
Diplomová práce s názvem „Problémy násilí ve školním vzdělávacím prostředí“ je 

rozdělená na části – Úvod, Teoretickou část, Empirickou část a Závěr.  

Teoretická část je rozčleněná do pěti podkapitol – Vymezení a definice pojmů, 

Dělení agresí, Projevy násilného jednání dětí, Projevy agresivity dospívajících, Řešení 

agresivity.  

V Empirické části práce ověřujeme stanovené hypotézy a cíle. Zjišťujeme, s jakým 

typem agrese se ve svém zaměstnání učitelé setkávají vůči vlastní osobě, zda se setkávají 

s agresí více u chlapců, či dívek, zjišťujeme také charakteristiku agresora – jaký má dle 

učitelů školní prospěch, z jakých rodin většinou agresor pochází. Sledujeme souvislost 

akčních her a akčních filmů a možnou souvislost s výskytem agrese.  

 Během výzkumu zjišťujeme i jak často učitelé ve školách řeší problémy 

spojené s agresí žáků, ve kterých vyučovacích předmětech se nejvíce dle zkušenosti učitelů 

projevuje násilí a nekázeň.  

 Pedagogové uvádějí zkušenosti s kyberšikanou ve svém zaměstnání, jak 

často se s ní setkávají, jak konkrétně reagují, když na ni narazí v souvislosti s vlastní 

osobou, jak často problém kyberšikany ve svém zaměstnání řeší. 

  Zjišťujeme také, zda se pedagogové účastní odborného vzdělávání, které 

souvisí s danou problematikou, zároveň zjišťujeme, zda školy spolupracují s odborníkem, 

který se zabývá problematikou agresivního jednání.  

 Cílem výzkumu je také zjistit názory učitelů, jaké jsou příčiny zvyšujícího 

se výskytu násilí u dětí a mládeže. Dále je cílem prozkoumat pohled učitelů na snížení 

věkové hranice trestní odpovědnosti, jaký názor mají učitelé na kvalitu současného 

vzdělávání pedagogů, zda dostatečně kvalitně připravuje budoucí pedagogy pro práci 

s žáky s agresivním chováním. 

 Ve výzkumné části budou navrhována řešení v případě dlouhodobě 

nespolupracujícího agresivního žáka, který nerespektuje autoritu, ani školní řád, zároveň 

budou navrženy návrhy pro posílení pravomocí pedagoga v dnešní době v boji 

s agresivními a neukázněnými žáky a bude zjišťován názor učitelů, zda se v poslední pěti 

letech chování žáků zhoršilo. 

  Závěr práce stručně popisuje, co je obsaženo v jednotlivých kapitolách.



 


