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ANOTACE
Tématem této práce je problematika výchovy a vývoje dětí a právní povědomí žáků.
Na problematiku je pohlíženo především z hlediska sociálně patologických jevů, neboť
v souvislosti s nimi děti nejčastěji porušují normy pravidla a zákony. První část práce je
věnována teoretické oblasti vývoje a výchově žáků základních škol. V teoretické části
jsou vysvětleny pojmy etika, morálka, společenské zásady, vývojová stádia, socializace
právní povědomí. Také se zde dotýkáme problematiky vývoje kriminality a volného
času dětí a mládeže.
Dále se v textu zabýváme sociálně patologickými jevy a jejich projevy ve školním
prostředí. Pozornost je věnována preventivním aktivitám, prováděných školami nebo
jinými subjekty, především Policií ČR.
Praktická část se věnuje zjištění právního povědomí žáků 6. a 9. ročníků dvou
vybraných základních škol, které jsme se snažili zjistit jednou z metod empirického
šetření, dotazníkem. Výsledky tohoto šetření jsou uvedeny ve stěžejní části práce.
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ABSTRAKT
The theme of this work is the development of education and legal awareness of
children and pupils. The issue is seen primarily in terms of socio-pathological
phenomena, because in connection with the children most often violate standard rules
and laws.
The first part is dedicated to theoretical development and education of pupils in
primary schools. The theoretical section explains the concepts of ethics, morality, social
policies, developmental stages, socialization legal awareness. The issues of crime and
the development of leisure time of children and youth is also metioned in this section.
Further the first section of this work deals with social pathologies and their anifestations
in the school environment. The special attention is paid to preventve activities onducted
by schools or other entities, especially the Police.
The practical part is dedicated to finding of legal awareness of pupils from 6th and
9th classes. Two primery schools were selected.. The one of the methods of empirical
investigation, questionnaire, was used fo the survey The results of this survey are
resented in the central part.

Keywords:
Development, enlightenment, family, socializace of person, juvenile delinquency,
awareness, criminal act, law, deliquent action, pathological phenomena.

Obsah
Úvod …………………………………………………………………………………...11
I. Teoretická část ....................................................................................................... 13
1.

Historie etiky, morálky a společenských zásad ................................................ 13
1.1 Etika ........................................................................................................ 13
1.2 Společenské zásady, morálka ................................................................... 14

2.

Vývojová stádia jedince, socializace, právní vědomí ....................................... 18
2.1 Vývojová stádia jedince ........................................................................... 18
2.2 Socializace ............................................................................................... 22
2.3 Právní vědomí .......................................................................................... 23

3.

Kriminalita dětí a mládeže v ČR, patologické jevy .......................................... 23
3.1 Kriminalita dětí a mládeže v ČR .............................................................. 23
3.2 Patologické jevy....................................................................................... 26
3.2.1 Závislosti ........................................................................................ 27
3.2.2 Patologie vůči sobě.......................................................................... 28
3.2.3 Asociální jevy ................................................................................. 30

4.

Volný čas mládeže a média ............................................................................. 31
4.1 Volný čas mládeže ................................................................................... 31
4.2 Média ...................................................................................................... 32
4.2.1 Televize .......................................................................................... 32
4.2.2 Rozhlas ........................................................................................... 33
4.2.3 Knihy, četba knih ............................................................................ 33
4.2.4 Internet a počítače ........................................................................... 33

II. Praktická část ......................................................................................................... 35

Cíl bakalářské práce ............................................................................................... 35
Grafické vyjádření statistiky za rok 2010 a 2011 .................................................... 37
Analýza výzkumného materiálu ............................................................................. 41
Průběh a metody výzkumu ..................................................................................... 42
Dotazník ................................................................................................................ 45
Vyhodnocení dotazníku ........................................................................................... 46
III. Shrnutí ................................................................................................................... 51
Opatření k nápravě stavu ........................................................................................ 51
Závěr ..................................................................................................................... 52
Seznam odborné literatury:..................................................................................... 54
Seznam příloh ............................................................................................................56

Úvod
Etiku, morálku i právní vědomí jedinec přejímá postupně již od narození. V první
řadě od své matky, postupem času od otce a ostatních příslušníků rodiny. Následně pak
ve školce, škole. Vedení dítěte se v pozdějším věku velmi výrazně odráží v činech a
chování jedince. Samozřejmě každý projde obdobím vzdoru, obdobím pubescentním i
adolescentním. Tato období jsou velmi kolísající, kdy pubescent mění velmi bouřlivě
své momentální nálady, každý jedinec je velmi ovlivnitelný svými vrstevníky, kterým
dává přednost před svými rodiči. Situaci v rodinných vztazích lze charakterizovat jako
krizi autority rodičů i oslabení emocionální vazby na rodiče. Jsou to však období pouze
přechodná. Vliv a trpělivost rodičů a celé rodiny je velmi důležitý. Po takové
hormonální proměně se jedinec ustálí a přijme postoj včetně etiky a morálky, která mu
byla od mládí vštěpována.
Vše souvisí se vším a ani tady to není jinak. Etika, morálka i právní vědomí je
nedílnou součástí výchovy, vývoje a důležité poznamenat hlavně se socializací každého
jedince. Socializace je velmi zdlouhavý proces v průběhu život. Znamená postupné
začleňování jedince do společnosti, který začíná uvědoměním si vlastního JÁ a probíhá
celý život. Je to celoživotní proces, kdy se vytvářejí hodnotové orientace a přejímají se
společenské normy. Jedinec se začleňuje do společnosti již od narození, která má velký
vliv na jeho socializaci.

Pokud se nezdaří, můžeme vidět u jedinců známky

patologických jevů, které jsou součástí každodenního života. Patologický jev může být i
„lehká“ forma v podobě adrenalinových sportů, které na první pohled neškodí a dnes
začínají být naopak i velmi oblíbené.
Každý patologický jev má nějakou příčinu, ať už je to nízké sebevědomí, strach
(fobie) či nějaký traumatizující zážitek nejen z dětství. Některé patologické jevy tudíž
nemusejí mít dlouho trvající charakter.

Záleží na přístupu, na vůli, mentální síle

každého a podpory okolí.
Mnoho patologických jevů může být určeno geneticky a pak je důležité jak se s tím dítě,
pubescent, adolescent a následně dospělý člověk vyrovnává. Jak už bylo řečeno i tady,
velmi záleží na výchově a vývoji jedince.
Bohužel patologické jevy mají velký vliv na kriminalitu dětí a mládeže. Mnoho
jedinců s těmito jevy páchá kriminální činnost.
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Co je právní vědomí jedince, morálka a společenské zásady? Jaká je prevence
předcházení patologickým jevům? Jaké rozdíly jsou v právním vědomí žáka šesté třídy
základní školy a žáka deváté třídy? To vše bych také ráda zahrnula do své bakalářské
práce. Na právní vědomí jedince, co je to morálka, etika a celkově společenské zásady
se zaměřím v teoretické části této práce. Domnívám se, že vše úzce souvisí s výchovou
a vývojem jedince od dětství.
Jak moc jsou důležité společenské, etické nebo morální normy? A co to vlastně je?
Vědí například žáci, že společenské normy jsou nezbytnou součástí života člověka celé
společnosti? Určují způsob chování, který je společností brán jako přijatelný, přiměřený
nebo žádoucí, ale také určuje, kdy je chování nepřijatelné, nepřiměřené nebo nežádoucí.
Kritéria k posouzení, kdy je chování přijatelné a kdy je již nepřijatelné, se mění
v průběhu času. Hranice společenských norem se v průběhu společenského vývoje
různě mění a posouvají. Právní vědomí člověka, morálka i společenské zásady také úzce
souvisejí s vývojem a výchovou jedince, jinak řečeno souvisejí s celkovou socializací.
Záleží na genetickém faktoru? Na výchově jedince? Co je prevence a jak důležitá je?
Všechny tyto otázky mají mnohé společné. Týkají se výchovy a vývoje člověka od
narození po celý jeho život. A také se úzce pojí s právním vědomím, morálkou a
společenskými zásadami.
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I.

Teoretická část

1.

Historie etiky, morálky a společenských zásad

1.1

Etika

Etika (ethika, řec. ethos – mrav) je vědou o mravnosti. Dříve byla etika nazývána
mravovědou, častěji, též praktickou filozofií. V odborném písemnictví lze najít i další
označení etiky; český filozof František Klácel, např. doporučoval termín dobrověda.
Etika je teorií mravnosti a jako pojem je nadřazena morálce, předmětem etiky je
zkoumání zákonitostí mravního chování jedinců i společnosti.
Neboli je to souhrn pravidel uznávané formy společenského chování. Dodnes má
etiketa významné postavení a funkci v diplomacii (vnl.xf.cz/ose/ose-etika_historie.php).
Mnohé písemnosti týkající se chování a etiky jsou upravovány v různých profesích a
bývají nazývány Etickým kodexem, používá se například v lékařství, v policii apod.
Z historických záznamů se etikou, morálkou a společenskými zásadami zabývali
Platón, Aristoteles později Hobbes a Kant. Etika se často nevyhnutelně zabývá stejnými
otázkami, jako náboženství její teorie vyrůstají z kultury a tedy i z náboženství. Má vliv
i tam, kde je etika postavena na racionálních základech.
Z historie můžeme použít informace (etika.paxik.net/Etika-simple.html), které nám
vysvětlují tři možnosti vztahu etiky k náboženství. Z prvé jako autonomní, kde etika je
na náboženství nezávislá a její teorie nepotřebuje žádný apriorní souhlas ze strany
náboženství. A jako argumenty se uvádí, že se zvětšuje svoboda jedince, umožnění
samostatného rozhodnutí na základě rozumu, zvážení různých náboženstvích, ale také
kde mravní odpovědnost vyžaduje mravní autonomii.
Za druhé heteronomní, v tomto případě morálka staví na náboženských
přesvědčeních např. kazuistika. Argumenty pro jsou v nevyhnutelnosti vlivu
náboženství a tedy i heteronomie, dále není možné používat pojmy „dobro“, aniž
bychom vzali v potaz jejich náboženskou historii. Dalšími argumenty je, že náboženství
je zdrojem inspirace a odvahy pro uplatnění morálky v našem životě, také se
náboženství vypořádává i s negativními emocemi a odmítáním rozumu, na což etika
nestačí.
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Za třetí je zde možnost teonormní, která vychází ze stejného zdroje jako náboženství,
ze stejného chápání Boha, aniž by byla závislá na církvi nebo autoritě. Pro jsou
argumenty jako uvědoměním si věci, které nás přesahují.

1.2

Společenské zásady, morálka

Morálka je úzce spjata s osobním životem. S morálkou se setkáváme v různých
podobách, chápeme ji např. jako základní lidské jednání, pomáhá při orientaci v životě
apod.
První způsob střetávání se s morálkou může mít podobu nepříjemného plnění
konvencí, abychom se vyhnuli společenskému odsouzení či získali nějakou výhodu.
Může mít však i podobu zcela samozřejmých, zvykových a neuvědomovaných způsobů
jednání. Tato funkce morálky pomáhá zabezpečovat základní chod lidské společnosti,
aby byl snesitelný a nezměnil se v boj o život. Typickým příkladem této funkce morálky
mohou být křesťanské normy Desatera božích přikázání, ale i normy vyzývající k
soucitu, ohleduplnosti, laskavosti apod. Někdy takto regulované jednání můžeme
označit širším pojmem všeobecné SLUŠNOSTI. Často nevyžadujeme zdůvodnění
těchto norem, protože instinktivně tušíme, že jsou užitečné pro společnost, či-li pro nás
jako členy společnosti. Plněním těchto norem může dostat podobu zvyku až rituálu,
často je spojeno s etikou.
Člověk plnící navenek všechny uvedené normy nemusí být ještě mravní osobností.
Může mravně selhat v situacích extrémních či nových, v nichž známé normy nelze
mechanicky uplatnit. Obecná slušnost tedy představuje formální plnění společensky
přijatých norem. Zejména z těchto důvodů se často mladá generace proti této morálce
bouří a označuje ji, do jisté míry oprávněně, za pokryteckou. Avšak význam této
morálky není zanedbatelný. Hledat vlastní odpověď na otázku, co je dobré v každé
situaci rozhodování je v praktickém životě téměř nemožné. Automatizované
rozhodování ve standardních situacích šetří čas i úsilí a zabezpečuje přitom ve většině
případů správné rozhodování.
Druhý způsob - morálka jako systém teorií o dobru a jeho zdůvodňování může být
nápomocna při uvědomělém usilování o mravní zdokonalování, při hledání smyslu
života a životní orientace. K ní se obracíme, když nechceme, aby náš život byl pouhé
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biologické přežívání. Když jsme se rozhodli konat DOBRO, klademe si otázku, v čem
spočívá, jaká jsou jeho kritéria, jaké hodnoty jsou nejdůležitější a jaká je jejich
hierarchie. Všichni také známe příklady lidí, pro které jednat podle mravní povinnosti
bylo absolutním příkazem života.
V životě se velmi často dostáváme do situací, které řešíme instinktivně, na základě
okamžitého popudu. Přitom se jedná o klíčové mravní situace, kdy svým morálním
nebo nemorálním jednáním významně ovlivňujeme život svůj i jiných. V prvé řadě jsou
to situace v našem partnerském životě, v rodinném životě a při výchově dětí. Je třeba si
uvědomit, že nahodilé jednání či jednání ve stresu může mít důsledky, které jsou vážně
hodnoceny veřejným míněním i naším svědomím, a to okamžitě i s odstupem času.
Mravní výchova nejen mládeže, ale i vlastní, není ovšem možná bez konkrétních
určených hlavních morálních zásad (hostovka.cz/clanek.php?clanek=203).
Pro přežití lidstva jako druhu je třeba, aby jedinec poznal (zejména prostřednictvím
výchovy) a respektoval (pod tlakem veřejného mínění a zákonodárství) základní mravní
normy a hodnoty dané společnosti a kultury. Se vznikem civilizace tak vzniká morálka,
která je chápana jako souhrn společenských vztahů k tomu, „co má být“, tedy k mravní
normě. Je užívána ve významu praktického řešení morálních situací, vyžadujících
odpovědné morální usuzování, jednání a cítění, v souladu se svědomím (Dvořáček, J.,
2004, s 89).
Společenské zásady a morálka se vyvíjí společně s lidskou populací. Oboje úzce
souvisí se socializací každého jedince ve společnosti. Velmi záleží, kde jedinec žije a
kde se vyvíjí. To co u nás (ČR) může být v souladu s morálními zásadami společnosti,
to v jiné zemi může být nepřijatelné. Vše se odvíjí od výchovy dítěte až po dospělého
člověka. Dále závisí na období. Morálně přijatelné činy např. ve středověku již mohou
dnes být silně nemorální. Posledním všeobecným kritériem bývá věk jednotlivce, to co
je morální a v souladu se zásadami u mladé dívky, může být nemorální u starší dámy.
Tak jak se jedinci socializují ve společnosti, tím se utvářejí sociální normy (Braun, R.,
2011-2012).
Lidský jedinec je od narození bytost plně závislá na druhých lidech (doba dětství je
jednou z nejdelších mezi živočichy). V určitém smyslu se dítě člověkem nerodí, ale učí
se být člověkem. Toto učení je možno chápat v nejširším slova smyslu jako získávání
zkušenosti. V každé etapě svého vývoje řeší dítě rozpor mezi „chci“ a „mohu“.
15

Rys osobnosti je utvářen především jeho temperamentem (tvořený především vrozenými
biologickými faktory) a charakterem. Charakter označuje většinou morální a volnou
stránku osobnosti (Dvořáček, J., 2004, s. 93).
Morální charakteristika osobnosti se rozděluje:
1.

Morální usuzování – úzce souvisí s poznávacími procesy, proto se vedle úrovně

inteligenčního vývoje uplatňuje nejvíce osobní zkušenost a výchovné vlivy. Americký
psycholog Lawrence Kohlberg (1976), vycházeje z poznatků J.Piageta, provedl v 50.
Letech výzkum, při němž žádal od pokusných osob řešení mravních dilemat. Na
základě rozboru těchto řešení stanovil tři stupně vývoje morálního usuzování:
a)

Stádium nekonvenční – je stádium nejnižší, charakterizované subjektivním

rozlišováním dobra a zla, orientací na poslušnost. Tento stupeň vývoje morálky je
příznačný pro předškolní věk (3-5 let). Postupně rozlišuje a respektuje správnost
odměny a trestu, ale rozdíl mezi správným a nesprávným si vykládá ve smyslu
tělesných nebo hédonistických (požitkových) důsledků své činnosti (též „morálka
hédonistická“ – orientace na princip vlastního blaha). Citově blízké dospělé vnímá jako
všemocnou autoritu a postupně se s nimi ztotožňuje.
b)

Stádium konvenční je na vývojově vyšší úrovni – příznačná je konformita a

loajalita s existujícími morálními normami, orientace na právo a pořádek. Dítě
adolescent či dospělý respektuje správnost odměny a trestu za své chování, respektuje
nositele autority, identifikuje se zvláště s citově blízkým vzorem, jeho normy postupně
zvnitřňuje. Spravedlnost a nespravedlnost je záležitostí uznávané autority.
c)

Stádium postkonvenční lze považovat za vrchol ve vývoji morálního usuzování

– orientace na „univerzální etický princip“ povýšení na legalizované způsoby chování.
U dítěte je příznakem rozvoje morálního usuzování na této úrovni schopnost rozlišit
větší závažnost úmyslu než skutečné škody. Této úrovně morálního usuzování lze
dosáhnout v adolescenci, spíše však až v dospělosti (a zdaleka ne u všech osob).
V průběhu života může pod vlivem okolností docházet i k regresu, ústupu do vývojově
nižšího stádia.
2.

Morální jednání je určujícím kritériem úrovně morálního vývoje. V jednání se

neuplatňuje jen rozumová složka, ale celá osobnost s city, potřebami, sebehodnocením
atd. Úroveň morálního vývoje lze posoudit podle toho, jak se člověk zachová
v situacích, kdy má možnost porušit normu. Dle řad experimentů se ukázalo, že
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opakované příležitosti v přirozených životních situacích znásobují zkušenost dítěte
s jejich úspěšným morálním řešením a při dobrém vedení vytvářejí předpoklad
pozitivního morálního jednání. Norma je sice oporou pro regulaci chování, ale dítěti
unikne smysl rozhodování řešení etického problému. Soucit se vytváří i osobní
zkušeností – výzkumy potvrdily, že spíše a účinněji pomáhá ten, kdo se sám
v nesnázích ocitl a bylo mu pomoženo.
3.

Morální cítění je podmínkou morálního rozvoje osobnosti (právem se říká, že

city tvoří páteř morálního vývoje). Přestože jsou city převážně vrozenou složkou
osobnosti, formují se již od raného dětství. Zprvu jsou to city příchylnosti k matce
s emocionálním pocitem bezpečí, později k nim přistupuje empatie – schopnost vcítění
se do pocitů druhého. Dalším morálním citem je pocit viny, který je důležitou
podmínkou složky charakteru zvané svědomí – nezahrnuje pouze emoce, ale i názory a
incentivy – pobídky k jednání. Pocit viny je důležitým vnitřním regulátorem
sebekontroly a sebehodnocení, stejně tak svědomí by se mělo stát u starších dětí spíše
korektivem chování než strachem z trestu.
4.

Mravní hodnoty – hodnotu bychom mohli definovat jako existenci něčeho

v určitém vztahu k člověku – je tím, co společnost nebo určitá společenská skupina
považuje a hodnotí jako důležité k životu (Čáp, 1993). Utváření mravních hodnot (a
podobně i estetických aj.) je u jedince složitým a celoživotním procesem. Platí v něm
zákonitost, že zprvu se hodnoty vyvíjejí od nevyhraněně obecných (princip dobra a zla
v pohádkách, vyprávěních). S narůstající zkušeností se diferencují k hodnotám
jedinečným a konkrétním, projevujícím se v reálné sociální situaci. V době dospívání
dochází opět k orientaci na hodnoty obecné, abstraktivní, které již mají vyšší kvalitu a
jsou výsledkem intelektuálního rozvoje a rozšiřovaných vědomostí a zkušeností (jak
vlastních, tak i zprostředkovaných). Dospívající, později adolescent a dospělý abstrahují
pojmy spravedlnost, statečnost, odpovědnost atd. a pod vlivem intelektuálního a
mravního zrání, diferenciace svých potřeb, socio-ekonomických podmínek a mnoha
dalších vlivů si vyvářejí vlastní hierarchii hodnot (Dvořáček, J., 2004, s. 93-96).
Každého člověka ovlivňuje mnoho okolních jevů. Všeobecně platí, že nejvíce
jedince motivuje a určuje jeho vývoj především rodina, škola a vrstevníci. Velkou roli
při utváření osobnosti hraje vrozené dispozice namíchané spolu s průběhem dospívání,
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získávání zážitků, vnějších vlivů, s nimiž související nabývání zkušeností a dosažené
vzdělání. To vše ve výsledku utváří vnitřní osobnost každého jedince.
Každá společnost (stát) také může mít své subkultury. Subkultura je menšina, která
se určitým způsobem odlišuje od většiny. Člověka, který se hlásí k určité subkultuře
přijímá zákonitosti, kulturní a myšlenkové hodnoty dané skupiny. Každá subkultura má
jiný životní styl např. jinou slovní zásobu, vyznání některých symbolů, rituálů a
většinou mají stejný vzhled. Příklady subkultur v ČR: vyznavači Emo, Hooligans,
Jackass, Kyberkultura, ale také i Skinheads, Hypies, Neofašisti, Rocker aj. Mezi těmito
skupinami a majoritní skupinou často panuje velké pnutí a mnohdy ústí v konflikty
(Braun, R., 2011-2012).

2.

Vývojová stádia jedince, socializace, právní vědomí

2.1 Vývojová stádia jedince
Vývoj je slovo, které má v běžné řeči vysokou frekvenci a široký, dost neurčitý
význam. Užíváme ho, když chceme říci, že něco probíhá a přitom dochází ke změnám.
Proto samozřejmě souhlasíme, když někdo řekne, že i člověk se vyvíjí – ale neznamená
to pro nás nic zvláštního (Říčan, P., 2006, s. 19). Vývoj jako takový je velmi důležitá
součást každého člověka. Spolu s výchovou utváří osobnost jedince.
Člověk se vyvíjí několika směry. Jednak se vyvíjí fyzická část osoby a jednak
psychická část. Obě jsou velmi důležité a jsou nedílnou součástí každého. U vývoje je
velmi důležitá socializace.
Základní vývojová stádia:
Prenatální období – vývoj trvá 9 měsíců kalendářních. V tomto období se vytvářejí
všechny orgánové systémy: jde tedy především o biologický vývoj (Vágnerová, M.,
2000, s. 35). Již v tomto vývoji je důležitá komunikace matky a okolí s plodem. Vývoj
jedince se člení na 3 fáze:
1.

Fáze oplození - již koncem 3. týdne vzniká nervová trubice, která je základem

nervového systému.
2.

Embryonální období – kdy se vytvářejí všechny hlavní orgánové základy. Trvá

od 4. do 12. týdne. Vzhledem k intenzivnímu růstu je v tomto časovém úseku embryo
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citlivé na působení různých teratogenních faktorů, které mohou být příčinou vzniku
závažných vývojových vad.
3.

Fetální období - které je charakteristické dokončováním vývoje orgánových

systémů, z nichž některé již začínají fungovat. Toto období trvá od 12. týdne do
narození (Vágnerová, M., 2000, s. 35).
V průběhu vývoje celého těhotenství matky se dítě vyvíjí a díky tomuto postupnému
vývoji se zvyšuje vnímání plodu na jednotlivé podněty. Proto je důležitá komunikace
matky a celého okolí již v prenatálním období.
Novorozenecké období trvá přibližně 1 měsíc. Je to doba adaptace, během níž se dítě
přizpůsobuje podmínkám nového prostředí, které jsou odlišné od podmínek
intrauterinního života. Novorozenec reaguje na základě reflexů a vrozených způsobů
chování (Vágnerová, M., 2000, s. 39). Toto období je pro dítě velmi rozdílné, používá
své reflexy, které se postupně vyvíjejí. Počáteční reflexy se omezují na vylučování, sací
reflex, křik, pláč, reaguje na hluk kolem sebe a reaguje zrakovým vnímáním, bohužel
v tomto období je zrak ještě velmi slabý. V novorozeneckém věku je důležité dítě
pozvolna seznamovat s novými podněty a začít ho socializovat. Nejdůležitější osobou
tohoto období je matka, kterou dítě poznává dle hlasu, který si pamatuje již
z předchozího období.
Kojenecký věk je v mnoha knihách definován ročním trváním. Je nutno podotknout,
že ne každý jedinec je kojen celý rok, ale jeho vývoj se velmi posouvá.
Za první rok se toho v lidském životě nejvíce přihodí a vývoj je po tělesné i duševní
stránce mnohem rychlejší než kdykoli později. Zvládneme pohyb v prostoru, někdy už
ve vzpřímené poloze, naučíme se jemně manipulovat s předměty a poznávat je s velkou
přesností hmatově, zrakově i sluchově (Říčan, P., 2006, s. 75). Vzhledem k rychlému
vývoji dítěte je zde důležitý kontakt matky a ostatních členů rodiny. Časté dotyky
matky, velká pozornost a slovní komunikace je velmi důležitá a má velmi příznivý vliv
na vývoj jedince, kdy již v tomto období můžeme působit výchovně.
Proces socializace závisí na interakci s matkou, resp. s rodiči. Dospělí i dítě jsou pro
takovou interakci vybaveni vrozenými dispozicemi. Mezi 6. a 9. měsícem začne dítě
odlišovat matku od ostatních lidských bytostí. Strach z cizích lidí je v tomto období
jedním z nejdůležitějších signálů normálního vývoje (Vágnerová, M., 2000, s. 72).
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Batolecí věk zahrnuje dobu od 1 do 3 let života dítěte. Je obdobím, kdy dochází
k výraznému rozvoji dětské osobnosti (Vágnerová, M., 2000, s. 74). Tento věk znamená
velký rozvoj zejména pohybových aktivit a také duševního vývoje. Dítě se snaží o
samostatnost a přibývá příležitostí, které většinou nazýváme vzdorovitost. V tomto věku
už dítě začíná mluvit, používá věty a jeho stabilita prochází také velkými změnami.
Jedinec chodí úplně sám a kolem třetího roku již běhá, schody nejsou problém a ruce
získávají na citu.
Zpravidla kolem svých 2. narozenin náhle překvapí své okolí (je-li ovšem dostatečně
vnímavé) něčím, co si zaslouží vskutku mimořádného povšimnutí. Namísto, aby se
označilo křestním jménem a hovořilo o sobě ve třetí osobě, tak jak o sobě slyší hovořit
rodiče, použije pojednou slůvka „já“. A o několik málo týdnů či měsíců později se
jednoho dne vzepře snaze okolí, nějak mu posloužit a ohradí se slovy „já sám“. Je to
učiněný závažný krok k utváření vlastní identity (Helus, Z., 2003, s. 58).
Období předškolního věku trvá od 3 do 6 let. V tomto věku se dítě rozvíjí a
socializuje. Již si více uvědomuje sebe samé a zmírňuje se závislost na rodičích. Je to
především období her, při kterých poznává a rozvíjí své schopnosti, dovednosti a
zdokonaluje motoriku. Předškolní děti si uvědomují rozdíl obou pohlaví. Znají i obsah
chlapecké a dívčí role. Součástí identity předškolního dítěte jsou i všechny sociální role,
které má. V této době nabývají na významu především ty, jež přesahují rámec rodiny a
signalizují jeho pozici v jiném sociálním prostředí, např. role žáka mateřské školy nebo
role v dětské skupině (Vágnerová, M., 2000, s. 117). V tomto věku je dítě schopno
komunikovat s okolím dle sociálních rolí, tzn. jinak si je schopno povídat se svými
vrstevníky a jinak s rodiči, či učitelkou v mateřské školce. Člověk si hraje – alespoň má
hrát! – celý život, ale v předškolním věku to platí dvojnásob. Předškolák si hraje
intenzivně, s velkou vážností a vášnivostí (Říčan, P., 2006, s. 127).
Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě v této souvislosti získává
novou roli, stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku
získává automaticky. Je limitována jen dosažením věku a odpovídající vývojové
úrovně. Proto je obecně chápána také jako potvrzení normality dítěte, tato role školáka
přináší dítěti vyšší sociální prestiž (Vágnerová, M., 2000, s. 134).
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Školní věk období základní školy, lze rozdělit na tři dílčí fáze:
1.

Raný školní věk trvá od nástupu do školy, tj přibližně od 6-7 let do 8 až 9 let. Je

charakteristickou změnou životní situace a různými vývojovými změnami, které se
projevují především ve vztahu ke škole.
2.

Střední školní věk trvá od 8-9 let do 11-12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na

2. stupeň základní školy a začíná dospívat. V průběhu této fáze dochází k mnoha
změnám, které jsou podmíněny nejen sociálně, ale i biologicky. Lze je považovat za
přípravu na dobu dospívání.
3.

Starší školní věk navazuje na období středního školního věku a trvá do ukončení

základní školy, to znamená přibližně do 15 let. Toto období bývá označováno jako
pubescence (Vágnerová, M., 2000, s. 148).
Celé toto období je obrovským mezníkem každého dítěte a zde se jedinec posouvá,
vyhrazuje si postoj ke škole, k učitelům, rozděluje „škatulkuje“ si svoje vrstevníky.
Uvědomuje si důležitost rodiny a blízkého okolí.
Období dospívání – pubescence je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí.
První fáze dospívání je časově lokalizována přibližně mezi 11. a 15. rokem. Toto
období je označováno jako pubescence. Nejnápadnější je tělesné dospívání, spojené
s pohlavním dozráváním (Vágnerová, M., 2000, s. 209). Dospívání znamená vývoj
v poznání měnícího se těla díky hormonům, které velmi významně ovlivňují chování
pubescenta. Děti postupně překračují hranici dělící dětství a dospělost. Začínají
poznávat rozdíl mezi platonickou láskou a láskou, která obsahuje i první erotické a
sexuální zážitky. Pubescence je také spojeno s velmi emočními výkyvy. Je obdobím
podrážděnosti, impulsivnosti, nedostatkem sebeovládání a utrhávání se na rodiče či
učitele. Typickým projevem vlastního osamostatňováním je vzdor, odmlouvání,
neochota plnit požadavky dospělých a snaha samostatně rozhodovat. Parta ve škole je
čím dál více důležitá.
Adolescence bývá ve věku od 15 do 20 – 22 let a je úplným přestupem z dětského
období do dospělosti.
V adolescentním období se završuje rozvoj identity dospívajícího. Mnohdy nejde o
samostatné hledání vlastní identity, ale o pouhé převzetí nějakého modelu, který je pro
danou sociální skupinu charakteristický. Nástup do zaměstnání je jednou z variant
institucionalizace dospělosti (Vágnerová, M., 2000, s. 296). Proto je v tomto období
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důležitým mezníkem volba budoucího povolání a školy. U nerozhodných jedinců lze
využít služeb pedagogicko-psychologické poradny.
Po tomto období nastupuje období dospělosti, které se dělí na mladé, střední a starší
dospělosti a následuje rané stáří a pravé stáří.

2.2 Socializace
Socializace je proces postupné přeměny člověka jako biologického tvora v kulturní
bytost, schopnou žít ve složitějších sociálních systémech. Můžeme to také chápat tak, že
je to postupné začleňování jedince do společnosti, který začíná uvědoměním si
vlastního JÁ a konče plnohodnotným fungováním ve společnosti. Při tomto procesu se
vytváří hodnotové orientace, přejímají se společenské normy, role a pozice. Každá
společnost si normy léty svého fungování utváří.
Společenská norma se dá vysvětlit jako standart, který reguluje chování ve skupině.
Tyto normy definují chování, které je ve skupině přijatelné. Rozdělují tak chování na
přípustné a nepřípustné. Funkcí norem a hodnot je řídit sociální jednání. Překročení
sociálních norem neznamená automaticky překročení norem právních.
Sociální podmiňování je učení se na základě důsledků našich činů, tzn. metoda
odměny a trestu. Budu-li za své chování odměněn, zvyšuje se pravděpodobnost toho, že
budu chování opakovat. Bude-li naopak následovat trest, pravděpodobnost opakování se
snižuje. Nenastane-li po mém chování nic, chování pomalu vymizí (Braun, R., 20112012).
Socializace v dětství je významná především tím, že zde se formují základní vzorce,
podle nichž se pak člověk celý život chová, prožívá a přemýšlí, ať je přijímá nebo je
odmítá a bouří se proti nim. Proto se někdy říká, že do pěti let se dítě vychovává, pak už
jde pouze o převýchovu (Hadj-Moussová, Z., 2003, s. 14).
Socializace je velmi důležitá, vyvíjí se společně s jedincem od narození. Člověk si
v rámci socializace utváří svoji identitu. V každém období, je nepostradatelnou součástí
každého a zanedbáním identity v jakémkoliv období znamená, že člověk nemusí
dosáhnout úplného začlenění do společnosti. Což mívá fatální následky.
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2.3 Právní vědomí
Je souhrn právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí člověka o
právu. Právo můžeme chápat jako soubor pravidel chování, které pocházejí od autority
k tomu určené (stát), nebo jsou touto autoritou za právo uznány. Tyto pravidla jsou tzv.
vynutitelná.
Opakem jsou pravidla nevynutitelná. Ty můžeme vysvětlit jako regulační systém, jehož
úkolem je vymezovat mantinely chování ve společnosti, odstraňovat ve společnosti
konflikty, vznik s vývojem společnosti (pro její fungování je nutné vytvářet pravidla),
existuje více regulačních systémů (morálka, pravidla slušného chování). Vše určují
právní normy, což jsou pravidla, která jsou pro společnost závazná (www.univerzitaonline.cz/pravo/pravo-pro-nepravniky/pravo-pojem-trideni).
Společnost může budit na první pohled dojem nepřeberné pestrosti, chaosu až
anarchie životních forem, ale ve skutečnosti je její fungování založeno na normativním
řádu. Tento řád představuje soubor psaných i nepsaných předpisů a očekávání, které se
vztahují k lidskému chování. Psané předpisy představují ústavy, zákony, vyhlášky a
nařízení, nepsané se zpravidla odvíjejí z tradic a zvyklostí daného společenství
(Jedlička, R., 2004, s. 63).

3. Kriminalita dětí a mládeže v ČR, patologické jevy

3.1 Kriminalita dětí a mládeže v ČR
Kriminalita dětí a mládeže je jedním z největších problémů v současné době. Této
problematice se věnují média, řada specialistů, odborníků na dětskou psychologii,
patologické jevy, a v neposlední řadě také stát – vláda. Současná situace znepokojuje
celou veřejnost hlavně proto, že tento problém stále narůstá.
Příčiny, které existenci těchto jevů umožňují, se mění velice málo. Dlouhodobě je
znám vliv dědičnosti. Již v první polovině 20. století je dostatečně prokázáno, že
kriminalitu adoptivních chlapců lze lépe předpovědět podle údajů o kriminalitě
biologických otců, než podle trestního rejstříku otců adoptivních (Hutchings, 1977,
Gabrielli 1983, Mednick, 1985). Dostatečně je znám vliv rodiny, školy, pracovního
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prostředí, vrstevníků, nevhodně tráveného volného času i sám faktor dospívání
(Neumann, 1994, 2000). Všem kriminologickým hypotézám o možných příčinách
kriminality mládeže, které byly formulovány v průběhu dvacátého století, je společný
vliv rodiny.
Rostoucí kriminalita mládeže je ve studiích deprivace dětí způsobené nepřítomností
kvalitní rodičovské péče spojována s úpadkem tradičního modelu rodiny. Současným
trendem je nárůst kriminality mladistvých, kteří žijí v úplné, stabilní rodině. Podle
Matouška (1998) existují dvě skupiny hypotéz – první předpokládá skrytou patologii
rodiny, kterou nemůže zachytit běžné sociologické šetření a druhou skupinu hypotéz
spojuje předpoklad, že vliv rodiny na děti v dospívání stále více klesá. Děti jsou stále
více odkázány na výchovu v institucích a na pasivní sledování médií. Matějček pro tyto
děti používá pojem subdeprivované. Dítě může vyrůstat v rodině příliš benevolentní
nebo kritické. Může být zapleteno do rodičovských konfliktů tak, že se za to cítí být
odpovědné. Dítě může být tlačeno do výkonů, pro které nemá schopnosti, atd.
Jako příčiny rozšíření sociálně patologických jevů mezi mládeží na konci dvacátého
století jsou uváděny změny tradiční role rodiny, ztráta autority školy, liberalizace
přístupu společnosti k drogám, prostituci, žebrání, potulce, příživnictví, hráčství,
různým sektám, k pornografii, sexu, nelegálnímu získávání peněz atd. (Marešová, 1996,
Večerka, 2000). Avšak i některé nové pozitivní jevy, jako zjednodušený styk s cizinou,
možnosti cestování, větší nabídka zboží, svody „průmyslu zábavy“, vliv médií, apod.
napomáhají rozšiřování sociálně patologických jevů u mládeže (Zoubková, I., 2002, s.
7-8).
Kriminalita mládeže je výrazně multidisciplinární problematika. Mají k ní co říci jak
vědy normativní, tak vědy společenské, především empirické. Používaná terminologie
vychází jak z práva veřejného (především trestního, ale i správního), z práva civilního
(občanského a rodinného), tak i ze společenských věd (především speciální pedagogiky,
psychologie, sociologie apod.). Svůj slovník pomocných pojmů však užívá i praxe
(především orgány činném v trestním řízení), a to pokud právo přímou terminologií
nedisponuje nebo dává k dispozici jen opisnou, nepřímou formu.
-

Kriminalita (zločinnost) je úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou stanoveny

v trestních kodexech. V současné právní úpravě jsou to trestné činy (v průběhu
minulých období to byly zločiny, přečiny, přestupky i provinění).
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-

Prekriminalita jsou činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před dosažením

trestní odpovědnosti a které, pokud by ji spáchaly osoby starší, by byly považovány za
trestné činy. Od roku 1950 se o nekriminalitu jedná do dovršení patnácti let věku dítěte.
-

Mládež kriminologická literatura zahrnuje tři věkové skupiny: děti ještě trestně

neodpovědné, mladistvé a malé dospělé. Ve statistice kriminality policie je pojem
mládež chápán v užším smyslu – zahrnuje děti a mladistvé, nikoli mladé dospělé. Pod
pojmem mládež policie vykazuje fyzické osoby od narození do věku osmnácti let.
-

Dítě (osoba) mladší než 15 let je terminologie užívaná trestním právem.

V trestním řízení jde o fyzickou osobu před dovršením patnácti let věku, která spáchala
čin jinak trestný a není trestně odpovědná. Trestní řád tuto kategorii osob označuje jako
„osoby, které pro nedostatek věku nejsou trestně odpovědné“. Lze jim však
v občanskoprávním řízení uložit ochrannou výchovu. Terminologii dítě mladší patnácti
let používá zákon o rodině. Policejní praxe pomocně používá pro tuto věkovou kategorii
nepřesně právní pojem nezletilý. Dítě je pojem, používaný především Úmluvou o
právech dítěte. Úmluva OSN, která je závazná i pro Českou republiku (publikovaná ve
Sbírce zákonů jako Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991
Sb), chápe dětmi osoby nezletilé. V návaznosti na Úmluvu použil pojem dítě trestní
zákon u skutkové podstaty únosu a obchodování s dětmi. U těchto skutkových podstat
trestní zákon dítětem rozumí osobu mladší než osmnáct let, pokud podle právního řádu
nedosáhla zletilosti již dříve.
-

Mladistvý je pojem trestněprávní označující fyzickou osobu. Postavení

mladistvého je vázáno na dobu spáchání trestného činu. Mladistvou je osoba ode dne,
který následuje po dni patnáctých narozenin do dne, ve kterém dovršila osmnáct let
věku. Obecná (plná) trestní odpovědnost pachatele nastává den následující po dni, ve
kterém osoba dovršila osmnáct let věku. Na trestání mladistvých se vztahuje zvláštní
ustanovení i zvláštní způsob řízení a zachovává se, dokud pachatel nepřekročí 19. rok
svého věku. Nezletilý je fyzická osoba do osmnácti let věku, nebo která nenabyla
zletilosti manželstvím. Trestní právo pojem nezletilý nepoužívá, avšak pomocně jej
používá policejní praxe pro označení osob trestně neodpovědných pro nedostatek věku,
v České republice osob mladších než 15 let. Zletilost je pojem občanského práva.
Vyjadřuje způsobilost fyzické osoby k právním úkonům, tedy vlastními právními úkony
nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Nabývá se dosažením osmnáctého roku, ale i
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dříve uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani prohlášením
manželství za neplatné. Na vznik plané trestní odpovědnosti však nemá žádný vliv.
-

Osoba blízká věku mladistvého je pojem trestněprávní. Věkem blízkým věku

mladistvých je chápáno období mezi 18. a 19. Rokem života fyzické osoby. Pokud
pachatel spáchal trestný čin v tomto věku, použije se při výměře trestu institut
polehčující okolnosti a fakultativně se uplatní i zvláštní způsoby řízení proti
mladistvému a specifika při výkonu trestu odnětí svobody a ochranné výchovy.
Skutečnost, že kriminalita je podle věku nestejnoměrně rozložena, je známa již od
prvních statistických analýz kriminality. Již tehdy se ukazovalo, že kriminalita je
převážně záležitostí mladých lidí (Zoubková, I., 2002, s. 11-14).

3.2 Patologické jevy
Patologie (od slova pathos – utrpení, choroba) je pojem používaný především
v medicíně, ale také v psychologii a v neposlední řadě ve spojení s pojmem sociální.
Sociální patologie zkoumá jevy, chování, které chápeme jako odchylku od normality,
kterou však stanovila společnost. Je však nutné si uvědomit, že tyto normy jsou
proměnlivé tzn. mění se s vývojem společnosti (např. otázka homosexuality v letech
1030 a dnes). Také se dá vysvětlit jako souhrnný pojem na označení chorobných,
nemorálních a obecně nežádoucích společenských jevů. Sociální patologie je v úzkém
kontaktu s mnoha dalšími společenskými přírodními i humanitními vědami, či
disciplínami, se kterými se pokouší řešit příčiny, genezi, průběh, prevenci a nápravná
opatření takových jevů, nebo mohou používat stejných metod (Braun, R., 2011-2012).
Pro účinnost práce při řešení sociálně patologických jevů je nezbytná znalost zdrojů
a příčin, které vedou k jejich vzniku a rozvoji. Problematika zdrojů a příčin se úzce
dotýká jak možností práce s nositeli patologických vzorců chování, tak i zcela
pochopitelně výběru metod a postupů pro prevenci, působení a ovlivňování (intervenci)
těchto osob. Proto je samozřejmě z hlediska práce psychologů, etopedů a dalších
terapeutů také důležitá znalost vlastností, které jsou pro tyto jedince typické (Fischer,
S., Škoda, J., 2009, s. 27). Sociálně patologické chování je ve skutečnosti důsledkem
působení řady různých biopsychosociálních faktorů.
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Přehled sociálně patologických jevů:
1.

Závislosti – cigarety, alkohol, drogy, gambling, workoholismus

2.

Patologie vůči sobě – tetování, piercing, skarifikace, mentální anorexie, bulimie,

adrenalin, hazard, sebevražda, sebevražedný pokus
3.

Asociální jevy – záškoláctví, útěky z domova, agrese k lidem či věcem,

komerční

sexuální

zneužívání,

sexuální

deviace,

kriminalita,

obtěžování,

pronásledování, poruchy s autoritou (Braun, R., 2011-2012).

3.2.1 Závislosti
Dle doktora Brauna je závislost z psychiatrického významu jakési nekontrolovatelné
„nutkání, chtíč“ opakovat své jednání a chování bez jakéhokoli ohledu na jeho
dlouhodobé důsledky. Závislostí můžeme také rozumět, útěk, který velmi často začíná
neškodně řešením nepříjemných a náročných životních situací, ale toto se později stává
zvykem. To následně přechází v závislost na konkrétních činnostech, které mohou být
velmi individuální např. sport, jídlo, alkohol, drogy, nakupování, práce, sladkosti, tabák
apod. Člověk postižený závislostí není schopen nalézt radost, potěšení, což momentálně
přináší daná droga. Později to však nedokáže nalézt ani s příslušnou drogou, na které je
již závislý.
Česká společnost se stává tradičně společností s velkou spotřebou alkoholu,
rozšířeným nikotinismem a v posledních deseti letech se prostřednictvím mladé
generace stává i zemí rozšířené nealkoholové toxikománie. Konzumace drog je jedním
z fenoménů, který odlišuje současnou mládež od předchozích generací. Fenomén drog
přímo či svými důsledky odčerpává finanční prostředky, pracovní kapacitu a ničí životy
tisíců mladých lidí (Sak, P., Saková, K., 2004, s. 80)
Závislost je velice často způsobována tím, že nám něco nahrazuje a zdánlivě i řeší.
Závislost jako taková přináší úlevu, radost, které se dotyčný nechce zbavit. Postižený
jedinec si nahrazuje něco něčím, jinak řečeno, vytlouká „ klín klínem“. Tzv. útěk před
realitou může mít příčinu např. v tlaku party, ve špatném rodinném zázemí, sníženém
sebevědomí.
Vývoj mládeže v oblasti konzumace alkoholu, užívání drog a kouření je za
posledních deset let velmi nepříznivý a má celou řadu negativních důsledků. Jedná se o
zdravotní stav populace a dopad na demografický vývoj a na kvalitu nově narozené
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populace, protože nelze vyloučit vliv drog, alkoholu a nikotinu na genetický potenciál
české společnosti.
Další dopady mají ekonomický charakter. Zdravotní důsledky se promítají do
finančních nároků na zdravotnictví. Populace ohrožené alkoholem a drogami obtížněji
získává a uplatňuje kompetence požadované na trhu práce. Snižuje se bezpečnost
společnosti. Jedinci závislí na drogách postupně přecházejí na kriminální obstarávání
drog či peněz na drogy. Drogově závislí jedinci či jedinci pod silným vlivem alkoholu
ztrácejí sebekontrolu a jsou schopni páchat činy, jichž by se za normálního stavu
nedopouštěli (Sak, P., Saková, K., 2004, s. 80).
Gambling, neboli hraní hazardních her, je také jedním z patologických závislostí.
Lákavá představa rychlého zisku peněz láká mnoho lidí. Závislý hráč, hraje čím dál
častěji a je schopen prohrát nemalé částky. S rostoucími finančními problémy má
postižený jedinec snahu zachránit situaci půjčkami a tak se uzavírá kruh, z kterého je
velký problém vystoupit. Závislý hráč je schopen zadlužit nejen sebe, ale také svoji
rodinu a blízké. Gamblerem se často stávají lidé závislí na psychotropních látkách, lidé
s psychickými problémy. Velké riziko je také u dětí, které vyrůstají na PC hrách. Hráči
nemají daleko ke kriminalitě, kterou se snaží svoji finanční situaci zachránit.
Do skupiny workoholiků patří lidé většinou s vyšším vzděláním. V práci hledají
útočiště, ať již před špatnou rodinnou situací, nebo se tím snaží tajit pocit méněcennosti
či nízkou sebedůvěru. Tito lidé staví svoji kariéru a práci na první místo před vším.
Nemají žádný soukromý život, nemají rodinu (pokud ano, tak ji v průběhu ztrácí).
Vyznačují se nadměrným stresem, špatným spánkem a velkou nervozitou.

3.2.2 Patologie vůči sobě
Patologické jevy vůči sobě znamenají sebepoškozování tzn. vědomé, záměrné a
často opakované sebepoškozování. Hlavním účelem je vědomě a cíleně sám sebe zranit.
Tito lidé se zraňují tak, aby následek nebyl smrtelný. Zpravidla se to děje pokud na sebe
jedinec chce upozornit. Patologie vůči sobě je udávána jako těžká porucha osobnosti.
Nejčastěji se jedná o poranění kůže např. popálení se cigaretou nebo zapalovačem,
vyřezávání znaků do kůže (žiletkou či jiným předmětem), může to být i forma
škrábance apod.
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Dále do této skupiny patří lidé s mentální anorexií a bulimií. Poruchy příjmu potravy
jsou charakteristické patologickou změnou postoje k vlastnímu tělu, neadekvátním
hodnocením jeho proporcí a hmotnosti, a z toho vyplývajícím narušením vztahu k jídlu
a alimentačního chování. Pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem trpí častěji
dívky. Jedním z důvodů je sociokulturní stereotyp zdůrazňující význam ženské krásy.
Současným ideálem je štíhlost, která je chápana jako nezbytný předpoklad atraktivity
(Vágnerová, M., 2004, s. 463-467).
Adrenalinové sporty, hazardní chování i tyto skupiny se připisují k patologickým
jevům. Rizikové chování s sebou přináší množství více či méně závažných následků,
které si mladiství často neuvědomují nebo je nechtějí připustit, vědomě je podceňují.
Aby se dospívající byli schopni sami rozhodnout pro bezpečné chování nebo dokonce
dokázali odmítnout nabídku vrstevníků účastnit se rizikových aktivit, měli by být
dostatečně informováni o možných následcích (Braun, R., 2011-2012). Extrémní sporty
lze dělat poměrně bezpečně, ovšem problém nastává, když se do takových aktivit
pouštějí lidé bez správného a kvalitního vybavení a poučení. Adrenalinové sporty i
hazardní hry s pravým sportem nemají nic společného.
Sebevraždy a sebevražedné pokusy jsou vyvrcholení sebepoškozování – jednání vůči
sobě. Sebevraždu lze definovat jako násilné jednání charakteristické úmyslem
dobrovolně zničit vlastní život. Sebevražedné jednání se v lidské společnosti
vyskytovalo vždy, dokonce i tehdy, když bylo společensky odmítáno a sankcionováno.
Různé statistické přehledy vedou k představě, že počet sebevražd roste s rozvojem
civilizace, avšak toto chování je běžné i u příslušníků národů s nízkou civilizační
úrovní. Bez ohledu na společenské normy jsou lidé schopni v případě, že mají
subjektivně dostatečně silný motiv, potlačit pud sebezáchovy a zničit vlastní život, který
pro ně přestal být hodnotou. Ukončení vlastní biologické existence může být chápáno
jako únik od něčeho nežádoucího (např. života bez milovaného partnera či žití s trvalým
postižením), nebo naopak jako získání něčeho žádoucího (např. potrestání jiného
člověka). Motivy k sebevraždě mohou být velmi rozmanité (Vágnerová, M., 2004, s.
487-489).
Sebevražedný pokus je nedokonaná sebevražda neboli pokus o sebevraždu, který se
nezdařil a to z různých důvodů např. neznalost, nezkušenost, nešikovnost nebo často
také jde o demonstrativní ukázku sebevraždy s cílem upoutat na sebe pozornost (Braun,
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B., 2011-2012). Literatura uvádí, že pokud jde o motivy sebevražedného jednání, jsou
to nejčastěji rodinné konflikty, partnerské a školní problémy.

3.2.3 Asociální jevy
Do této skupiny patří záškoláctví, útěky z domova a dnes již četnou skupinou je
agrese. Troufám si říci, že agrese je velkým problémem.
Záškoláctví je v současné době jeden z nejvážnějších problémů jak základního, tak i
středního školství. Mezi časté důvody nedokončení všech devíti ročníků základní školy
patří právě záškoláctví a časté absence. Příčiny záškoláctví bývá celá řada, může jít o
nechuť ke školní práci, o poruchu vztahů mezi dětmi, strach ze školy, popř. strach
z učitele (Martínek, Z., 2009, s. 97).
Útěky a toulky z domova mohou být projevem jednak psychického onemocnění,
častěji však bývají způsobeny špatnou adaptací dítěte, popř. nevhodným prostředím, kde
vyrůstá. Mnohdy mají impulzivní ráz, nejsou motivovány, dítě utíká, aniž by svůj čin
předem připravovalo nebo plánovalo. Tyto útěky se objevují u dětí s ADHD, některé
prameny uvádějí jejich možnost i u jedinců s epilepsií. Příčinou útěku však může být u
některých jedinců i touha po dobrodružství, snaha se nějakým způsobem zviditelnit
mezi vrstevníky. Takové dítě či mladistvý se nezalekne krádeží, vloupání se do různých
objektů, někdy dochází ke zcizování motorových vozidel a jejich řízení bez řidičského
oprávnění (Martínek, Z., 2009, s. 102).
Agresivita a násilí prostupují společností. Násilí, války a kriminalita dosáhly
takových rozměrů, že je zkoumání příčin a možností eliminace agresivních forem
chování stále v popředí zvýšeného zájmu. Prezentace násilí prostřednictvím masmédií,
internetu a dalších technologií se dále šíří a rozrůstá. Problém lidské agresivity je
otázkou psychologickou, sociologickou a také politickou (Fischer, S., Škoda, J., 2009, s.
45). Druhů agresivity je velká škála, jsou to například agrese přímá a nepřímá, verbální
a fyzická agrese, aktivní a pasivní, emocionální, frustrační, instrumentální apod.
S agresí mají problémy dospělí, ale také děti.
Někteří jedinci mají zvýšenou tendenci agresí zastrašovat, pomocí ní si posilovat
svoje místo nejen v žákovském kolektivu, ale i v celé škole. Pokud kolektiv učitelů
pouze pasivně k chování takového agresora přihlíží, popř. je přijme jako neměnné,
s nímž se musí smířit, nastává zcela obdobná situace. Jedinci, kterým agrese funguje
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k prosazení svých záměrů a své pozice velice brzy ztrácejí zábrany, kam až mohou ve
svém chování zajít. Agrese slouží jako prostředek k vyřešení jakéhokoliv problému,
nezaleknou se žádného výchovného opatření a v dospívajícím věku z nich ve většině
případů vyrůstají jedinci s výraznou tendencí k sociálně patologickému chování
násilného typu (Martínek, Z., 2009, s. 67).

4. Volný čas mládeže a média
4.1 Volný čas mládeže
Volný čas ve svém rozsahu a obsahu je systémově provázán s daným typem
společnosti, kterému odpovídají určité hodnoty, instituce, vzorce chování a sociální
mechanizmy spojené s naplňováním volného času. Jestliže společnost zabezpečí
kvalitní trávení volného času dětí mládeže, urychlí tím rozvoj obecných i specifických
schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních sociálních rysů. Ve sféře
volného času se jednak rozhoduje o rozvoji talentu mladého jedince a naplnění jeho
potřeb a zájmů, a na druhé straně se tlumí tendence k negativnímu sociálnímu zrání.
Volný čas a volnočasové aktivity dětí a mládeže mají svá specifika. V dětství a mládí
se utváří hodnotový systém jedince, hledají se cesty jeho uplatňování a objektivizace
reálným chováním a činnostmi (Sak, P., Saková, K., 2000, s. 59).
Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí mládeže, urychlí tím
rozvoj obecných i specifických schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních
sociálních rysů. Volný čas je ve svém rozsahu a obsahu systémově provázán s daným
typem společnosti, kterému odpovídají určité hodnoty, instituce, vzorce chování a
sociální mechanismy spojené s naplňováním volného času. Sociální pozice dětí a
mládeže, pro kterou je charakteristická nízká zakotvenost v systému sociálních rolí,
umožňuje mládeži oproti dospělým větší sociální flexibilitu a dynamiku.
Činnosti člověka ve volném čase nejsou izolované projevy lidské aktivity, ale články
v řetězci příčin a důsledků. Jsou výrazem subjektivní stránky člověka, jeho potřeb a
zájmů (Sak, P., 2000, s. 131 - 133).
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4.2 Média
4.2.1 Televize
Životní styl současného člověka je významně ovlivněn hromadnými sdělovacími
prostředky. Využívání masmédií je neoddělitelnou součástí života člověka v práci i ve
volném čase. Na počátku osmdesátých let prudce vzrostla sledovanost televize a
v polovině osmdesátých let se televize stala dominantní volnočasovou aktivitou
mládeže.
Diferenciace v množství času věnovaného televizi byly u mladých lidí více
způsobené příslušností k určitému typu rodiny než příslušností ke skupině mládeže. Typ
rodiny byl určen vzdělaností a sociokulturní úrovní rodičů, jejich životním stylem a
z toho vyplývajícími návyky televizního chování. Obecně platí, že čím nižší vzdělání,
tím silněji je rodina spojena s televizí a její životní styl, jehož dominantou je televize, si
osvojuje i dítě. Mimořádné postavení televizního vysílání mezi ostatními médii a jeho
vliv ve společnosti vyvolává zvýšenou pozornost veřejnosti i odborníků, která přináší i
kritiku některých jevů. Významným tématem televizního vysílání na celém světě je
působení na mladou generaci a další negativní jevy. V empirickém sociologickém
výzkumu se prokázala statisticky významná závislost mezi mladistvými delikventy a
sledováním některých pořadů na Nově (Sak, P., Saková, K., 2000, s. 90 a 108). Výhrady
mají odborníci především psychologové, pedagogové a kriminologové. Televizní
vysílání má značný vliv na děti a mládež, která tráví denně několik hodin sledováním
televize.
Nova obsahuje nejčastěji ve vysílání: vulgární zobrazování sexu a lidského těla
snižující lidskou důstojnost, samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování, špatný
příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální a sociální vývoj.
Emoce, které člověk prožívá, jeho myšlení, postoje, hodnoty a jednání nejsou
izolované oblasti, ale vzájemně se ovlivňující složky osobnosti, i když toto ovlivňování
je složité a často zprostředkované, rozvoj kultury, kulturní úroveň společnosti a obsahy
přenášené kulturou se zprostředkovaně promítají do kultivace a socializace jedince i
celé společnosti. Kultura proto není pro společnost něco nadbytečného, luxusního, ale
naopak vyjadřuje podstatu společnosti a směr jejího vývoje. Vliv televizního vysílání se
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promítá do osobnosti jedince a do všech jeho společenských rolí. Pochopitelně, že míra
tohoto vlivu na osobnost a její jednání je individuální. Bohužel, nejsilnější vliv má na
jedince na hranici či za hranicí sociální patologie. (Sak, P., 2000, 180-185).

4.2.2 Rozhlas
Podle Saka a Sakové rozhlas patří k médiím, která nás provázejí v nejrůznějších
situacích celým životem. V devadesátých letech rozhlasové vysílání prošlo řadou změn
od organizačních, technických až k obsahovým. Dochází ke změnám, které nejsou
způsobeny samotným rozhlasovým vysíláním, ale ostatními médii. Například rozvoj
internetu proměňuje pozici a funkci ostatních médií. Proměňujícím faktorem je fenomén
soukromého rozhlasu a jeho zpětný vliv na veřejnoprávní rozhlas. Bohužel, tento vliv
probíhá především ve směru bulvarizace a komercionalizace Českého rozhlasu (Sak, P.,
Saková, K., 2000, s. 110).

4.2.3 Knihy, četba knih
Tištěné slovo a kniha mělo pro kulturu a moderní civilizaci tak velký význam, že
můžeme mluvit o kultuře knihy. Pro českou společnost byla kniha nejen médiem
revitalizace českého jazyka a kulturního konstituování, ale i médiem konstituování
moderní společnosti. Jazyk, kniha a kultura byly v české společnosti nástrojem národní
identity. Kniha a spisovatel měli proto v české společnosti až kultovní pozici.
Nejméně čtou mladí lidé ve věku 15 – 18 let. V tomto období jsou v popředí
sociogenní potřeby, které jsou spojen i s rostoucími sexuálními zájmy. Roste proto
frekvence aktivit extrovertního charakteru a klesá frekvence aktivit introvertního
charakteru, tedy i četba knih (Sak, P., 2000, s. 186). Je velmi škoda, že mladá generace
nedbá rad starších a četbou knih si více nezpříjemňuje chvíle, které mnohdy zbytečně
tráví u již zmíněné televizi či internetu.

4.2.4 Internet a počítače
Mládež byla v devadesátých letech klíčovým subjektem komputerizace společnosti,
aniž by těžiště osvojování si počítačové gramotnosti bylo ve vzdělávací soustavě.
Počítačová gramotnost první vlny české mládeže v informační společnosti byla
získávána jako zájmový koníček ve volném čase, sebevzděláváním a v rámci komunity
33

kamarádů–fanoušků. Základním předpokladem osvojování si počítačové gramotnosti a
indikátorem procesů spojených s komputerizací je osobní počítač, jeho vlastnictví či
disponibilita. Touto disponibilitou myslíme možnost mít počítač k dispozici, mít
možnost s ním pracovat a uspokojovat své zájmy prostřednictvím počítače (Sak, P.,
Saková, K., 2000, s. 125). Do této fáze bychom mohli říci, že počítač jako takový, má
příznivý vliv na děti. Na jejich rozvoj, vývoj a komunikaci. Ovšem hranice, kdy už dítě
místo rozvoje se pouze poflakuje je velmi tenká. A v kombinaci počítač s internetem,
nebo počítač a počítačové hry, už je tato hranice téměř předem překonána.
K moderním technologiím, které nejvíce proměňují náš život, patří internet.
Osvojení internetu, podobně jako dalších informačních a komunikačních technologií, se
stává limitem dalšího vývoje moderní společnosti. Mladá generace má přístup
k internetu a využívá ho. V míře využívání jednotlivých možností internetu jsou mezi
věkovými skupinami mládeže rozdíly. Téměř všechny formy jsou využívány nejčastěji
mládeží ve věku 19 – 23 let. Pouze chatování, auditoria a stahování hudby je nejčastější
u mládeže ve věku 15 – 18 let (Sak, P., Saková, K., 2004, s. 132 - 135).
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II.

Praktická část

Cíl bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je získání přehledu úrovně právního povědomí žáků druhého
stupně základních škol 6. a 9. třídy. Statisticky porovnat získané informace zaměřené na
povědomí žáků o trestní odpovědnosti nezletilých a o nutnosti domýšlet důsledky svého
jednání. Kam až mohou vést zdánlivé „legrácky“, kterých se mladiství dopouštějí? Zda
vědí, jak může skončit experimentování s návykovými látkami nebo omezování
svobody lidských práv, zda vědí, kam se obracet v případě problémů a jak odmítat
nabídnutou drogu.
Tématem bakalářské práce je kriminalita dětí a mládeže v ČR s výzkumem na právní
povědomí dětí a mládeže. Kriminalita, právní normy, zákony a nařízení nás provází po
celý život. Socializace člověka nám umožňuje relativně klidné žití ve společnosti a
uspokojování potřeb každého člověka. Děti se nejprve učí socializovat, učí se etice a
morálce. Toto v základu přejímají od své rodiny a nejbližších kolem sebe. V období
předškolním se dítě učí respektovat a poslouchat nejen rodiče. Na dítě začíná působit i
výchovní pracovníci (školky). Po nástupu do školy se dítě poprvé seznamuje s první
právní normou, školním řádem. Učitelé se snaží žákům postupně vysvětlit, co umožňuje
a dovoluje školní řád, a co naopak není v jeho souladu. Musí postupovat pomalými
krůčky, neboť dítě na začátku školní docházky ještě není schopno pochopit veškerá
pravidla školního řádu. Velmi záleží na autoritě učitele a vnímavosti každého dítěte ve
třídě. A jak dítě postupuje do dalších let, rozvíjí se, a tudíž začíná nad normami a
pravidly ve školním řádu přemýšlet. Žáci tyto normy porovnávají a zaujímají vůči nim
vlastní postoje. Respektování, dodržování a kritika je nezbytnou součástí. Dítě vše
porovnává s prostředím, ve kterém žije, s jeho zázemím.
Cílem průzkumu je získání informací a možností posouzení, ve kterém věkovém
období dochází k pochopení a vnímání právních norem. Výzkum by měl poukázat, kdy
je dítě schopno alespoň částečně pochopit smysl příkazu nebo zákazu a popřípadě
postihy, které ho mohou čekat. Velmi záleží, ve kterém vývojovém období se jedinec
právě nachází. V třídním kolektivu žáci pobývají velkou část času, kde se setkávají a
čelí mnoha zkouškám. Nejen mezi spolužáky dítě nalézá kamarády, kteří ho velmi
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ovlivňují i mimo školní docházku. Se svými vrstevníky se potkávají i ve svém volném
čase. Přizpůsobují se požadavkům prostředí a osvojují si názory, postoje a hodnoty
společnosti. V případě, že dítě má čas po škole nevyplněný, může se začít tzv.
„poflakovat v partě“, která ho může vést až ke kriminalitě. Vliv médií, internetu a
sociálních sítí je na vzestupu.
Sítě a internet si připisují mnohá pozitiva, ale bohužel i pár negativ. Negativa se
schovávají v anonymitě, která může způsobit mnoho starostí a nepříjemností. Může se
zde rozmáhat šikana, přesněji řečeno kyberšikana. Nejen šikana, v jakékoliv podobě, ale
i ostatní patologické chování, patří do skupiny patologických jevů, které nezávisle na
věku může vykazovat protiprávní jednání bez ohledu na věkovou hranici pachatele.
Školy se snaží proti čím dál častěji vyskytujícímu chování bojovat prevencí. Prevence
spočívá v zajištění vyškoleného výchovného poradce či školního psychologa.
Spolupráce škol s Policií České republiky, je v tomto směru také velkým přínosem.
Policie ČR je definována jako ozbrojená složka státu, převážně plnící úkoly na straně
postihu a represe za chování, které s sebou nese znaky přestupku ba dokonce trestného
činu. Ovšem není pouze smyslem trestat, ale důležité je eliminovat tyto činy. Je velkou
snahou o předcházení a eliminace takového chování. Proto tato ozbrojená složka školí
odborné pracovníky, kteří se zabývají prevencí kriminality.
Informace o tom, které kraje naší republiky jsou nejvíce zatíženy trestními činy
mladistvých a nezletilých a kolik trestních činů se naši mladiství a děti dopouštějí, nám
pomáhají posoudit a znázornit statistiky. Většina statistik je zpracována v obsáhlých, na
první pohled velmi nepřehledných, tabulkách. Proto jsem tato data převedla do
grafického vyjádření. Koláčovými grafy jsou znázorněné trestné činy nezletilých
respektive mladistvých v roce 2011, rozděleno podle jednotlivých krajů. Pod
koláčovými grafy jsou umístěny odpovídající sloupcové grafy, z čehož první vyjadřuje
relativní nárůsty/úbytky trestných činů za období 2010, 2011. Druhý zobrazuje totéž,
ale v absolutních počtech trestných činů v jednotlivých krajích. Trestné činy spáchané
nezletilými nebo mladistvými jsou tvořeny téměř 6,5 procenty. Což se na první pohled
nemusí zdát mnoho. Nicméně pokud je uváděné procento trestných činů vyjádřeno
číselně znamená to, že 7 tisíc trestných činů za rok 2011 bylo spácháno nezletilými.
Osobně si myslím, že číslo je alarmující. Mezi tyto činy nepatří „pouze“ krádeže, ale
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také vraždy. V grafech jsem se zaměřila na sedm prvních krajů, které s kriminalitou
mají největší problém.

Grafické vyjádření statistiky za rok 2010 a 2011
Obr. č. 1 – celkový počet trestných činů spáchaných nezletilými za rok 2011(Výroční statistiky PP PČR,
2010 a 2011)

Graf znázorňuje celkový počet trestných činů spáchaný nezletilými za rok 2011, seřazeno
podle počtu v jednotlivých krajích.

37

Obr. č. 2 – relativní nárůstky/úbytky trestných činů způsobených nezletilými mezi lety 2010 a 2011
(Výroční statistiky PP PČR, Praha 2010 a 2011)

Relativní nárůsty/úbytky trestných činů způsobených nezletilými mezi lety 2010 a 2011
vztaženo na počet činů v roce 2010. Pořadí je zachováno z grafu absolutních počtů roku
2011.

Obr. č. 3 – absolutní nárůstky/úbytky trestných činů způsobených nezletilými mezi lety 2010 a 2011
(Výroční statistiky PP PČR, Praha 2010 a 2011)

Absolutní nárůsty/úbytky trestných činů způsobených nezletilými mezi lety 2010 a 2011.
Pořadí je zachováno z grafu absolutních počtů roku 2011.
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Obr. č. 4 – celkový počet trestných činů spáchaný mladistvými za rok 2011(Výroční statistiky PP PČR,
Praha 2010 a 2011)

Graf znázorňuje celkový počet trestných činů spáchaný mladistvými za rok 2011, seřazeno
podle počtu v jednotlivých krajích.
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Obr. č. 5 – relativní nárůstky/úbytky trestných činů způsobených mladistvými mezi leti 2010 a
2011(Výroční statistiky PP PČR, Praha 2010 a 2011)

Relativní nárůsty/úbytky trestných činů způsobených mladistvými mezi lety 2010 a 2011
vztaženo na počet činů v roce 2010. Pořadí je zachováno z grafu absolutních počtů roku
2011.

Obr. č. 6 – absolutní nárůstky/úbytky trestných činů způsobených mladistvými mezi leti 2010 a
2011(Výroční statistiky PP PČR, Praha 2010 a 2011)

Absolutní nárůsty/úbytky trestných činů způsobených mladistvými mezi lety 2010 a 2011.
Pořadí je zachováno z grafu absolutních počtů roku 2011.
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Analýza výzkumného materiálu
Cílovou skupinu pro výzkum jsem zvolila dle vývojové psychologie, která je
zmíněna již na začátku práce. Zaměřila jsem se tedy na 6. a 9. třídu základních škol.
Mezi touto věkovou hranící jsou markantní vývojové posuny. Jedná se o děti ve věku 10
let, což je nynější 6. třída a 15 let nynější 9. třída. Avšak ne vždy vývojové posuny
odpovídají věkové přímce. Také jsem se při vyhodnocení zaměřila na dotazníky, dívek
a chlapců, neboť i to v rámci vývoje velkou měrou ovlivňuje výsledek.
Výběr základních škol jsem rozšířila do odlišného prostředí, abych porovnala
sociální vývoj ve velkém městě a v malém městečku. Obě vybrané základní školy mají
preventivní program pro žáky zajištěn v podobě vyškolených pedagogů.
První základní škola Zbýšov u Brna leží ve stejnojmenném městečku v okrese Brnovenkov. Základní škola Zbýšov se řadí k úplným školám s devítiletou školní docházkou.
Kapacita školy je 600 žáků. Škola má dvě budovy, provozují zde školní družinu,
odborné učebny, kde mají studenti možnost rozvíjet svoje potenciály jako je výtvarná
výchova, hudební výchova, učebny pro výuku informatiky, dílny i menší cvičná
kuchyňka. Žáci mají k dispozici sokolské hřiště a školní zahradu, kde je umístěn
skleník. Dle dalších informací získaných od pedagogů školy je většina žáků místních a
jen asi čtvrtina dojíždí z blízkého okolí. Na škole vyučuje přibližně 25 pedagogů. Škola
se intenzivně zaměřuje na prevenci patologických jevů a možností spolupráce s Policií
ČR i rodiči.
Druhou školou vybranou pro dotazník je Fakultní základní škola Chodovická v Praze
9 – Horní Počernice, která je součástí územní městské části Praha 20. Městská část
Horní Počernice se nachází ve východní části na okraji Prahy. I ona patří ke školám
s devítiletou školní docházkou a je rozšířena o víceleté gymnázium. Jak škola ve
Zbýšově tak i tato škola poskytuje svým žákům školní družinu a učebny pro různorodé
a motivační kroužky. Škola podporuje aktivní sportovní činnost a to tím, že od 6. třídy
mají rodiče možnost své ratolesti přihlásit do tzv. sportovní třídy. Sportovní třída
disponuje rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci se tak aktivně zúčastňují
sportovních soustředění, školních sportovních akcí apod. K těmto účelům má škola
dobře vybavené dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál. Kromě toho si žáci
prohlubují ruční dovednosti v dílnách, na školní zahradě, ve výukové kuchyňce i IT

41

učebně. Škola též ve spolupráci s Dům dědí a mládeže připravuje další akce. Rodiče zde
nadchne aktivní školní výchovné poradenství. Škola klade velký důraz kromě tělesné
výchovy a informatiky i na výuku cizích jazyků a na péči o děti s poruchami učení. Od roku
2007 probíhá na škole výuka podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“.

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska
ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Posláním programu je vzdělávání v
oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí
směřujících ke zlepšení životního prostředí. Pomáhá školám a jejich partnerům v péči o
životní prostředí v jejich okolí. Program je postaven na myšlence místně zakotveného
učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat
pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak
postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a
studují, k lepšímu.
Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21,
podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství
školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku
na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj
kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program poskytuje
žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k
dlouhodobému

plánování

a

realizaci

udržitelného

rozvoje

místa

(www.skolaprozivot.cz/info).
Do oblasti preventivního programu spolu s výchovným poradcem a metodikem se
zaměřují na protidrogovou prevenci, prevenci proti šikaně, xenofobii, šíření pomluv a
poplašných zpráv a dalších. Stranou nezůstávají ani tak citlivé otázky jako je domácí
násilí.

Průběh a metody výzkumu
Metodu, kterou jsem po uvážení zvolila, je dotazník. Jedná se o nejznámější
výzkumnou metodu, která poskytuje požadované informace získávané různými
technikami (uzavřené a otevřené otázky apod.). Metoda ukazuje, jaké jsou postoje
zaměstnanců, zákazníků nebo potenciálních klientů, dodavatelů. Písemné dotazování je
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vhodné využít při zjišťování informací, při nichž by se respondent mohl „stydět“,
obávat se o ztrátu své anonymity. Je časově méně náročné než osobní dotazování, ale
existuje riziko malé návratnosti dotazníků, jež lze zvýšit použitím vhodně zvolených
stimulů (haltmarova.cz/metody/kvantitativni/). U žáků základní školy s ohledem na
získání informací je v tomto případě dotazník nejvhodnější. Děti díky anonymitě
dotazníku si dovolí napsat pravdivou informaci, aniž by se obávaly jakéhokoliv postihu.
Vzhledem na zaměření na vývoj právního povědomí, jsem zvolila žáky 6. a 9. tříd
základních škol. Věkový rozdíl žáků 6. a 9. tříd, který mezi těmito skupinami je,
zajišťuje do jisté míry přehled ve vývoji právního vědomí dětí druhého stupně základní
školy. V první fázi jsem volila tzv. předvýzkum, získané informace mi umožnily
orientační výsledky a ukázaly chybné zadání připravovaného dotazníku. Podle Pelikána
se jedná o určitou formu orientačního výzkumu. Jak uvádí, nejde jen o obecnou
orientaci, ale spíše o ověření výzkumné strategie, nebo nově používané výzkumné
techniky na menším souboru, který má základní rysy shodné se vzorkem, na němž bude
realizován vlastní výzkum (Pelikán, 1998).
Předvýzkum jsem aplikovala na stejnou věkovou hranici již v létě na letním dětském
táboře Jankov (LDT Jankov). Každý rok na tento tábor jezdí cca 200 dětí ve věkovém
rozmezí 6 až 15 let. Podmínky pobytu se vztahují na školní docházku, proto nebylo
těžké vybrat dle věkové osy skupinu potřebnou na vyplnění dotazníku. Cílem
předvýzkumu bylo zjistit, zda připravené otázky po vyplnění a vyhodnocení obsahují
požadované výstupy. Díky tomuto předvýzkumu jsem měla možnost vyhodnotit některé
otázky za nevhodné. Byly příliš zavádějící a děti občas nevěděly jak na ně odpovědět.
Některé otázky byly příliš obsáhlé a výstupy z nich neobsahovaly informace, které byly
záměrem dotazníku. Z tohoto důvodu jsem otázky obměnila a některé vyřadila.
Při zpracovávání dotazníku vyplynulo, že není vhodná přítomnost jiné osoby než té,
která je vede čili vedoucí skupiny. V tomto případě by bylo vhodnější, aby dotazník
zadával jejich vedoucí, kterého mají po celou dobu průběhu tábora. Jakákoliv jiná osoba
narušovala atmosféru ve skupině, na položené otázky se děti nesoustředily a převládala
diskuze k tématům dotčených otázek. Výsledky by byly zkreslené a neodpovídaly by
samostatnému uvažování jednotlivých respondentů.
I přes to, že jsem dotazníky z LDT Jankova nemohla použít ve svém výzkumu,
hodnotím předvýzkum jako velmi kladnou část, která mi odhalila mnohá zákoutí a
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nedostatků chystaného dotazník. Ukázalo se, že zadání ledabylých otázek, ač na první
pohled souvisejících s problematikou, se mnohdy jeví jako nevhodné a nepoužitelné.
Vyhodnocení těchto otázek je velmi obtížné a ne vždy nám umožní přehled potřebných
informací.
Všechny výše uvedené zkušenosti, získané informace mě vedly k vytvoření
dotazníku, který ve většině případů obsahuje otázky s možnostmi „ano“, „ne“,
popřípadě vybranou konkrétní odpověď. Jen k jedné konkrétní otázce se děti vyjádřily
samy. Tato otázka byla formulována tak, aby vedla respondenty k zamyšlení, na koho a
kam by se obrátily v případě nouze nebo jiných problémů. V odpovědi mohly odůvodnit
nutnost pomoci, a proč si vybraly Právě tu osobu, kterou zvolily.
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Dotazník
Škola:…………………………………………………………………
třída:……………
Pohlaví: ………………………………..

Milý studenti,
prosím pomozte mi s dotazníkem pro moji bakalářskou práci. Položím Vám několik
jednoduchých otázek. Dotazník je zcela anonymní, nemusíte ho proto podepisovat.
Výsledky tohoto dotazníku budou použity pouze v mé bakalářské práci a nebudou mít
vliv na Vaše školní hodnocení.
Vyplnění je velmi jednoduché: u každé otázky označte pouze jednu odpověď, se
kterou souhlasíte. V první otázce vypište slovně.

1. Za kým půjdeš, pokud se Ti bude dít něco, co se Ti nelíbí? (např. tř. učitel,
rodiče, kamarád/ka)
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
2. Je alkohol a cigarety droga?
a) ano
b) ne
3. Od kolika let jsem trestně odpovědný/á ?
a) 15
b) 18
c) 21
4. Musí všichni dodržovat zákony?
a) ano
b )ne
c) pouze starší 21 let
5. Nechal sis někdy věc, která nebyla Tvoje?
a) ano
b) ne
6. Ochutnal jsi již alkohol?
a) ano
b) ne
7. Znáš školní řád?
a) ano
b) ne
8. Máš profil na Facebooku?
a) ano
b) ne
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Vyhodnocení dotazníku
Nevyplněné dotazníky žákům základních škol ze Zbýšova u Brna a Prahy 9 předali
ve spolupráci učitelé, kteří dívky a chlapce poučili a vysvětlili jejich objektivní
vyplnění. Celkem se celého výzkumu zúčastnilo 196 studentů. Výchozí jednotkou pro
zpracované údaje jsou procenta, kde 100% se rovná počtu všech zúčastněných.
V následující kapitole bude v grafickém koláčovém grafu používáno barevné schéma.
Oddíly žáků ze Zbýšova u Brna jsou znázorněni červeně, žáci z Prahy 9 budou
znázorněni modrou barvou. Chlapci budou reprezentováni sytou variantou barvy a
dívky světlou variantou. V případě odlišení chybných a správných odpovědí u jedné
cílové skupině, bude použito pro správné odpovědi barva plná a pro chybné odpovědi
bude s povrchovou texturou ve shodné barvě. V analytických sloupcových grafech
zelená barva představuje správné odpovědi a červená barva chybné odpovědi.
Dotazník obsahoval 8 otázek, přičemž 6 otázek bylo výsledných, dvě otázky byly
oddychové, i když i k těmto otázkám bych se následně ráda vrátila. Neboť i ty přináší
důležitou informaci pro další případný výzkum. Týká se to otázky číslo 6 (Ochutnal jsi
již alkohol?) a 8 (Máš profil na Facebooku?). Z výsledných šesti otázek bylo pět otázek
tvořeno testovým způsobem tzn. korespondenti měli možnost výběru. Odpověď mohla
být buď písmeno a) nebo písmeno b) ve dvou případech se nabízela možnost c). Jednu
otázku korespondenti zodpovídali vlastními slovy.
Jak již bylo zmíněno výzkumu se zúčastnilo 196 dětí z toho 102 chlapců a 94 dívek
(obr. č. 7). Základní škola ve Zbýšově u Brna reprezentuje 54 chlapců počítáno z 6. i 9.
tříd, což odpovídá 52%. Dívek je 46 čili 48%. Škola Chodovickou v Praze 9 představuje
48 chlapců, tj. 47% a děvčata byla zastoupena počtem 48 čili 51% (obr. č. 8).
Obr. č. 7 – chlapci a dívky celkem

obr. č. 8 – porovnání základních škol
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Porovnání jednotlivých škol nám umožní pohled na výsledný počet správných a
špatných odpovědí. Dále jsou statistické údaje správných odpovědí rozpočítané
procentuálně na dívky a chlapce. Je nutné poznamenat, že procenta jsou zaokrouhlená
na celá čísla.
Žáci Zbýšovské školy a to jak 6., tak i 9. tříd, odpověděli celkem v 339 otázkách
správně, procentuálně vyjádřeny 62 %. Špatnou odpověď označilo celkem 208
dotázaných, což je 38 %. Pokud tyto výsledky rozložíme a propočítáme na pohlaví, pak
statistiky odpovídají, že chlapci v dotazníku označili celkem 167 správných odpovědí
neboli 53 % a špatně odpovídali 150 krát, což je 47 %. U dívek to pak vypadá takto 172
správných odpovědí, tj. 75 % a špatnou odpověď zvolilo 58 dívek, tj. 25 % (obr. č. 9,
10, 11).
Obr. č. 9 – odpovědi Zbýšovské školy celkem

Obr. č. 10 – odpovědi Zbýšovské školy chlapci

Odpovědi celkem

Odpovědi chlapci

Obr. č. 11 – odpovědi Zbýšovské školy dívky

Odpovědi dívky
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Studenti školy v Chodovické odpovídali následovně. Celkem bylo 332 správných
odpovědí (obr. č. 12, 13, 14), tj. 69 %. Špatná odpověď byla zvolena 148krát, což je 31
%. Rozděleno na chlapce a dívky, pak statistika ukazuje následné výsledky. 151 chlapců
odpovídalo správně, tj. 63 % a špatnou odpověď naopak zvolilo 89 chlapců, což je 37
%. Dívky zvolily 181 správných odpovědí, což odpovídá 75 % a špatnou odpověď
zaškrtly 59 krát, tj. 25 %.
Obr. č. 12 – odpovědi Chodovické školy celkem

Obr. č. 13 – odpovědi Chodovické školy chlapci

Odpovědi celkem

Odpovědi chlapci

Obr. č. 14 – odpovědi Chodovické školy dívky

Odpovědi dívky

V případě porovnání obou škol vyplývá, že studenti ze Zbýšovské školy správně
odpověděli na otázky v dotazníku celkově v 62 %, oproti tomu žáci z Chodovické
v Praze 9 správně odpověděli na 69 %.
Hodnocení vychází z položených otázek obsahující dotazy: otázku č.1 - Za kým
půjdeš, pokus se Ti bude dít něco, co se Ti nelíbí? (např. rodiče, kamarád apod.), č. 2 Je alkohol a cigarety droga?, č. 3 - Od kolika let jsem trestně odpovědný/á?, č. 4 - Musí
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všichni dodržovat zákony?, č. 5 – nechal/a sis někdy věc, která nebyla Tvoje? (např.
mobil, nalezená peněženka apod.), č. 7 - Znáš školní řád?
První otázka byla koncipována tak, aby žáci odpovídali samostatně vlastními slovy.
V šestých třídách obou škol odpovídali z 97 % procent shodně, že se obrátí na rodiče.
Mnohdy jako důvod uváděli, že rodiče vše vyřeší. Ve 2 % jako odpověď uvedli
kamaráda/ku a pouze 1 % uvedlo učitele. U devátých tříd se odpovědi procentuálně liší,
neboť zde již převládá odpověď kamarád a to v celých 66 %. Jako důvod uvedli, že
kamarád/ka vždy poradí, co v takové situaci dělat a na koho se obrátit. Dále ve 26 %
procenty uvedli variantu, jak rodiče, tak kamarád, v 5 % byl zvolen učitel či výchovný
pracovník. Pouze ve 3 % nevěděli, na koho se obrátit, popřípadě přímo uvedli, že by své
problémy řešili sami.
Otázky č. 2 až č. 5 a č. 7 byly zadány tak, že dotazující měl možnost na výběr ze
dvou až tří odpovědí. Mohl označit variantu a), b) popř. c). V případě těchto otázek děti
ze ZŠ Zbýšov u Brna v třídách šestých zvolily v 56 % správnou variantu a ve 44 %
mylnou variantu. V devátých třídách odpověděly správně v 69 % a špatně pak
zodpovědělo 31 %.
Na základní škole v Chodovické v Praze 9 pak statistika odpovídá, že v šestých
třídách odpověděly správně v 65 % a špatnou odpověď zvolilo 35 %. Jejich spolužáci
ze tříd devátých zodpověděli v 73 % správně a pouze ve 27 % volili špatnou variantu.
Díky těmto statistickým výpočtům vyplývá podstatné, že základní škola Chodovická
za reprezentace žáků 6. a 9. tříd volila správnou odpověď procentuálně vícekrát než
základní škola ve Zbýšově u Brna (obr. č. 15 a 16). S malým rozdílem, v porovnání
ročníku, ve zvolení správných odpovědí byli procentuálně lepší žáci 9. tříd.
A pokud vyhodnotíme statistiky mezi pohlavím, procentuálně nám vychází častější
správná odpověď na straně dívek nežli chlapců (obr. č. 17 a 18).
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Obr. č. 15 – rozdíl odpovědí žáků 6 tříd.

Obr. č. 16 – rozdíl odpovědí žáků 9 tříd.

Odpovědi 6 tříd

Odpovědi 9 tříd

Obr. č. 17 – rozdíl odpovědí chlapců

Obr. č. 18 – rozdíl odpovědí dívek

Odpovědi chlapců celkem

Odpovědi dívek celkem

Zbylé dvě otázky č. 6 a č. 8 měly za úkol odvézt pozornost, ale i z nich můžeme
ledacos usuzovat. Otázka č. 6 Ochutnal si již alkohol?, č. 8 Máš profil na Facebooku?,
umožňuje nahlédnout okrajově do volného času žáků. Studenti obou základních škol
v šestém ročníku odpověděli, na otázku č. 6, že v 79 % ochutnali již alkohol a 21 %
odpověděli záporně. Studenti devátých ročníku na tutéž otázku odpověděli v 98 %
kladně a pouze ve 2 % záporně. Na otázku č. 8 procenta překvapivě vycházejí v obou
skupinách stejně. I tyto dvě otázky by stály za úvahu a možná k dalšímu výzkumu
zaměřením na volný čas dětí a v jaké míře alkohol popřípadě cigarety užívají. Kolik
času tráví na internetu a přímo na sociální síti jako je již zmíněný Facebook či podobné
sítě.
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III.

Shrnutí

Opatření k nápravě stavu
Současný stav kriminality dětí a mládeže v ČR je velmi zneklidňující. Otázkou
zůstává, kde celá společnost chybuje. Snad v rodinném zázemí? Rodiče nemají
k dispozici čas, který by mohli trávit se svými dětmi, což má nepříznivý vliv na jejich
citový vztah. Nebo je to přespřílišná informovanost médií a zveřejňovaná brutalita? Co
nejvíce ovlivňuje každého jedince a svádí na cestu trestné činnosti, však není globálně
jasně dané. Každý jedinec se od narození vyvíjí a tvoří svoji osobnost a identitu, díky
svým rodičům a svému okolí. Na člověka také velmi působí zmíněná média. Velký vliv
má tak geneticky zděděný potenciál. Může se stát, že dítě z harmonického rodinného
prostředí s báječným zázemím a potenciálem úspěšného člověka může dříve nebo
později sklouznout do světa kriminality a brutality. I toto může mít na svědomí zděděná
genetická výbava.
Bohužel mnoho případů, které vedou u dětí a mládeže až k patologickým jevům je
nedostatek pozornosti svého okolí. Proto je důležitá prevence. Dnes standardně
používán termín primární prevence rizikového chování. Zmíněný pojem zahrnuje
chování, jehož důsledek umožňuje jasný nárůst zdravotních a sociálních rizik jak pro
člověka samotného, tak pro celou společnost. Primární prevencí chápeme všechny
přímé aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným
s rizikovými projevy chování, popřípadě redukovat jejich dopad a zabráni jejich šíření
či nárůstu.
Definice preventivní aktivity je podle toho, na koho, kdy a jak jsou zaměřené.
Informace, které by měly něco měnit a mohly by se stát výchovným či vzdělávacím
článkem, nemohou zůstat pouze sděleny. Do jaké míry a jaké metody a prostředky
používat, abychom těmito informacemi ovlivnili, ba dokonce změnili postoje žáků a tím
i jejich případné chování? Je nutné působit dlouhodobě a systematicky. Informace
musejí být vhodné, přehledné a srozumitelné pro jednotlivé věkové kategorie dětí.
Prevence sice nenapraví ze dne na den celkovou kriminalitu, ale může ji velmi
zmírnit. V dnešní uspěchané době se mnoho rodičů vrací z práce velmi pozdě. Mnohdy
ani neví, jak jejich děti tráví svůj volný čas. Některé se nehnou od počítače, kde hrají
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hry převážně s podtextem brutality a násilí, poflakují se v parku s partou lidí a nuda je
vede k vyzkoušení si alkoholu a jiných návykových látek.
Od rodičů by rozhodně neškodila zvýšená pozornost a větší zájem o mimoškolní
aktivity svých dětí. Ať už preventivně nebo alespoň v kritických okamžicích je proto
důležité dbát na to, aby dětem věnovali potřebnou pozornost, strávili s nimi příjemné
chvíle. Rodiče by také měli děti zapojit do chodu domácnosti a diskutovat s nimi
praktické stránky každodenního života. Pedagogové by žákům měli předávat
jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku, včetně vymezení základních
pravidel týkajících se užívání návykových látek. V mladším školním věku (6 – 12 let)
prohlubovat dovednosti, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální potenciál
Při prevenci je spolupráce rodičů a školy velmi důležitá. Škola by měla navázat na
spolupráci s odborníky a preventisty z řad Policie a ostatních organizací zabývající se
touto problematikou. Společně by mohly dosáhnout požadovaného cíle. Pokud nebude
spolupráce mezi rodiči a školou funkční, nemyslím si, že kriminalita dětí a mládeže
bude klesat.

Závěr
Cílem bakalářské práce bylo zviditelnit přehled úrovně právního povědomí žáků
druhého stupně základních škol. Porovnání 6. a 9. třídy. Statisticky porovnat získané
informace o právní povědomí žáků a vytvořit si představu hodnot mládeže v již
zmíněném věku.
Dle vyhodnocených otázek mohu soudit, že právní povědomí žáků se postupně
zvyšuje s věkem a získanými informacemi v průběhu školní docházky, vlivu rodiny,
prostředí a v neposlední řadě také médií, které každého obklopují. V případě rozčlenění
na žáky žijící ve větším městě nebo v malých městečkách či vesnicích se ukázal rozdíl.
Ovšem dle statistik, není výsledek natolik rozdílný, abychom se mohli domnívat, že
studenti menších měst či vesnic jsou zanedbávány v oblasti právního povědomí či
sociálního vývoje. Při dnešním rozšíření internetu a podobných vymožeností a
mediálnímu šíření zpráv je téměř nemožné dětem zakazovat či jinak bránit kontaktu se
světem počítačů a šíření zpráv z oblastí trestných činů a brutalitě.
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Jak již bylo několikrát zmíněno prevence je velmi důležitým bodem výchovy. Ať již
z důvodů informovanosti, tak i k rozšíření povědomí a utlumení možných patologických
jevů. Práce školních preventistů a školních psychologů je v dnešním 21. století velmi
důležitou součástí výchovy dětí a mládeže. Dle zpráv učitelů vyplývá, že by uvítali větší
spolupráci s Policií ČR a její preventivní program. Podle statistik trestných činů
páchaných nezletilými či mladistvými by bylo vhodné rozšíření těchto programů
zejména u starších žáků, mezi kterými již mnozí dosáhli hranice trestné odpovědnosti.
V průběhu spolupráce pedagogů a komunikace s nimi jsem si uvědomila mnoho
nových poznatků. Zjištění nebylo pouze z hlediska požadovaného výzkumu, ale také o
přístupu učitelů, žáků a jejich rodičů.
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