavů sociální péče na tomto také nejsou příliš dobře. Pouze ve
čtvrtině dětských domovů vedení nedává při řešení problémů oporu svým pedagogům.
Nejlépe v této otázce téměř s plným počtem hlasů vyšly střední odborné učiliště a výchovné
ústavy. Zde by se dalo říci, ţe zájem vedení těchto zařízení je zhruba takový jaký má být.
7.1.13. Otázka č. 13
S postupem řešení eliminace agrese jste se ztotožnil (a)?
Opravdu názor vedení můţe být z různých důvodů jiný. Také je podstatně rozdílná
kompetence při řešení. Jinak výsledek řešení agresivity vidí řádový pedagog, který je v centru
dění a jinak ho vidí vedení, které se s agresí nesetkává tak příliš často a není pro ně ohroţující.
Pokud je schopno brát v potaz návrhy, logicky, zkušenostmi a důkazně podloţené a najít
cestu, je to pro pedagoga vedení na svém místě. Pokud se takto neděje, bývá většinou
pedagog při řešení osamocený a často si vede svou malou soukromou válku. Dopady na jeho
psychiku bývají značně děsivé.
V dotazníkovém průzkumu vzájemnou souhru potvrdili na stejné výši dětské domovy
a vedení středních odborných učilišť, trochu za nimi pokulhávaly výchovné ústavy. Základní
školy s polovinou spokojených pedagogů velmi překvapili. Zde hraje velkou roli ţenský
faktor ve vedení zařízení. Speciální školy a ústavy sociální péče s třetinovou spokojeností
pedagogů se řešením problémů jejich vedení se hluboce propadly.

8. Závěr

Zbývá nám zodpovědět na otázku poloţenou v úvodu. Na tuto otázku a dvě další, která
nám vyplynuly v průběhu praktické části bakalářské práce, nám dal jasnou odpověď
nestandardizovaný anonymní dotazník. V případě otázky „Existuje agrese ve školství?“,
nám dal jednoznačnou odpověď „Ano, existuje!“. Hovoří pro agresi z 1200 otázek
poloţených 893 zodpovězených kladně. Odpovědí na otázku „Je opravdu nutné, aby
pedagog měl schopnost ubránit se stupňující agresi ve školství?“ je jednoznačně: „Kde je
agrese, tam je nutná i obrana!“. Odpověď na poslední otázku „Pokud ano, na kterém typu
zařízení převládá?“, je také jasná. Pořadí je z vytipovaných školských zařízení včetně ústavů
sociální péče následující: „Nejvíce agresivity se nachází v chování žáků speciálních škol
(219 hlasů). Předčili a agresivitu svěřenců výchovných zařízení (199 hlasů), za kterými
s mírným odstupem se umístili svěřenci ústavů sociální péče (183 hlasů). S mírně
nadpolovičním počtem hlasů (166) se v druhé polovině umístili děti z dětských domovů.
Téměř shodně, či li nejlépe dopadli učni středních odborných učilišť (139 hlasů) a žáci
základních škol (134 hlasů).“. Rozdíl mezi ţenskou a muţskou populací je nepřekvapující.
Ţeny jsou častěji terčem agresivního chování různého typu o jednu čtvrtinu. Bývají v průběhu
fyzického napadení snadněji agresorem vyřazeni z obrany a proto, pokud je ţák psychicky a
fyzicky méně zdatný, zaútočí spíše na ţenu, neţ pedagoga muţe. Pokud se nám podaří
absolvovat výcvik (aktivní formou) sebeobrany, je jedno, jestliţe se nám toto povedlo
v průběhu studia, nebo potom ve formě různých kurzů, či provozováním některého
z bojových sportů, získáme tím vlastně další kus vzdělání. Ne, kaţdý pedagog je bojovník,
mnoho z nás jsou ve své podstatě lyrické duše, kterým se jakákoliv forma násilí příčí, či
dokonce je jim odporná. Jenomţe ţijeme v době, která není jednoduchá a neustálý nárůst
různých druhů agrese je značný a bez toho, ţe se budeme jí bránit, nebudeme postupně
schopni reagovat na zátěţové ţivotní situace. Pokud se nám podařilo projít aktivním
výcvikem sebeobrany a vstoupili jsme do zaměstnání ve školství, potřebujeme nějakého rádce
(uvádějícího pedagoga), abychom se vyvarovali problémům různého druhu (včetně projevů
agrese). Velmi často se stává, ţe vstupující pedagog, je lidově vhozen do vody a nejsou mu
poskytnuty ţádné pomocné údaje. Z mé praxe po podepsání smlouvy, převzetí klíčů: „Kolego,
v jídelně na Vás čeká „Péťa“! Pozn. „Péťa“ byl psychiatricky premedikovaný a velmi
agresivní se sklony k sebepoškozování.“ V průběhu mé praxe jsem nashromáţdil značný

počet rad, z nichţ dvacet uvádím formou sborníku (manuálu) viz příloha č. 4, který by mohl
pomoci pedagogovi se způsobem řešení agrese, její minimalizování či likvidace. Jestliţe jsme
absolvovali aktivní výcvik sebeobrany, nezapomněli jsme jej, stává se pro nás i prvkem
zvednutí naší psychiky, vede k nárůstu sebevědomí a v mnohých případech takto dokonce
signalizujeme, ţe jsme schopni se agresi postavit čelem. Pokud, za pomocí výcviku
sebeobrany, v kombinaci s právním vědomím a dodrţováním určitých rad (zásad), plynoucích
z dlouhodobé praxe mnoho erudovaných pedagogů, se nám podaří ustát práci ve školských
zařízeních tak, abychom nepřišli o fyzické zdraví, ale neodešli také s psychikou silně
narušenou, dokáţeme tak vlastně malý zázrak.

Násilí je problém celosvětový. Souvisí

s celkovým nárůstem agrese v kaţdodenním ţivotě. Snaha po dosaţení úspěchu se přesouvá
do oblasti „za jakoukoliv cenu“. Pedagogové jsou vlastně prvními protivníky, kteří mohou
zabránit v dosaţení různých cílů. Pokud učitel není přesvědčen vědomostmi ţáka, můţe být
k tomu donucen fyzicky. Jestliţe ve střetu s ţákem (ţáky) neobstojí a problém není vyřešen
jinou cestou (právní), roztáčí se nám rozšiřující spirála agresivního chování dále. Světovým
trendem se stává zavedení školních policistů. Touto cestou šlo jiţ několik měst i u nás.
Protagonistou tohoto způsobu bylo Ústí nad Labem – Trmice, kde policisté slouţili
v uniformě, ale bez střelné zbraně na „Nové škole“, v lokalitě plné kriminality (drogy, násilná
trestná činnost). Svou přítomností bránili vstupu agresorům do školní budovy a zároveň
slouţili i jako ochrana dětí a pedagogů. Jejich přítomnost agresivitu značně poníţila. Systém
školních policistů mají velmi dobře propracovány Spojené státy Americké. Jenomţe jakákoliv
přítomnost policie nebo různých bezpečnostních agentur nedokáţe agresivitu vymýtit. Můţe jí
pouze poníţit, anebo naopak vyprovokovat k ještě větší eskalaci a razantnosti. Napadený
pedagog bývá ve chvíli střetu v drtivé většině případů sám. Pomoc pokud přijde, přichází
s časovou prodlevou a on by měl situaci do doby pomoci důstojně ustát. Coţ opět v praxi
znamená umět se bránit. V některých zemích světa je znalost sebeobrany zakomponována od
výchovy a výuky jiţ od raného dětství. Jsou to převáţně státy, kde bojové druhy sportu jsou
národním sportem. Rekrutují se ze zemí Asijského kontinentu. Velkým průkopníkem výuky
sebeobrany pro pedagogy je Japonsko. Budoucí pedagogové jsou tak cvičeni, aby při výuce
byli mnohem dále neţ jejich ţáci. Na straně druhé jsou to státy, které jsou téměř nepřetrţitě ve
stavu branné a bojové pohotovosti například Izrael. V našem státě se ještě naštěstí nevyskytl
za doby jeho novodobých dějin ţádný incident, který by měl za následek usmrcení, zranění
vícero dětí a pedagogů. Bohuţel jsou kolem nás státy, které toto postihlo. Usmrcené pedagogy
v přímé souvislosti s výkonem profese jiţ máme. Nejznámějším případem je usmrcení jedné
noční vychovatelky a druhé těţce poraněné agresivním šestnáctiletým chovancem

výchovného ústavu (Chrastava). Dětská agrese jak verbální, tak fyzická nám prudce narůstá a
nám nezbývá neţ se jí opravdu umět postavit i za cenu naučení se bránit. Celosvětově nejhůře
s agresivitou dětí je Brazílie. Dětská kriminalita související s chudobou se tam jiţ dávno
zabydlela ve zdech školních budov. Zde se výuka stává velmi často bojem pedagoga o přeţití.
Sebeobrana tady má podobu tvrdé represe, bez prvků jakékoliv lítosti.
Závěrem, bohuţel, musím konstatovat, ţe agrese se nám ve školských zařízeních zabydlela, je
s ní nutno počítat a být připraveni, ţe i nás můţe dostihnout.
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PŘÍLOHA 1
Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Cílem je zjištění stavu agrese u dětí
v jednotlivých typech školských zařízení a tím i nutnost zvládnutí nebo ovládání sebeobrany
pedagogem. Veškeré údaje budou anonymní. Výsledky využiji při své bakalářské práci na
téma „Sebeobrana pedagoga“. Děkuji Vám za spolupráci.
Balvín Vilém
1. Byl (a) jsi svědkem verbální agrese na kolegu?

ANO - NE

2. Byl (a) jsi terčem verbální agrese?

ANO - NE

3. Byl (a) jsi svědkem fyzické agrese na kolegu?

ANO - NE

4. Byl (a) jsi terčem fyzické agrese?

ANO - NE

5. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na jednotlivce?

ANO - NE

6. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové verbální agrese na skupinu?

ANO - NE

7. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na jednotlivce?

ANO - NE

8. Byl (a) jsi svědkem střetu skupinové fyzické agrese na skupinu?

ANO - NE

9. Byl (a) jsi svědkem odchodu pedagoga z důvodu agrese na něm konané?

ANO - NE

10. Jste ve školském zařízení, kde pro dětskou agresi jsou časté personální změny?
ANO – NE
11. Řešil (a) jste agresi sám (a)?

ANO - NE

12. V případě, že ANO měl (a) jste oporu ve vedení zařízení?

ANO - NE

13. S postupem řešení eliminace agrese jste se ztotožnil (a)?

ANO - NE

ÚDAJE POUZE PRO STATISTICKÉ ÚČELY:
Pohlaví
Doba
praxe v
oboru
Typ
zařízení
Typ školy

ŢENA

MUŢ

Do 5 let
praxe

Do 15 let
praxe

Nad 25
let
praxe

DD

DVU VUM

USP

ZŠ

Spec. Š

SOU

DĚKUJI VÁM ZA VÁŠ ČAS!

PŘÍLOHA 2
Kauza Roman X.
Po letech strávených ve školství v různých typech zařízení a v různých funkcích jsem získal
postavení v dětském domově při speciálních školách, a to post kmenového vychovatele u
skupiny velkých chlapců. Je nutno podotknout, ţe u této skupina jsem působil v období
odchodu starého vedení do výsluhy a nástupu nového, podstatně mladšího, ambiciózního
vedení.
Na dětech se takto prolínaly dva typy odlišných způsobů řízení a vedení DD. Na jedné straně
to bylo staré, autoritativní řízení (v duchu „rozděluj a panuj“), na straně druhé vedení
s přemírou demokracie, především vůči dětem. Děti samozřejmě velmi rychle pochopily a
našly si skuliny ve výchovných přístupech jednotlivých vychovatelů a začaly to silně
zneuţívat a vyuţívat. Tím se nám začaly hromadit výchovné problémy, které se přesouvaly
pomalu do oblasti drobné a těţší kriminální činnosti. V této situaci, kdy vládlo ještě staré
vedení a nově nastupující nemělo dostatečně plné pravomoci a kompetence k řízení, k nám
nastoupila skupina dětí soudně přidělených na základě rozhodnutí příslušného diagnostického
ústavu, kdy jsme měli hned od počátku pocit, ţe diagnostika byla „šita horkou jehlou“. Děti
byly v průměru v diagnostickém ústavu po dobu 14 dní aţ 3 týdnů, poté přišly k nám.
V tomto období se nám začala rýsovat kauza Romana X. (ochrana osobních údajů).
Roman X. pocházel z početné romské rodiny, kdy na našem zařízení byly jiţ v době
předchozí umístěny jeho dvě sestry. Mezi těmito sourozenci panovaly silné sourozenecké
vztahy a sestry nad ním drţely ochrannou ruku. Roman X. postavou malého vzrůstu, spíše
hlavového typu, obličejově silně odpuzujícího vzhledu, měl nepříjemný, špatně snesitelný,
přímý pohled, způsobený genetickým zatíţením (porucha funkce štítné ţlázy). Fyzicky
Roman X. neobstál mezi členy své skupiny. Ale velmi rychle se zde u něj projevila skrytá
schopnost stát v pozadí za veškerou negativní činností skupiny. Dokázal promyslet a účelově
zmanipulovat drtivou většinu hochů ze skupiny. Ze svého krátkodobého působení
v diagnostickém ústavu si odnesl dokonalou znalost svých práv, práv dítěte. Pobytem ve své
rodině byl ale poškozen jeho psychický vývoj a jeho chování neslo výrazné prvky sociálního
aţ antisociálního chování, a to i přes jeho relativně nízký věk (10 let). Pro jeho schopnost
manipulace nejen s dětmi, ale také s dospělými, byl vytipován starým vedením k získávání
informací o chování ostatních dětí a pedagogických pracovníků ve svém okolí (donášení), za
coţ byl drobně odměňován a pouţíval neoprávněně různých výhod. Postupem doby u něj
vznikl pocit nepostiţitelnosti a začal svoji skrytou agresi téměř veřejně projevovat. Stal se

organizátorem veškerých „lumpáren“, a potaţmo drobné kriminální činnosti. Stal se zrodem
šikany nejen dětí, ale i dospělých. Nebyl přímým vykonavatelem, tuto „špinavou práci“ za něj
vţdy vykonal někdo jiný. Ostatní členové jeho skupiny měli pocit, ţe pokud jsou s ním (na
jeho straně), padá na ně jeho nepostiţitelnost.
Jedna z kauz, kterou vymyslel, zorganizoval a poté téměř uskutečnil, byla následující. Do
našeho zařízení nastoupil nový vychovatel, sportovně zaloţený (trenér lehké atletiky), který
byl zapřisáhlý nekuřák a tento prvek uplatňoval ve své výchově. Roman X. byl i přes svůj věk
notorický kuřák, stejně jako velká většina dětí na domově. Po obdrţení několika kázeňských
trestů, které si vychovatel prosadil, se Roman X. rozhodl k podání výstrahy tomuto
vychovateli, ţe bude lepší, kdyţ jeho zálibu bude tolerovat a respektovat. Výstraha spočívala
ve vymočení se celé skupiny (11 chlapců) do vozidla dotyčného vychovatele (rozbité okénko
auta). Ten ve svém osobním volnu (pauze na občerstvení) toto zjistil a začal hned vyšetřovat
danou situaci. Roman X. mu na jeho přímý dotaz s úsměvem sdělil, ţe ano, ţe to vykonali a
dodal, ţe bude hůř, a kdyţ bude Roman X. chtít, bude vychovatel z práce propuštěn! Zároveň,
v průběhu věci, toto vše doprovázel hanlivými gesty a posunky a výsměchem vůči
vychovateli. Ten se nechal, bohuţel, vyprovokovat a uštědřil Romanovi X. veřejně políček,
coţ mělo za následek „potupu šéfa skupiny“ a v Romanovi X. naplno propukla jeho nenávist
vůči všemu striktně danému. Rozhodl se pro přímou agresivní konfrontaci, kdy chtěl fyzicky
napadnout, a pokud moţno zlikvidovat vychovatele, který se mu postavil. Tento akt si
důkladně připravil.
V prvé řadě pro svůj plán získal Roman X. celou skupinu. V parku, kde se trávil odpolední
volný čas (formou zájmové činnosti), nanosili chlapci klacky a kamení na body, které jim
Roman X. určil. Celý akt agrese měl následující scénář. V případě dosaţení skupiny
některého z bodů, měl Roman X. vyprovokovat vychovatele (vulgárními výrazy) k uštědření
dalšího políčku. Ve skupině byli vybráni 2 členové, kteří měli skočit na záda vychovatele,
zbytek se měl vrhnout proti němu a on v tomto okamţiku by přes tyto dva upadl na zem, kdy
by následoval hromadný útok klacky. Vše bylo ze strany dětí v nestřeţených okamţicích
nacvičené.
Naštěstí se v této skupině našel chlapec, který dokázal přemoci strach z odvety a msty
Romana X. a vše tichou cestou oznámil vedení domova, které si uvědomilo svou chybu
v protěţování Romana X., i kdyţ ji nikdy veřejně nepřiznalo a vybralo jiného vychovatele se
zkušenostmi z jiných výchovných zařízení a povahou spíše „rváče“ k eliminaci celé situace.
Tento vychovatel ale nebyl zasvěcen do jádra celého problému, bylo mu řečeno, ţe jde jen o

výměnu směn. Autorita tohoto vychovatele byla však přirozená a byl také velmi všímavý a
vnímavý vůči okolí. Nezdálo se mu nahromadění klacků a kamení v jinak běţně dobře
uklizeném a udrţovaném parku. Povšiml si také významných vzájemných pohledů chlapců
při procházení kolem těchto míst. Vědom si své převahy nad skupinou a schopnosti
provokace, výsměchem dokázal agresora a jeho partu vyprovokovat k nechtěnému prozrazení
celého plánu. Vše nahlásil, skupina musela kamení i klacky uklidit, jejich plán byl zmařen.
Trest, který byl udělen, byl velmi směšný a znamenal pro celou skupinu týden bez veškerých
výhod, coţ spočívalo v zákazu TV a volných vycházek. Vedení propustilo šikanovaného
vychovatele, čímţ opět Romana X. utvrdilo v jeho nepostiţitelnosti. Vychovatele, který
komplot odhalil, „odměnilo“ zvýšenou formou mobbingu a stal se častým terčem jejich útoků,
většinou i před svými kolegy, a také mu byly odejmuty finanční odměny.
Staré vedení odešlo, k novému se vyjadřovat nebudu, Roman X. je toho času ve výkonu
trestu, kde je umístěn ve skupině obětí moţného napadení (zde svoji pozici a roli z DD
neobhájil). Vychovatel, který rozkryl přípravu celého komplotu, zůstal na DD s poznámkou
zbavit se ho při první příleţitosti, coţ přetrvává jiţ řadu let.
Co dodat závěrem? Způsob řešení celé situace ze strany vedení byl popřením všech
pedagogických zásad, zároveň v podstatě znamenal krytí kriminální činnosti mládeţe a to
veřejně. Agresor nebyl postiţen, naopak se stal vítězem a věrným posluhovačem vedení
domova.

PŘÍLOHA 3
Kauza David K.
Svou práci ve školství mám rád. Řadu let pracuji jako vychovatel v dětské domově. Neustále
se snaţím vzdělávat, získávat nové poznatky ze všech vědních disciplín souvisejících
s pedagogikou dětí, především pak s pedagogikou speciální. Velmi často mám moţnost
zúčastnit se diskuzí a debat řadových pracovníků školství. Zde se probere vše, co hýbe naším
školstvím, jsou to otázky nejen ekonomického rázu, ale i problematika dětí s různými typy
postiţení, od tělesných aţ po mentální. Velká diskuze se čas od času rozvine na téma dětské
domova rodinného typu a umisťování sourozenců s různými handicapy do jednoho zařízení či
přímo do stejné skupinky, rodinky, rodinné buňky. Velkou roli zde hraje přesná diagnostika a
schopnost najít vhodné zařízení pro jednotlivé děti. Měl jsem, bohuţel, moţnost podílet se
výchově dětí špatně nebo nepřesně či nedostatečně diagnostikovaných, a tím pak následně
také nevhodně umístěných. Dominantní postavení diagnostických ústavů z mé praxe téměř
neumoţňuje nápravy svých rozhodnutí. Jedním z těchto příkladů byl i David K. (ochrana
osobních údajů).
David K. byl do našeho dětského domova umístěn ve věku 9 let na základě soudního
rozhodnutí, jako podpůrný důvod bylo uvedeno předchozí umístění jeho starší sestry v našem
zařízení. David K. byl i přes svůj nízký věk několikrát dlouhodobě léčen v dětské
psychiatrické léčebně. Byl rozumově na velice nízké úrovni, byl jen částečně vzdělavatelný,
po výchovné stránce bylo nutno u něho v prvé řadě vytvořit základní hygienické návyky a
především je zafixovat. Vzhledem k jeho primárnímu chování (jídlo, spánek, toaleta) a jeho
silné medikaci, kterou byl tlumen, práce s ním se značně komplikovala, byla rozdělena do
malých časových okének objevujících se mezi jeho dominantními činnostmi.
Ostatní děti ze skupiny a vlastně i z celého domova, jeho sestru nevyjímaje, k němu od
počátku zaujaly negativní postoj, pro jeho vzhled k němu vzhlíţely s odporem (medikace
zapříčinila zavodnění organismu, coţ mělo za následek nadváhu, pomočování a také poruchu
mluvidel, včetně nadměrného slinění, slintání). David K. pro ně nesplňoval nároky na fyzický
vzhled mladého chlapce, jejich vrstevníka. Pro svou nadměrnou spavost (další z následků jeho
silné medikace), zpomalenost se pro ostatní stal přítěţí, kterou ale vychovatel slouţící u dané
skupiny musel zohledňovat při veškeré činnosti s dětmi.
Dalším problémem Davida K. byla enormní a nepřetrţitá chuť k jídlu („ţravost“ jako další
negativní dopad medikace). V případě, ţe tato jeho potřeba došla naplnění, docházelo
k častému pokálení, coţ byl opět problém při jakékoliv výchovné činnosti, procházce nebo

výletu. Pokud pak jeho potřeba ukojit „hlad“ naplněna nebyla, dostavil se u Davida K. stav
agrese a násilného domáhání se jídla. Přestoţe myšlením jednoduchý, dokázal lhát, krást a
vymýšlet různé úskoky, aby si potravu opatřil. A to vše při běţném stravovacím reţimu
domova s moţností přídavků.
S přibývajícím věkem David K. rychle rostl, jeho chování se stávalo agresivnějším a objevila
se u něj také porucha sebepoškozování. Důvodem nepociťování bolesti byla zřejmě silná
medikace. Velké rány na končetinách, často zhnisané, vyvolávaly odpor u ostatních dětí.
David K. se stával terčem posměchu a útoků (verbálních i fyzických) pro svou velikost,
neohrabanost, pomalost, hloupost, vzhled a naivitu. Do skupiny nikdy nezapadl, ostatní děti
ho nepřijaly. Potřeboval by být umístěný ve skupině „sobě rovných“, nejlépe v některém
z ústavů sociální péče. Dětský domov mu toto nabídnout nemohl, a David K. tak opakovaně
končil na dlouhodobých pobytech v psychiatrické léčebně, odkud se poté vţdy vrátil
v totálním útlumu způsobeným silnými sedativy a kolotoč se znovu rozběhl.
David K. se stával i zátěţí pro některé z pedagogických pracovníků (především pak těch bez
speciálního vzdělání), kteří se snaţili jeho pobyt na domově zkrátit na dobu nezbytně nutnou,
aby byl následně znovu odvezen do psychiatrické léčebny. Jeho pobyt se na domově stal
pobytem „prázdninovým“ (Vánoce, léto). Jenţe v tomto období vrcholilo na domově období
zájmové činnosti (výjezdy, besídky, výlety…). David K., přestoţe chtěl, nedokázal přemoci
své handicapy a zapojit se do celkového dění své rodinky. Neustále naráţel na neochotu,
odmítání, nepochopení a agresi z řad dětí, ale bohuţel i některých dospělých, coţ pak
pravidelně vedlo a vyústilo také v jeho agresi. Začal se při záchvatech stávat nebezpečným
nejen sobě, ale především svému okolí. Zjistil, ţe nejlépe se cítí v léčebně, kde postupně začal
hledat únik před realitou běţného ţivota, začal se účelově projevovat tak, aby v případě
pobytu v našem domově byl co nerychleji odvezen zpět do léčebny.
Těch případů, kdy se mu toto podařilo uskutečnit, bylo povícero. Jedním z nich je i případ
napadení svého kmenového vychovatele. Nutno však podotknout, ţe dotyčný vychovatel
nesplňoval kvalifikaci pro tuto náročnou profesi, byl poměrně mladý, sportovně zaloţený
(trochu narcis) a David K. mu svým vzhledem a chováním hned od počátku nebyl
sympatický, coţ mu dával často najevo (neustálé vytýkání chyb a nedostatků v oblečení, při
stolování a zesměšňování před ostatními dětmi ze skupiny). David K. se v jeho blízkosti
necítil dobře, naopak měl pocit ohroţení a reagoval agresivně, útočně. Věděl ovšem, ţe pokud
by vychovatele napadl, bude to důvod pro opětovné umístění v psychiatrické léčebně.
Posledním agresivním skutkem Davida K. bylo fyzické napadení vychovatele, ke kterému byl

ale vyprovokován, kdy pouze ostatní děti ze skupiny mu zabránily po zdařilém útoku
(vychovatel leţel na zemi a nezmohl se na odpor) v pokračování agrese. Poté byl David K.
naposledy odvezen zpět do léčebny a na naše zařízení se jiţ nevrátil. Po letech neustálého
kolotoče se dočkal umístění v zařízení pro něj vhodném, kde je snad konečně šťasten („mezi
svými“). Toto martyrium - velké utrpení musel David K. mnoho let snášet (aţ do svých 17
let) pro nepruţnost legislativy a neochotu diagnostického zařízení přiznat chybu, na kterou
bylo v případě Davida K. častokrát poukazováno. Vychovatel, který celou tuto kauzu vyhrotil
a Davida K. svým chováním vyprovokoval aţ k napadení, nebyl za své nepedagogické
chování ani pokárán.

PŘÍLOHA 4
Návrh manuálu:
1. Pedagog by si měl důkladně zváţit, jestli zařízení, do kterého chce nastoupit, splňuje jeho
představy, cíle, jestli je dostatečně teoreticky vybavený a psychicky odolný pro práci na tomto
zařízení.
2. Je nutná základní znalost lokality, kde se zařízení nachází.
3. Velmi informující je důvod odchodu svého předchůdce.
4. Pedagog by se měl důkladně seznámit se školním a provozním řádem.
5. Měl by mu být předloţen scénář, který řeší krizové situace na pracovišti.
6. Pokud je pracovišti moţný střet s dětskou agresí, je důleţitá schopnost reakce v duchu §
13,14 a 15 Trestního zákona České republiky. Znamená to přečíst, nechat si odborně vysvětlit
a pochopit.
7. Pedagog by měl být vnímavý a reagovat na situaci v dětském kolektivu.
8. Platí jednoznačně staré přísloví“Rozděluj a panuj!“
9. V případě napjaté situace, je nutné hledat vhodný ventil nahromaděné agrese. Je důleţitá
schopnost rychlé reakce a schopnost hledání náhradní činnosti.
10. Pokud hrozí přechod verbální agrese v agresi fyzickou, měl by pedagog jasně
signalizovat, ţe pokud se takto stane, bude následovat trest.
11. V případě napadení fyzického rázu neměl by se pedagog bát bránit se. Má na to právo!
Jedná se o jeho zdraví, jak fyzické, tak duševní.
12. V případě uskutečněného fyzického útoku nelze ustoupit od trestu.
13. Pokud nereaguje vedení zařízení, má pedagog právo obrátit se na veškeré moţné sloţky,
které se řešeními konfliktů zabývají. Agresor musí vědět, ţe napadený pedagog chce situaci
dořešit.
14. Pedagog by se neměl bát o agresivních situacích mluvit a měl by se je snaţit pochopit a
naučit se jim předcházet.
15. Pro lepší pochopení agresivního chování měl by se pedagog seznámit nejenom
s pozitivními vzory, ale hlavně se vzory negativními!
16. Vţdy je nutné snaţit se do řešení problému agresivního chování, zapojit vícero kolegů,
včetně vedení! Je to nepopulární, ale důleţité v případě následného právního, či jiného
úředního jednání.
17. Příliš demokracie při výchově a výuce je na škodu.
18. Pro zúčastněné strany je důleţitá znalost rolí (Pedagog je pedagog a ţák je ţák). Je nutné
od nich neustupovat.
19. Platí pravidlo nepřenášení informací.
20. Pokud je situace na pracovišti pro nás silně traumatizující a tím nás ohroţuje, je dobré
zváţit své další setrvání. Případný odchod, v mnoha případech, zabrání dalším škodám na
psychice a zdraví pedagoga. I toto je určitý druh sebeobrany.

