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Abstrakt (česky): 

 

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.



 

Abstract (in English): 

 

The diploma project called “Problems with Violence in School Educational 

Environment” is divided into the parts – Introduction, Theoretical Part, Empirical Part, 

Conclusion.  

The Theoretical Part is separated into the five chapters – Demarcation and 

Definition of Concepts, Division of Aggression, Shows of Children’s Violent Manners, 

Shows of Adolescents’ Manners, Resolution of  Aggression. 

The Empirical Part of the thesis verifies set hypotheses and targets. It is 

investigated, what type of aggression teachers meet towards their own person in their 

occupation, whether they meet more with aggression of boys or girls. The attributes of 

aggressors are also researched – what school results they have according to their teachers, 

what sort of families they come from. There is monitored link between action games or 

action movies and possible connection with frequency of aggression. 

During the study, we are discovering how often teachers in schools solve the 

problems connected with pupils’ aggression and in which taught subjects violence and lack 

of discipline occur according to teachers’ experience. 

Some educators state experience with cyber bullying in their jobs. They inform how 

often they meet with it, how they specifically react when they run into cyber bullying in 

the connection with their own person, and how often the problem of cyber bullying they 

solve in their occupation. 

We are also inquiring if teachers attend professional education, which is related to 

the issues, and if schools cooperate with the expert who is engaged in these issues of 

aggressive behaviour. 

The target of the project is to check teachers’ opinions and find out causes of 

increasing presence of children and teenagers’ violence. Farther, the aim is to survey the 

teachers’ view on reduction of diminished capacity and the teachers’ opinion about the 

quality of contemporary education for teachers if it prepares future teachers well for the 

work with aggressive pupils. 

In the survey there are suggested solutions in the case of long-term, not cooperating 

aggressive pupil who does not respect the authority, not even school rules, and at the same 

time there are recommended some proposals for strengthening educators’ powers to be 



confronted by aggressive and undisciplined pupils. As well there is controlled teachers’ 

point of view, whether pupils’ behaviour has got worse in last five years. 

The Conclusion of the thesis describes what is included in each chapter. 
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Předmluva 

  

  

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

rozdělená na dvě části – část Teoretickou a část Empirickou. Část Teoretická je rozdělená 

do pěti podkapitol. První podkapitola Vymezení a definice pojmů definuje a srovnává 

pojmy agrese a agresivita podle Martínka (2009), Čermáka (1999), dále zde popisuje 

definici podle Antier (2004), Říčana (1995) a Vágnerové (2005). Uvádí, jak na agresivitu a 

historii agresivity nahlíží Dahlke (2005). 

V další podkapitole Dělení agresí je uvedeno dělení agrese, které ve své knize 

popisuje Čermák (1998) podle Moyerovy klasifikace (1968), založenou podle chování 

zvířat. Dále sedm druhů agrese, které sestavil Martínek (2009). Třetí dělení agrese se 

rozlišuje (Martínek, 2009) podle původu vzniku, za jakých pohnutek a okolností agrese 

vznikla. 

Třetí podkapitola Projevy násilného jednání dětí je rozdělena na tři části (Příčiny 

zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže, Faktory negativně ovlivňující chování dětí a 

Prevence projevů agrese u dětí). Popisuje současný stav agrese u dětí, příčiny jejího vzniku 

a negativní vliv na děti. Rozebírá, jaká preventivní opatření by pedagogové měli zvolit, aby 

agresivním útokům ze strany žáků předešli. 

   Čtvrtá podkapitola s názvem Projevy agresivity dospívajících je koncipována do 

pěti částí („Problémový“ žák, Agresivita u dívek – současný pohled, Faktory negativně  

ovlivňující chování dětí, Agresivní projevy vůči autoritě, Vztahy dospívajících se svým 

okolím). Poslední podkapitola nese název Řešení agrese. 

Druhá část diplomové práce Empirická část popisuje výzkum projevů násilí žáků 

vůči učitelům, charakteristiku agresora dle učitelů, názory učitelů na případný vliv médií 

na agresivitu žáků, jaké jsou příčiny zvyšujícího se výskytu násilí u dětí, zkušenosti 

pedagogů s agresí vůči vlastní osobě a další názory učitelů vzhledem k aktuálnímu tématu.  

Samotnému výzkumu předchází část, kde je stanoven cíl práce, předem stanovené 

hypotézy, metoda a vzorek. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme chtěli zjistit 

současný stav agrese ve vzdělávacím prostředí, pohled na tuto situaci českých pedagogů. a 

zda je vůbec reálné tuto situaci řešit.      
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1. Úvod	

                                                        „Bůh zajisté chce, aby mezi námi  

byla namísto násilí láska, namísto hádek 

                                                   prostota víry, místo roztržek  

                                         společná snášenlivost.“ 

                                                                                                    Jan Amos Komenský 

  

 

Problém násilí je často diskutovaný fenomén. Setkáváme se s ním poměrně často a 

je zřejmé, že se stále více v současné době poukazuje na zvyšující se výskyt agrese u dětí a 

mládeže. 

Na základě sledování událostí v mediích a v tisku si můžeme položit otázku, zda je 

dnes škola opravdu dílnou lidskosti a moudrosti? Jak vypadá společenské postavení 

pedagoga v současnosti, pokud sledujeme často probíhající události, kdy učitel je vystaven 

útokům žáků přes sociální sítě, mnohdy i fyzickému násilí, hrubým slovním výhružkám, 

nadávkám a společenskému znemožnění před třídou.  

Jsou zaznamenány případy, kdy pedagog podlehl provokacím ze strany žáka, 

neovládl své chování a jednal v afektu. Žáci si celý průběh provokace natáčeli na mobilní 

telefon a poté ji zveřejnili. Pedagog neunesl tlak a spáchal sebevraždu. Agresivita stále 

roste, což potvrzují i samotní pedagogové, kteří označují problém násilí za nejzávažnější 

problém škol, což uvedla Česká televize podle průzkumu České školní inspekce. 

(IDNES.CZ, ČTK , JBA.) Násilí na školách podle inspekce přibývá. [online]. 2007 [cit. 

2013-02-11]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/nasili-na-skolach-podle-inspekce-pribyva-

ff2-/domaci.aspx?c=A070329_205454_domaci_jba). 

V Česku dokonce zabil student při vyučování svého kantora. Stalo se to na 

Středním odborném učilišti ve Svitavách. Šedesátiletý učitel chtěl přesadit šestnáctiletého 

učně, jenž se nechoval podle kantorových představ, do první lavice. Mladík vytáhl nůž a 

několikrát bodl. Učitel po převozu do nemocnice zemřel. (ČTVRTEČKOVÁ, Adéla a 

Martina MACKOVÁ. Učeň zabil ve třídě učitele. Hospodářské noviny [online]. 2004. 

Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-14042610-ucen-zabil-ve-tride-ucitele). 

Ohroženi nejsou pouze pedagogové, ale i samotní žáci. Můžeme uvést jeden 

z mnoha konkrétních případů: „Osmák základní školy ve Velké nad Veličkou na 
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Hodonínsku brutálně zkopal spolužáka. Ostatní děti přihlížely a jeden z chlapců vše natočil 

na video. Záznam bitky se pak objevil na internetu a případ začala vyšetřovat policie.“ 

(GURYČA, Richard. Osmák brutálně zkopal spolužáka, druhý to natáčel. Ostatní děti 

přihlížely. Idnes.cz [online]. 2009. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/osmak-brutalne-zkopal-

spoluzaka-druhy-to-natacel-ostatni-deti-prihlizely-15u-/brno-

zpravy.aspx?c=A091222_123139_brno_dmk). 

Stále se zhoršující mravní úroveň a intelektuální vztahy s rodiči, jejich 

nespolupráce a konfliktnost je jedním z důvodu odchodu učitelů ze školství. Vyplývá to 

z Havlíkova výzkumu absolventů oboru učitelství (Havlík, 1998, s. 99-100), jak uvádí 

Bendl (Moderní vyučovaní, 3/2001, s.5). 

Cílem práce je zjistit, jak učitelé charakterizují agresivitu, jak ji prožívají, co si o ní 

myslí. Učitelé popisují, s jakými projevy agrese se ve školách setkávají, profilují agresora a 

jeho rodinné zázemí, navrhují opatření, která by alespoň částečně  řešila konkrétní 

problémy ve výchově a vzdělávání. 
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2. Teoretická	část	

2.1 Vymezení	a	definice	pojmů	

 

S agresivitou se setká ve svém životě prakticky každý. I když s ní nepřijde do 

přímého styku, sdělovací prostředky nám poskytují každý den nové informace, co se děje 

ve světě. Neustále slýcháme o nově vypuknutých válkách, ozbrojených konfliktech, 

bombových atentátech. Člověk slýchá o projevech lidské agresivity nejen ze zpráv, kde 

slyší komentáře o dění ve světě, ale agresivita se objevuje ve filmech, v počítačových 

hrách. S agresivitou se setkáváme v jakékoliv formě prakticky neustále. V poslední době se 

s agresivity stává ve velké míře diskutovaný problém. Definic a vysvětlení pojmů agrese a 

agresivita je mnoho. Uvedeme některé z nich. 

Podle Martínka (2009) je agresivita útočností, postojem nebo vnitřní pohotovostí 

k agresi.  Lze takto označit schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu o dosažení 

nějakého cíle a schopnost vzdorovat těžkostem.  

Martínek (2009, s. 9) definuje agresi jako „výpad, útok - jednání , jímž se projevuje 

násilí vůči objektu, nebo nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublížit“. 

Podobně jako Martínek násilí definuje Čermák (1999, s.12) jako „záměrný pokus 

někomu ublížit“. 

Podle Antier (2004) je agresivita součástí lidské přirozenosti.  

Říčan (1995, s.23) uvádí, že „agresivní sklony se u člověka utvářejí na základě 

instinktivní výbavy  - v prvních letech života“. Dále se ve své knize opírá o světoznámého 

psychiatra Stanislava Grofa, který zmiňuje, že krutost, se kterou lidé někdy jednají, není 

dost dobře vysvětlitelná jako reakce na cokoli, co dítě potká od narození. 

Podobnou teorii ve své knize potvrzuje také Dahlke (2005, s.19). „To, že člověk 

umí být někdy až neuvěřitelně brutální, je všeobecně známo a nikdo o tom nepochybuje. 

Stává se však člověk v průběhu dějin opravdu stále brutálnějším, jak by bylo možno 

dovozovat na základě suchých statistických údajů? Není pro něj místo názvu Homo 

sapiens – člověk rozumný – výstižnější spíše označení Homo brutalis čili člověk brutální a 

bezohledný?“ Mohlo by se zdát, že toto tvrzení je až příliš pesimistické. Dále na něj ale 

navazuje a vysvětluje, že člověk je nejvyvinutější masožravou šelmou. Dokáže navenek 

svoje projevy chování ovládat. Uvnitř něj je ale ukryt tzv. zvířecí pud. Díky němu se 
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mnohdy jeho chování vymkne kontrole a z člověka se stane „zuřivá, krvelačná bestie“ 

(Dahlke, 2005).  

Pro Vágnerovou (2005) představuje agresivita a agresivní chování takové chování, 

které je spojeno s násilným omezováním práv jiných osob. 

V této práci se ztotožňujeme s definicí podle Čermáka (1999) a Martínka (2009), 

jelikož ve školním prostředí dochází k útokům žáků na pedagogické pracovníky, či ostatní 

pracovníky školy. Jedná se o chování nepřátelské s cílem ublížit pracovníkovi školy či 

žákovi nebo ho zesměšnit nejen verbálním způsobem po stránce psychické, ale mnohdy 

mu ublížit i po stránce fyzické. Tyto výpady bývají namířeny nejen vůči osobám, ale i proti 

materiálnímu vybavení školy tj. věcem a majetku školy. 

 

2.2 Dělení	agresí	

 

V praxi existují různá dělení agresí.  Čermák (1998) uvádí klasifikaci podle Moyera 

(1968), který formuloval sedm různých druhů agrese, které byly založeny na studiu 

chování zvířat: 

1. Predátorská agrese – jedná e o útočné chování zvířete proti přirozené kořisti, 

vyvolávajícím podnětem je pohybující se kořist. 

 

2. Agrese mezi samci – je to vnitrodruhová agrese, která slouží k nastolení hierarchie 

dominantních a submisivních samců ve skupině. 

 

3. Agrese vyvolaná strachem – vyskytuje se v situaci, která neumožňuje únik a 

ohrožuje jedince. 

 

4. Dráždivá agrese – bývá vyvolána různými živými nebo neživými objekty. 

Předchází ji frustrace, bolest, hlad, únava, nedostatek spánku a jiné. 

 

5. Mateřská agrese – jedná se o reakci matky v situaci, která ohrožuje její mládě na 

životě. 
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6. Sexuální agrese – je vyvolána stejnými podněty, které jsou příčinnou sexuálních 

reakcí. Většinou se vyskytuje u samců. 

 

7. Agrese jako obrana teritoria – jedná se o reakci na narušení vymezeného území. 

 

Pro účely této práce je vhodnější dělení agresí dle Martínka (2009), který na základě tří 

faktorů (přímá a nepřímá agrese, verbální a fyzická agrese, aktivita a pasivita) sestavil 

osm druhů agrese: 

1. Fyzická aktivní přímá agrese – jedná se o bití oběti, fyzické ponižování. Ve 

školním prostředí je typická šikana spolužáků, tj. záměrné fyzické ubližování. 

 

2. Fyzická aktivní nepřímá agrese – v této situaci agresor pouze přihlíží 

k ubližování oběti, jedná se o najmutí jiného člověka k ubližování oběti. 

 

3. Fyzická pasivní přímá agrese – ve školním prostředí se tato agrese často 

vyskytuje. Představuje fyzické bránění v dosahování cílů (ničení pomůcek, atd.). 

 

4. Fyzická pasivní nepřímá agrese – jde o odmítnutí splnění úkolu, požadavku 

(uvolnění místa v lavici, odmítnutí pomoci druhému atd.). 

 

5. Verbální aktivní přímá agrese – ve školním prostředí nejčastější druh agrese 

(nadávky, urážky, slovní ponižování). 

 

6. Verbální aktivní nepřímá agrese – rozšiřování pomluv, posměch. Patří sem také 

„legrácky“. Jedinec se necítí v kolektivu dobře. Jedná se o mírné, psychické 

ubližování druhému. 

 

7. Verbální pasivní přímá agrese – ignorace druhého člověka. Může dojít až 

k totálnímu vyloučení jedince z kolektivu. 

 

8.  Verbální pasivní nepřímá agrese – znamená nezastat se někoho, kdo je 

nespravedlivě kritizován. Z jedince se tak může stát „černá ovce“ kolektivu. 
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Podle původu, za jakých pohnutek a okolností agrese vznikla, Martínek (2009) 

rozlišuje tři typy agrese: 

 

1. Emocionální agrese: ve většině případech je provázena silným emočním 

nábojem, na jehož pozadí stojí silně nepříjemný podnět, mnohdy pro jedince 

bolestivý. Zdrojem může být i postupné hromadění „nevýznamných“ 

negativních prožitků. Jedinec se tak stává zranitelnějším vůči podnětům a 

vyvolání agrese je potom velice snadné. Může se jednat o dlouhotrvající hádky 

s osobami, na kterých mu záleží. V tomto případě emocionální agrese propuká 

spíše jako důsledek negativních pocitů vyvolaných stresujícími událostmi. 

Emocionální agrese propuká náhle, jedinec nepromýšlí důsledky svého chování, 

v některých případech si svoje chování neuvědomuje. Do této kategorie patří 

lidé s vysokou mírou dráždivosti (Čermák, 1999). Této agresi je možné se 

alespoň z části vyvarovat pomocí použití agrese na neživém předmětu 

(bouchnutí do polštáře atd.) 

 

2. Frustrační agrese: původ této agrese spočívá ve většině případech ve frustraci. 

Ta brání jedinci dosáhnout určitého cíle. Vyvolá tím negativní emoci, 

především hněv, ten pak vede k agresivnímu chování s cílem překonat ji. 

Frustrace může být způsobena jinými osobami (nespokojený rodič, učitel atd.) 

nebo také v případech, kdy dítěti jsou věčně „odstraňovány z cesty překážky“ a 

proto později si není schopno překážky z cesty samo odstranit. Vytváří se tím 

frustrace. Ta vede jedince často k manipulaci s ostatními. Vede je k intrikám, 

šíření pomluv. 

 

3. Instrumentální agrese: dělí se na žádoucí instrumentální agresi a na nutnou 

instrumentální agresi. 

Agrese instrumentální žádoucí - jedná se o naprosto odlišnou agresi od 

emocionální a frustrační. Jde o cílenou, naprogramovanou, promyšlenou agresi. 

Jedinec jedná s naprosto chladnou hlavou. Jako jednoznačný příklad zde 

můžeme uvést loupež. Ze školního prostředí můžeme uvést příklad vynucování 

si lepší známky u pedagoga nebo šikanu. V těchto případech nelze jedinci 

ustupovat, vždy si zaslouží za své chování potrestání. 
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Agrese instrumentální nutná – představuje ve většině případech obranu před 

agresí instrumentální žádoucí. Jedinec chladnokrevně přemýšlí, jak se bránit. 

Může se stát, že jedinec je neustále provokován, drážděn a ve výsledku je vina 

svalena na něj. Pokud se tato situace děje ve školním prostředí, vyprovokovaný 

jedinec by měl pocítit podporu ze strany pedagoga. 

 

 

2.3 Projevy	násilného	jednání	dětí	

 

V poslední době se s agresivity stává ve velké míře diskutovaný problém. Otázkou 

zůstává, zda je to dobře či ne. Zda neustálé zdůrazňování onoho problému naopak 

nevyvolává v člověku, zvláště pak u dětí, pocit, že násilí a agresivní chování jsou dnes už 

běžné projevy v životě člověka. Na druhou stranu tento v poslední době aktuální problém 

nelze přehlížet a před narůstajícím počtem násilných konfliktů nelze zavírat oči. 

Již od začátku u člověka platilo, že silnější má přednost. Pravidla, která si během 

staletí lidé vytvořili, toto tvrzení zdánlivě vylučují a zdánlivě popírají existenci agresivity a 

násilného chování, která jsou ukryty v každém z nás. Obrovský technický pokrok, kterého 

člověk docílil díky vysoké kapacitě svého mozku, dokazuje, že násilí a agresivita stále 

vévodí v životě člověka. 

 Lidská agrese a násilí mezi lidmi existuje již od samotného prvopočátku lidské 

existence. Jejich projevy se během let měnily, avšak ničivé tendence se ve větší či menší 

míře ukrývaly v člověku vždy. Míra agrese mezi lidmi byla závislá na situaci v daném 

období. V době válek byla podstatně větší. Znásilňování, vraždy a jiné zločiny, byly tehdy 

na denním pořádku. Vše se dělo bez větší snahy situace řešit. Války, různé atentáty nás 

provázejí do současnosti, ale s většími technickými možnostmi, které představují například  

jaderné zbraně. Tento obrovský technický pokrok by mohl vést k tragédii největší, a to k 

vyvraždění lidstva a k zániku celé civilizace. (Dahlke 2005) 

 Sklony k agresivnímu jednání se u člověka objevují už od narození. Ve školním 

prostředí bývá velice častým jevem agrese vybitá na neživém předmětu (Martínek, 2009). 

Dítě se chce před ostatními ukázat, snaží na sebe upoutat pozornost. Ničí tak předměty 

okolo sebe – pravítko, sešit, lavice, či jiné vybavení školy. Může se jednat o dítě s nižším 

sebevědomím, které špatně prospívá ve škole. Chce ukázat svoje „kvality“ v něčem jiném. 
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Tento typ agrese se může objevovat už v předškolním věku. Dítě rozbíjí hračky v mateřské 

škole. Většinou trest za ničení nedostane téměř žádný. Rodič je povinen hračku spravit a 

tak to pro dítě končí. Z toho důvodu, jelikož je prakticky nepostihnutelné, v ničení věcí 

pokračuje i ve vyšším věku. Jedná se o nejjednodušší formu, jak se stát pro své okolí 

zajímavé. 

Zcela běžná a nejdiskutovanější forma agrese je agrese vůči jednotlivci. Jedná se o 

skupinu dětí mířenou vůči jednotlivci nebo o dva jednotlivce mezi sebou. Ve školním 

prostředí mnohdy jde o agresivní chování uskutečněné v afektu, či v rozčilení. Žák 

mnohdy nedomýšlí důsledky svého chování (Serfontein, 2009). Agresivita vůči ostatním 

bývá většinou verbální, v horším případě fyzická.  

V posledních letech se stále více vyskytuje agresivita mířená proti autoritě – učiteli 

(Martínek, 2009). Žák se chce ukázat před ostatními. Stává se zajímavý tím, že neplní 

svoje povinnosti, neposlouchá, mnohdy použije i sprostá slova. Tím si zajišťuje u svého 

okolí obdiv. Svým jednáním a chováním vytváří neustálé napětí ve třídě. Během vyučování 

se projevuje všemi svými vlastnostmi a schopnostmi, i když pedagog vyžaduje jen jednu 

z nich - jejich rozumovou schopnost. Významnou roli zde hraje motivace u žáků, kde se 

odráží vliv rodiny a dalších sociálních skupin, se kterými je žák v kontaktu. Učitel se ale 

vlastně setkává až s koncem dlouhé řady vlivů působících na chování žáka. Proto není 

možné, aby chování žáka změnilo krátkodobé potrestání od učitele, ve formě poznámky, 

důtky a jiné. Proto úspěšné řešení problému lze nalézt pouze ve spolupráci rodiny, školy a 

ostatních sdružení a skupin, ve kterých se žák pohybuje. Náprava žáka není v moci 

samotného učitele, ale v celé síti všech sociálních skupin, které mají na žáka vliv. (Pařízek, 

1990). 

Pokud se žák ve škole dopustí výraznějších přestupků, jako jsou krádeže, podvody 

(přepisování známek, falšování podpisů u omluvenek, lhaní, atd.), je povinností učitele 

tento přestupek řešit. Řešení mívá obvykle výrazný vliv na celou třídu. Způsobů řešení je 

mnoho a závisí na učiteli, jaký postoj v konkrétní situaci zaujme. Řešením takových situací 

by žáci měli poznávat mravní normy a z jakého důvodu si je lidé mezi sebou vytvářejí.  

 Objevují se už i případy fyzického napadení učitele. To, co se v dřívějších letech ještě 

zdálo nemyslitelné, dnes se stává postrachem každého učitele. Příkladem toho jsou střelby. 

„Učitelé se také střílejí… zatím se to naštěstí neděje u nás. Zatím žádný žák neobrátil proti 

učitelům nebo spolužákům zbraň. Zatím!“ (Dostupné z: 

http://www.barevnysvetdeti.cz/data/cms/file/Microsoft%20PowerPoint%20%20PhDr_Jan
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Tomasek.pdf). Obavy z roku 2002 se naplnily o dva roky později. Jak již bylo zmíněno 

v úvodu, v roce 2004 poprvé zastřelil žák svého učitele. Neustálým poukazováním na daný 

problém a uvádění příkladů není dobré řešení situace. Jestliže žák neustále slýchá 

prostřednictvím různých sdělovacích prostředků o střelbách v zahraničí, má tendence také 

tímto způsobem se projevit a upozornit na sebe. Za posledních deset let se začíná střílet ve 

školním prostředí i u nás. Je potřeba tedy spojit demonstraci násilných případů dětí a 

mládeže s poznáním důsledků této situace pro druhého člověka a pro společnost, které se 

daný případ týká a uveřejnit také následky, které nese viník celé situace. 

 

2.3.1 Příčiny	zvýšeného	výskytu	agrese	u	dětí	a	mládeže	

 

 Martínek (2005) uvádí ve své knize, že příčinou zvýšené míry agresivity u dětí a 

mládeže je svět, který nás obklopuje, přemíra techniky, uspěchanost doby. Lidé žijí v této 

době a trpí nedostatkem času na svoje děti. Děti tak nemají dostatek podpory a 

porozumění. To se pak promítá na jejich výchově. Reakcí u dětí je právě chování ve formě 

agrese. Objevuje se šikana, kyberšikana, lhaní, krádeže, verbální agresivní projevy, 

záškoláctví a jiné. Je to forma obrany a projevu neschopnosti řešit náročnější životní 

situace.  

 Již od útlého dětství mají mnozí jedinci snahu poutat na sebe pozornost 

prostřednictvím vzteku. Snaží se získat různé výhody na svoji stranu a prosadit se tak. 

Dospělý jedinec zvolí nejjednodušší cestu utišit dítě, a to ustoupit mu a přání mu splnit.  

 Ve školním prostředí někteří žáci volí formu agrese k zastrašování ostatních, 

posilují svoji pozici v kolektivu. Špatná situace nastává, kdy proti agresorovi nikdo 

nezasáhne, včetně učitelů. Agresor tak absolutně ztrácí zábrany kam zajít. Má pocit, že 

prostřednictvím agrese vyřeší jakýkoliv problém. U takového jedince neexistuje ani obava 

z jakéhokoliv trestu. Ve většině takových případů z těchto jedinců vyrůstají jedinci s 

výraznou tendencí k sociálně patologickému chování násilného typu. 
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2.3.2	Faktory	negativně	ovlivňující	chování	dětí	

 

1. Dědičnost:  

 

 Otazníkem zůstává, proč agrese, násilné chování a kriminalita se objevuje stále více 

mezi dětmi. Přibývá stále více dětských vrahů, násilníků. Technické pokroky by měly 

dítěti usnadnit život. Místo toho děti prostřednictvím televize, internetu, počítačových 

her považují násilné a agresivní chování jako běžnou součást lidského života. Kromě 

toho, že míra násilného chování je dědičnou složkou lidské osobnosti a míra dědičnosti 

dosahuje až 60% (Martínek, 2009), děti sledují dospělé, sledují jejich násilnou činnost 

a považují ji jako běžnou součást života. Dospělí mají na své děti málo času, doba je 

uspěchaná. Stále více se objevuje mezi dětmi šikana, kyberšikana, agresivita, děti trpí 

poruchami chování. Přestává existovat úcta, tolerance k druhému. V tomto směru 

dětem chybí vzor a prakticky děti ani neví, že tyto kladné vlastnosti mezi lidmi existují. 

Stále více a více platí pravidlo „silnější vyhrává“. Poruchami chováním se zabývá ve 

své knize Train (2001). Tvrdí, že pokud rodič trpí nějakou poruchou, duševní nemocí, 

s velkou pravděpodobností, o to více je dítě také ohroženo možnými problémy 

s chováním. Nemusí přímo chorobu svého rodiče zdědit, ale je ovlivněno jejími 

následky. Např. pokud matka trpí depresemi, není schopná svému dítěti zajistit 

potřebnou péči, není schopna se dítěti plně věnovat. Děti bývají plaché, samotářské, 

uzavřené, nebo naopak bývají vzdorovité, nepřátelské a nespolupracují. Vysoké 

procento rodičů také svoje děti díky své poruše odmítají, mají pocit, že jako rodiče 

selhávají.  

 

 

2. Faktory ovlivňující chování z domácího prostředí:  

 

 Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, nejvíce ovlivňuje chování dítěte. Má veliký podíl 

na utváření jeho osobnosti. Rodina jako primární sociální skupina má největší vliv na 

vývoj dítěte. Působí na něj všestranně a dlouhodobě. Rodina učí dítě napodobováním, 

pokusem a omylem, rozhovorem, a dalšími způsoby učení vztahům k ostatním lidem, 

ke společnosti, k přírodě i k sobě samém. Rodinné prostředí má vliv na dítě v postoji ke 

vzdělání a v utváření si vlastního životního programu. (Pařízek, 1990) 
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 Stále více se v poslední době objevují u žáků přestupky, jako jsou krádeže, kouření, 

požívání drog a alkoholismus. Nejčastěji to způsobují špatné poměry v rodinném 

prostředí. V rodině se vyskytuje násilí, alkoholismus, nezájem o dítě, jeho výchovu a 

vzdělání. 

  Zcela jistě má vždy dopad na psychiku dítěte rozvod rodičů. Nemusí to být vždy 

příčinou jeho agresivního chování, ale dítě rozvedených rodičů vždy prožívá určité 

problémy. V době rozpadu manželství je dítě vystaveno hádkám svých rodičů, přebírá 

jejich emoce. V rozvodové fázi nejsou rodiče schopni dostatečně se starat o dítě. Mimo 

to dítě žije v nepřátelské atmosféře a z takového domácího prostředí se u něj může 

vyvolat stísněný pocit. Míra dopadu není pochopitelně u všech dětí stejná. Mnohdy 

citlivější děti zvládnou situaci lépe, protože je jim poskytnuto mnohem více podpory. 

Právě naopak navenek psychicky silnější děti jsou v tomto směru mnohdy opomíjeny a 

dopad na jejich psychiku bývá v budoucnu negativní. Děti jsou neukázněné, jejich 

poruchy chování mohou vést až k agresivnímu chování.  

 Train (2001) ve své knize také uvádí, že problémy nastávají také u dětí, které po 

rozvodu rodičů žijí s rodičem opačného pohlaví. Chlapci žijící s matkou ztrácejí 

mužský vzor. Matky nemají u dítěte potřebnou autoritu. Dívky zejména v období 

dospívání potřebuji pomoc od matky. K matce pociťují větší důvěru. Před otcem se 

stydí a nechtějí některé svoje problémy řešit. Zvláště mladým lidem soužití s jedním 

rodičem nepomáhá budovat si vlastní osobnost. Rodiče si z nich mnohdy vytvoří 

„náhradní“ partnery (Auger, Boucharlat, 2005). 

 Podobné problémy mohou nastat, když zemře dítěti osoba, která mu byla blízká. 

Pokud ztratí dítě rodiče stejného pohlaví, zejména v období dospívání může tato 

událost ovlivnit jeho chování vůči ostatním. Může mít problémy se svojí identitou a 

tuto nejistotu zakrývá vztekem a agresivním chováním. Nejde však dopředu odhadnout 

jak se dítě se ztrátou vyrovná. Velký tlak může také přijít ze strany druhého rodiče. 

Ztrátu svého partnera může těžko překonávat a tím se upíná na své dítě. Nejenže se 

očekává citovou podporu svého dítěte, ale převádí i na něj různé povinnosti ohledně 

chodu domácnosti a ohledně finančního zabezpečení. Na dítě je vyvinut velký tlak. 

Souhrn událostí ve velké míře ovlivní psychiku a následně chování dítěte.  

 Další vlivy na chování dítěte mohou být, pokud nežije v harmonickém prostředí. 

Jak již bylo zmíněno, rodiče se hádají, jsou nezaměstnaní, žijí ze státní podpory. 

V domácnosti může žít velký počet lidí, rodiče tak nemají na své dítě čas a nevěnují se 
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mu. Pokud se takových faktorů spojí více, psychika dítěte je tím negativně 

poznamenána (Martínek 2009). 

 Tyto vlivy nemusí ve všech případech ovlivnit chování dítěte. Naopak osobnost 

dítěte posílí. Z neúplných rodin mohou pocházet výborní žáci, děti alkoholiků mohou 

mít k alkoholu odpor. V těchto případech nepřijímají děti záporné vlivy na sebe 

mechanicky, nýbrž vnímají jejich negativa a přijímají z nich poučení do života. 

 

  

3. Vliv médií – mediální násilí: 

 

 Zvláštní pozornost je nutné věnovat vlivu médií na chování dítěte. Lze ho 

považovat za jednu z nejzávažnějších příčin agresivního chování u dětí a mládeže 

(Martínek, 2005). Média mají velkou moc ovlivňovat myšlení, zvláště dětí. Jedinec má 

díky televizi tendence zjednodušovat realitu.  

 Také experimenty ukázaly, že počet agresivních útoků roste v souvislosti podnětů, 

které uvádějí média. Čermák (1999, s. 90) uvádí tyto příklady: „Tři lidé zemřeli poté, co je 

vrazi přinutili v obchodě pozřít žíravý čisticí prostředek. Vrazi předtím viděli třikrát po 

sobě film, ve kterém se objevuje scéna, kdy muž zabíjí prostitutku tak, že ji přiměje vypít 

žíravinu.“ „Šest mladíků přinutilo ženu, aby se ponořila do palivové směsi, a potom ji 

zapálili. Dvě hodiny před tím viděli podobnou scénu v televizním pořadu.“ 

 Oproti dospělému má malé dítě poměrně malou schopnost rozlišovat realitu od 

fikce, skutečné od nemožného. Zvláště pokud vidí násilí v televizi a na internetu poměrně 

často, připadá mu toto chování normální a bere ho jako běžnou součást života. Myslí si, že 

agresivní chování je přípustné, povolené. Díky němu snadno vyřeší problémy, do kterých 

se během života dostane. Děti vnímají svět zjednodušeně. Zvláště kreslené filmy mohou 

zkreslit dítěti vnímání reality. Násilí je zde prezentováno velice často. Těla postaviček jsou 

různě deformována a ničena. Záhy jsou však vrácena do původní podoby, aniž by 

postavička utrpěla jakoukoliv újmu. Dítě tak získává špatnou představu o realitě. Obzvlášť 

je nebezpečné, když „násilné činy“ z kreslených pohádek se snaží předvádět v běžném 

životě s úmyslem, že se nikomu nic nestane. Násilí, které vidí v televizi tak napodobuje, 

někdy se jedná i o napodobování velmi bizarních způsobů násilí. Na druhou stranu nelze 

zobecnit tyto fakta.  
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 Wood, Wong a Chachere (1991) analyzovali výzkumy, kde děti sledovaly násilí 

v televizi a poté byla zkoumána jejich agrese v nestrukturovaných podmínkách. V tomto 

konkrétním průzkumu se zjistilo, že vliv agrese v televizi je velmi malý. Dokonce v sedmi 

z třiadvaceti studií se zjistilo zvýšení agrese u skupiny dětí, které násilí v televizi 

nesledovaly. Agrese zkoumaných osob byla posuzována těsně po shlédnutí agrese 

v televizi. Otázkou zůstává, jaký je dlouhodobý efekt. Výzkumů o vlivu televizního násilí 

na chování jedince je mnoho. Shodují se v tom, že jedinci, kteří mají větší sklon k agresi, 

záměrně vyhledávají televizní filmy či pořady s touto tématikou. 

 Daleko nebezpečnější je, když dítě sleduje detektivky, kriminální příběhy a akční 

filmy. Dítě není schopno odlišit jednotlivé sekvence filmu, které se ve filmu velice rychle 

střídají. Jediné, co si z filmu pamatuje, jsou scény plné křiku, násilí a krve. Zvláště není 

dobré, když dítě vidí, že kladný hrdina filmu se chová agresivně. Proti zlu bojuje násilným 

způsobem. 

 Čím více dítě shlédne akčních scén, projevů násilí, ať už z kreslených filmů pro děti 

nebo z akčních filmů pro dospělé, tím více hrozí nebezpečí, že si tyto scény promítne do 

reálného života. V situacích, kdy je nuceno řešit nějaký konflikt, mnohdy jedná stejně jako 

hrdinové v některých akčních scénách. 

 Stejné riziko nastává, když dítě hraje počítačové hry. Ty v dnešní době oplývají 

stále více násilím. Hráč počítačových her, aby postoupil do dalších kol, je nucen překonat 

mnoho překážek. Vše je plné násilí a agresivního chování. To vše podporuje u dítěte 

myšlenku, že násilné chování je běžné pro člověka, který se chce prosadit v dnešní době. 

Sem samozřejmě nepatří počítačové hry, které podporují u dítěte logické myšlení, 

koncentraci apod. (Čermák,1999). 

 V neposlední řadě je velice nebezpečné, pokud má dítě přístup ke zprávám ze světa, 

v poslední době i z domova. Čím dál více se objevují na internetu, v televizi a v novinách 

zprávy o dětských a mladistvých agresorech, kteří útočí na pedagogické pracovníky. 

Útoky, napadení, v nejhorším případě i střelby ve školním prostředí dítě čím dál více 

vnímá jako reálnou součást života. Na, v dřívějších letech nemyslitelné, napadení autority 

– učitele, se v dnešní době většina lidí ani nepozastavuje. Podobných zpráv se v poslední 

době objevuje mnoho. Je velice nebezpečné, že děti a mládež má k těmto zprávám snadný 

přístup. Riziko dalších útoků ze strany dětí a mládeže je stále větší a větší. 
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4. Faktory ovlivňující chování z vnějšího prostředí – vliv party: 

 

Na agresivní chování dítěte mají bezpochyby vliv negativní prvky, ale dítě se může 

cítit špatně i ve zdánlivě ideálním prostředí. Rodiče mají na dítě přehnané nároky a dítě 

nezvládá to, co si rodiče představují. Začne mít strach ze školy, přepadají ho úzkostné 

stavy a začne chodit za školu. Dítě pociťuje nezájem a začne vyhledávat prostředí, kde je 

mu lépe.  

Největší nebezpečí pro dítě znamená, když se dostane do party. Čím dál více tam 

tráví svůj volný čas. Jeho život je partě čím dál více podřízen. Zde i osvojuje určité sociální 

role, které pak přenáší do školy a mnohdy je aplikuje i na učitele. Působené dítěte v partě 

je obdobné jako v rodinném prostředí. Jde o působení všestranné, konkrétní a dlouhodobé. 

Děti zde přijímají podobné metody jako v rodině. (Pařízek, 1990) 

Každá parta vyžaduje svá pravidla. Určitý styl oblékání, všichni poslouchají stejný 

styl hudby, podobné vyjadřování, stejný přístup ke škole, k životu. Party, gangy sestávají 

z lidí, kteří se dobře znají, vyrůstají na stejném sídlišti, vesnici. Všichni holdují alkoholu, 

drogám, mnohdy páchají trestné činy (Martínek, 2009). Pokud se dítě do takové party 

dostane, má strach neplnit to, co je v partě pravidlem. Aby zapadlo, chce se ostatním 

vyrovnat a spadá tak do začarovaného kruhu, ze kterého se později těžko dostává. Mnohdy 

se dopustí trestných činů, jako je vykrádání chat, aut, prodejen. Stává se agresivním vůči 

svému okolí, jen aby se zavděčil partě a zapadl do ní. 

  

5. Prostředí, ve kterém dítě žije. 

 

Podstatně menší vliv na dítě mají další příbuzní nebo jeho působení v zájmových 

organizacích. S příbuznými a v těchto organizacích tráví dítě málo času, proto tyto vlivy 

jsou méně závazné. 

Vliv na chování a projevy dítěte má bezesporu prostředí, ve kterém žije – prostředí 

města nebo venkova. Každé prostředí oplývá s určitými specifickými způsoby života. 

Bezesporu průzkumy prokázaly velký rozdíl v chování žáků ve vesnických a v městských 

školách.  

Mezi další vlivy řadíme literaturu, ke které má dítě přístup, vliv televize a internetu. 

V mnohých případech chování dítěte velmi ovlivní zcela náhodné vlivy. (Pařízek, 1990) 
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2.3.3 Prevence	projevů	agrese	u	dětí	

 

V současné době při stále větším nárůstu agresivních projevů u žáků jsou důležitou 

součástí různá preventivní opatření, která by jim měly předcházet.  

V případě, kdy dojde k agresivnímu výstupu u žáků ve škole, učitelé jednají podle dané 

situace, ve které se nacházejí, podle osobnosti a povahy daného žáka a v neposlední řadě 

podle svých schopností a zkušeností s touto problematikou. Učitelé by se měli, zvláště 

v posledních letech touto problematikou zabývat a hledat řešení na tuto otázku. V případě 

výskytu agresivních projevů by měli učitelé a pedagogičtí pracovníci co nejdříve podchytit 

příčinu jejího vzniku. 

Na neposledním místě je řešení volného času školáků. Na smysluplném trávení 

volného času dětí školního věku se může podílet nejen škola, rodina, ale i různá 

volnočasová zařízení pro školáky.  

Nejvíce však rodič a učitel mají podíl na výchově jedince. Včasné podchycení a 

následné řešení problémy mnohdy předejde. Záleží však na spolupráci školy a rodiny. 

 

 

	

1. Výchova rodičů: 

 

 Ve výchově by měl mít jedinec jasně nastavená pravidla. Měl by vědět, co smí 

udělat a co už je za hranicí. V případě překročení jasně daných pravidel, by jedinec měl 

být bez výjimky přiměřeně potrestán, bez ohledu na to, jakou má rodič nebo 

vychovatel náladu. Dítě by mělo žít s jistotou, že každý problém se dá vyřešit. A pokud 

se dopustí nějakého prohřešku, je nuceno za něj nést přirozeně následek, díky němuž 

bude daný prohřešek vyřešen. 

 Pokud trest závisí na momentální náladě rodiče či vychovatele, dítě neví, jaký trest 

ho čeká. Zda prohřešek projde bez sebemenších následků nebo zda bude až 

nepřiměřeně potrestáno. Dítě v takovéto situaci prožívá výraznou nejistotu a každá 

sebemenší nejistota vyvolává u něj napětí a agresi. To samozřejmě může pokračovat a 

vyvinout se v další sociálně patologické projevy u dítěte – lhaní, záškoláctví, podvody, 

šikana a jiné. Spouští se tak začarovaný kruh. Dítě je neustálo trestáno za různé 
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prohřešky a není si ani vědomo za jaký prohřešek je kdy potrestáno. Rodič si také neví 

rady s výchovou a není si schopen uvědomit, kde je příčina všech problémů.  

 V dnešní době stále rozšířenější a pro výchovu dítěte představující stále větší 

problém je tzv. dvoukariérové manželství. Oba rodiče jsou natolik vytížení svojí prací, 

že na výchovu dítěte jim zbývá minimum času. Zejména v podnikatelských rodinách, 

kdy oba rodiče pracují nad rámec stanovené pracovní doby zákonem, nastává tento 

problém. Dítěti jsou rodiče schopni zajistit základní potřeby, na víc jim nezbývá čas. 

Přemíra práce, vyčerpanost, úspěchy či nezdary v práci se promítají také na psychice 

rodiče. Bývá podrážděný a svoji momentální náladu přenáší na dítě. To, jak již bylo 

výše zmíněno, se také negativně promítá na výchově dítěte. Svých chyb si však rodiče 

nejsou vědomi. Nemají čas o dané problematice ani přemýšlet. Uvědomují si pouze to, 

že své dítě jsou schopni materiálně zabezpečit, svůj nedostatek času vynahradí dětem 

kupováním drahých dárků. Po nějakém čase ale dítě začne před rodiči svoje problémy 

tajit, chování ve škole se zhoršuje. Rodiče nastoupí s tvrdšími tresty, zákazy, popřípadě 

výprasky. Dítě se tak ocitá v bludném kruhu, ze kterého bez pomoci rodiče není 

schopno dostat se ven.  

 

 

 

2. Výchova učitele: 

 

 Stejný problém může nastat také ve škole. Je známo mnoho případů, kdy učitel 

známkoval podle svojí momentální nálady. Jsou situace, kdy učitel vlivem svojí 

momentální špatné nálady známkoval extrémně přísně, netoleroval žádný prohřešek u 

žáků, jeho tresty byly nepřiměřené. Jindy zas vlivem svojí momentální dobrou náladou 

toleroval u žáků téměř vše. 

 Je ale samozřejmé, že nejistota a chování dítěte závisí na zázemí v rodině, na 

pevné, spolehlivé výchově rodiče a vychovatele. Bez ohledu na svoje momentální 

rozpoložení a náladu, rodič, vychovatel i učitel musí k dítěti přistupovat se zcela 

jasnými požadavky a pravidly.  
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3. Nesoulad v hranicích školy a rodiny.  

 

 Pravidla chování pro žáky ve škole jsou dány školním řádem. Podle Martínka 

(2005) v ideálním případě určí rodič pravidla v domácím prostředí o něco volnější, 

musí být však pevně daná, pro dítě jasná, srozumitelná.  

 Mohou nastat však situace špatného stanovení pravidel rodičem. Pravidla mohou 

být příliš volná, v extrémních případech nemusí existovat vůbec. Dítě se tak nedokáže 

s jasnými a danými pravidly ve škole a s téměř neexistujícími pravidly v domácím 

prostředí vyrovnat. Pro dítě je normální to, co je pro chování ve škole nepřijatelné. Pro 

dítě, které vyrůstá v takovém domácím prostředí, je školní řád naprosto 

nepochopitelný. Žije v představě, že okolí se mu musí ve všem přizpůsobovat. Pokud 

se tomu tak neděje, respekt u ostatních se snaží dobýt pomocí násilí a agrese. Ani 

rodiče nemají pro určená pravidla ve škole pochopení. Nepřipouští si, že by u jejich 

dítěte mohl nastat výchovný problém a možné viníky hledají právě ve školním 

prostředí. Jsou si jistí, že doma žádné problémy s dítětem nejsou. To je ale důsledkem 

neexistujících mantinelů ve výchově v domácím prostředí. Tento problém je škola 

schopna řešit pouze v případě, kdy rodič alespoň částečně je schopen si přiznat svůj 

podíl na problematickém chování dítěte. V opačném případě je dítě zavalováno 

neustále se opakujícími kázeňskými postihy, ale ve finální fázi nemají pro dítě valný 

účinek.  

 V opačném případě, kdy v rodině jsou pravidla velice přísná, striktní, může nastat 

také problém ve výchově dítěte. V domácím prostředí panuje až vojenský řád a za 

sebemenší prohřešek je dítě někdy až tvrdě potrestáno. Pro něj jsou pravidla ve škole 

příliš volná a špatně se v nich orientuje. Z takových jedinců se často stávají tzv. 

„kultivovaní“ agresoři. Do očí učitelů se staví jako vzorní žáci, často i pečlivě 

upraveni. Učitelovi pomáhají, staví se do role vzorných žáků. Za zády svého učitele 

však svoje chování naprosto změní. Jejich agrese je promyšlená, ve třídě mají svého 

komplice. Vymýšlí různé intriky, legrácky, nadávky vůči ostatním. Před učitelem se 

staví do pozice nevinného, který „nic neudělal“. Jejich chování je snadno vysvětlitelné. 

Pravidla chování ve škole jsou pro ně příliš široká. To, co si nemohou dovolit doma, si 

mohou dovolit ve škole. Na druhou stranu si jsou vědomi, že kdyby se o jejich chování 

dozvěděli rodiče, čekal by je tvrdý trest. Proto uměle vytváří dojem „vzorného žáka“. 

Takovéto rodiny působí na první dojem velmi spořádaně, bezproblémově. Opět bez 
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pomoci rodiny a její uvědomění si, že se jedná o výchovný problém, je škola 

bezmocná. Ve většině případech se jedná o dlouhodobý terapeutický proces, který ne 

vždycky končí úspěchem. 

 

2.4 Projevy	agresivity	dospívajících	

 

2.4.1 „Problémový“	žák	

	

Auger a Boucharlat (2005) na základě výzkumu v České republice se pokusily 

vytvořit „obraz“ tzv. „problémového“ žáka. Procentuelně sestavily ze 115 odpovědí 

problémy se žáky, které mají začínající učitelé na českých školách. 57% učitelů má 

problémy s celou třídou, 37% učitelů s jedním konkrétním žákem a 6% učitelů uvádí jako 

problém vztahy mezi žáky.  

„Problémového“ žáka charakterizují takto: 

- Žák, který vyrušuje při hodině: Neklidný žák – neposedný, nesoustředí se. 

Konfliktní žák – záměrně a bezdůvodně vyvolává    

konflikty. 

Provokující žák – záměrná provokace. 

Agresivní žák – agresivní a násilné sklony se 

projevují jako reakce na poznámku nebo příkaz, 

které u žáka vyvolají odmítavou reakci. 

 

- Žák, který odmítá pracovat: žák odmítá spolupracovat, jít k tabuli, vypracovat 

zadaný úkol, odpovědět na otázku, nosit si pomůcky, atd. 

 

2.4.2 Faktory	negativně	ovlivňující	chování	dospívajících	

	

Auger a Boucharlat (2005) ve své knize jmenují některé aspekty, které mají vliv na 

chování dospívajících žáků. Jedná se o: 
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1.  ekonomické, sociální a psychologické aspekty, které ovlivňují chování žáka 

jak od útlého dětství, tak v období dospívání. 

Stálé zvyšování ekonomické a sociální úrovně vyvolává u dospívajících lidí zmatek 

a pochybnosti o potřebě vzdělání, které již není hlavní prioritou pro profesní život. Školu a 

vzdělání nepovažují tak za hlavní prioritu a autorita učitele v současné době čím dál více 

klesá.  

V dnešní době je stále více aktuální a hrozící nejistota práce. Rodiče, kteří se 

potýkají se ztrátou zaměstnání, přenáší na děti svoje starosti (materiální a ekonomická 

nejistota, v neposlední řadě pocity méněcennosti a jiné) nebo jim na svoje potomky 

nezbývá čas. Nemají čas sledovat jejich pokroky ve škole. 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.3.1, nestabilita rodinných vztahů, rozvodovost 

a zakládání nových a nových rodin má negativní vliv na chování a stále se zvyšující 

agresivitu u adolescentů. 

Někteří rodiče dávají přednost citovým vztahům s dětmi na úkor výchovného 

působení na dítě. Většinu věcí svým potomkům tolerují, vyhýbají se zákazům, příkazům. 

Mají na své dítě malé nároky. Dospívající jedinec tak má pocit, že si může všechno dovolit 

a nerespektuje tak žádná pravidla. To se promítá i v chování ke svému učiteli.  

V neposlední řadě je nutné jmenovat aspekt, který se objevuje stále více v dnešní 

společnosti. „Mládí se přeceňuje“ a dospělí se snaží vyrovnat mladým lidem. Jak tvrdí 

psychoanalytik Tony Anatrella, nezměnili se mladí lidé, ale dospělí.  

Vlivem všech výše uvedených aspektů se škola posouvá na okraj zájmu a 

soustředění dětí a jejich rodičů. Vzdělání představuje menší váhu v životě člověka než 

v minulosti a osobnost učitele ztrácí svoji důležitost a autoritu.  

 

 

2. Období dospívání – fyzické a psychické změny. 

 

 

1. Fyzické změny:  

Období dospívání, puberta, představuje v životě mladého člověka veliké změny. 

Začíná ve věku 11 – 12 let, u dívek obvykle dříve. Jsou to změny fyzické, které provází 

různé fyzické projevy a emoce či občasné agresivní projevy. V některých případech se 

mladý člověk straní svému okolí, vyhýbá se ostatním, nekomunikuje s ostatními, stydí se.  
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2. Psychické změny: 

Auger a Boucharlat ve své knize (2005) uvádějí jako jeden z psychických 

problémů, které provázejí období puberty, stesk po dětství. Někteří mladí lidé si přejí 

dospět co nejdříve, jiní se s obdobím bezstarostného dětství nechtějí rozloučit. Toto období 

stesku po dětství provázejí mnohdy pocity smutku a opuštěnosti. 

Zejména dívky se nemohou vyrovnat se změnami svého těla. Mnohdy si připadají 

tlusté, ošklivé. To má za následek v některých případech až drastické držení diet, ze 

kterých vznikají na základě psychologických problémů různé nemoci – bulimie, anorexie, 

které mohou mít až tragický dopad.  

Vlastní tělo se stává hlavním prostředkem sebevyjádření (oblečení, líčení, účes 

představují hlavní roli). Mladý člověk v období dospívání mnohdy trpí pocitem 

psychického vyprázdnění. Objevuje se touha na sebe upozorňovat, zviditelňovat se před 

svým okolím. Vytváří si tak „obranný krunýř“ před svým okolím, za který „se schovává“ a 

vytváří si tak před svým okolím jakousi umělou image.  

Další hlavní znak, který charakterizuje období dospívání, jsou emoce. V tomto 

období se u mladého člověka projevují mnohem častěji než kdykoliv jindy. 

Charakteristické pro období puberty je jejich časté střídání. Ve velmi krátkém intervalu 

radost střídá smutek, apod. Různé nálady trvají vždy velmi krátce. Mladý člověk čelí tak 

velkému náporu svých emocí a jako obranu mnohdy použije agresivní chování vůči svému 

okolí.  

Auger a Boucharlat (2005) uvádějí další charakteristický jev, který provází období 

puberty. Většina mladých lidí má sklon ke snění a představivosti. Tato potřeba je pro 

mladé lidi velmi důležitá. Ve své představě řeší tak myšlenky, které je ve skutečnosti velmi 

frustrují. Odreagovávájí se od podnětů a emocí, které jsou ve skutečnosti velmi vtíravé. 

Snění a představivost slouží tak k řešení problémů, se kterými si mladý člověk většinou 

neví rady. Někdy bývá podnět příliš silný a mladý člověk se začne vyjadřovat svými činy. 

Bojuje jimi proti „pnutí“, které tento podnět provází. V extrémních případech může dojít 

až k násilnému činu, fyzické agresi či pokusu o sebevraždu. 

Úzkost z dospělosti – Mladý člověk neustále balancuje mezi různými pocity. Střídá 

se u něj pocit všemohoucnosti, naprosté sebejistoty s pocity nejistoty, méněcennosti a 

pocitem nízkého sebevědomí. Není si jistý sám se sebou a obává se hodnocení od druhých. 
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Trpí pocitem, že ho každý pozoruje, kritizuje a pomlouvá. Obává se dospělosti. Ztrácí 

sebedůvěru, stává se tak slabý a zranitelný. Nízké sebevědomí, malá sebedůvěra a pocity 

nejistoty vyvolávají někdy agresivní chování vůči svému okolí.  

 

2.4.3 Agresivní	projevy	vůči	jednotlivci	–	autoritě	

	

Agresivní projevy vůči jednotlivci představují jeden z nejběžnějších projevů agrese 

u mladistvých. Jedná se o agresivitu jednotlivce proti jednotlivci nebo celé skupiny proti 

jednotlivci. Případy, kdy mezi sebou bojují skupiny, nejsou výjimkou.  

Agresivní chování ve školním prostřední  má ve většině případech emocionální 

náboj, je impulzivní, zbrklé, předem nepromyšlené. Větší měřítko zaujímají verbální 

projevy agresivity před fyzickou potyčkou mezi žáky.  

Ne vždy ale mají ale verbální útoky ze strany žáků zlý úmysl. Žáci zkouší učitelovu 

trpělivost a psychickou odolnost. Jsou zvědaví na učitelovu reakci. Zkouší například, jak 

učitel reaguje, když mu nachystají různá překvapení. V takové situaci musí mít učitel 

hlavně smysl pro humor, musí být pohotový a rozhodný. Reakce učitele může ve velké 

míře podpořit nebo naopak narušit jeho autoritu na dlouhou dobu. V některých případech 

přesto, že na začátku nebyl ze strany žáků míněn zlý úmysl, celá situace končí konfliktem. 

Mezi učitelem a žáky by mělo být jasno, jak si představují svůj vzájemný vztah. Učitel 

podstupuje tzv. zápas se třídou a svojí reakcí si buduje svoje dlouhodobé postavení ve 

třídě. Na takové situace je nejlepší řešení reakce humorem a celou situaci kladně přijmout. 

(Pařízek, 1990) 

Závažnější situace nastane při fyzických útocích ze strany žáků vůči učiteli.  

Fyzická agresivita rok od roku stále více narůstá. Podle Martínka (2009) se agresivní 

chování proti učiteli stále stupňuje a tento nárůst představuje v poslední době čím dál větší 

problém. Pedagogové si stěžují, že se žáci mezi sebou baví, vyrušují, dělají rámus a 

nedávají pozor při výuce. Skoro až ignorují přítomnost učitele ve třídě. Na otázky učiteli 

neodpovídají, odmítají psát písemnou práci, odmítají jít k tabuli či učiteli odevzdat 

žákovskou knížku. Odmítají spolupracovat s učitelem, odmítají vypracovat zadané úkoly, 

nenosí si pomůcky (Auger a Boucharlat, 2005).  

Oproti dřívějším letům se stále více objevuje problém, kdy žák dává najevo svůj 

nezájem o výuku. Nedává pozor, baví se se spolužákem. To ovšem je v rozporu s cílem 

pedagoga a žák tím narušuje průběh hodiny. Pedagog musí tuto situaci řešit. Pro učitele se 
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nejedná o jednorázové potrestání viníka, ale jedná se o změnu celého způsobu výchovy. 

Takovým jednáním žáka se narušuje autorita učitele. Pokud v takové situaci pedagog volí 

nesprávné řešení situace, hrozí mu ztráta autority i u ostatních žáků. Naopak správným 

řešením situace může vytvořit i bližší vztahy se svými žáky. Pedagog je tedy zodpovědný 

nejen za vedení hodiny a probrání dané látky, ale také za své žáky a je velice důležité 

vybudovat si ke svým žákům vztah a patřičnou autoritu. Není možné stanovit jednotný 

návod, jak situaci řešit. Zaleží na povaze třídy, na postavení učitele mezi žáky, na jeho 

organizaci vyučování a v neposlední řadě na tom, jakou má oporu v pedagogickém sboru a 

vedení školy.  

Nejčastější problém však stále zaujímá agresivní projev verbálního rázu proti 

učiteli. Žák je drzý, odmlouvá, vulgárně se projevuje vůči svému učiteli. Stále méně častý, 

nicméně v posledních letech stále více narůstající, představuje fyzické napadení žáka 

učitele. 

V období dospívání, kdy mladí lidé přijímají různé vzory, bývá pro mladé lidi toto 

chování zajímavé, imponující.  V agresorovi vidí jakéhosi hrdinu, který se nebojí a postaví 

se autoritě. Jeho chování tak přebírají, touží být pro své okolí také zajímavý. Veliké riziko 

pro chování mladých lidí představují zprávy o střelbách, násilných činech ve školním 

prostředí v zahraničí a v posledních letech i u nás, které se objevují v médiích a na 

internetu. V některých případech tyto zprávy neslouží pro mladé lidi jako varování, ale 

jako výzva, podnět, kam mohou dojít a co si mohou vůči svému okolí dovolit.  

 

 

2.4.4 Vztahy	dospívajících	se	svým	okolím	

	

1. Vztahy	s	rodiči:	

	

Podle Auger a Boucharlat (2005) mladý člověk paradoxně prožívá dvě protikladné 

potřeby – potřebu být závislý na své rodině a potřebu se od své rodiny oddělit.  

Pociťuje stále potřebu být milován a potřebu citového zázemí. Chce být neustále 

ujišťován o lásce svých rodičů. Na druhé straně si udržuje od nich odstup. Potřebu být 

milován vlastními rodiči si v období dospívání mladý člověk neuvědomuje, ani ji 

vlastním rodičům nevyjadřuje. V některých případech může dojít až k agresivnímu 

typu chování, kdy se jedinec staví do opozice vůči svým rodičům. 
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Dospívající jedinec, který hledá svoji identitu, „se bouří“ proti vlastním rodičům. 

Cítí se zklamaný, svými rodiči nepochopený. Svoje rodiče neustále kritizuje, 

nesouhlasí s jejich názory. Toto období není lehké nejen pro dospívajícího jedince, ale i 

pro samotné rodiče. Na druhou stranu mladý člověk si tak buduje vlastní osobnost a 

tato situace lepší než taková situace, když mladý člověk souhlasí se vším a plní 

všechna přání dospělých. V tomto období je velmi důležité, aby spolu rodiče a 

dospívající jedinec hodně mluvili, vše rozebírali. Mladý člověk potřebuje mít pocit, že 

mu rodiče rozumějí, zároveň si potřebuje chránit svůj „soukromý prostor“, který nesmí 

nikdo překročit. Někdy jedinec jakoby záměrně vyvolává hádky s rodiči, provokuje je, 

vyvolává konflikty. Zároveň tím však touží udržovat s rodiči komunikaci, vzájemné 

vztahy.  

Díky tomuto protichůdnému chování je znatelné, jak obtížná je pro mladého 

člověka separace od rodičů. Stále však touží po mateřské péči a rodinném zázemí. 

 

2. Vztahy s učiteli:  

 

Stěžejní bývá v některých situacích vztah učitele s žákem. Ať už jde o kladný nebo 

záporný vztah, mnohdy bývá podnětem vymykat se školnímu řádu ze strany žáků. Zde se 

projevuje náročnost učitelské profese po psychické a citové stránce. Ze strany pedagoga 

nejde jen o naučení žáky dané látce, ale o dennodenní prožívání úspěchů, bezmocnosti, 

radosti nebo řešení nejrůznějších konfliktů se svými žáky. Ve většině případů jde o 

dlouhodobé řešení problémů a učitel si starosti, zklamání a problémy se žáky odnáší 

s sebou domů. Proto učitel musí být odolným vůči nejrůznějším konfliktům se žáky a 

negativním projevům s nimi.  

Poslední dobou konflikty na školách stále narůstají a obzvlášť na některých typech 

škol se učitel setkává s nejrůznějšími přestupky a agresivním chováním ze strany žáků. 

Učitel se musí naučit být odolný vůči negativním a agresivním projevům žáků, zvláště, je-

li útok směřován proti jeho osobě. Nesmí se nechat vyprovokovat, ale zároveň nesmí 

podlehnout žákovi – podlehnout jeho přízni. Nejdůležitější je, aby si zachoval neutrální 

postoj. Naopak při neúspěchu řešení problému nesmí zatrpknout a rezignovat na výchovu 

dětí a mládeže.  

Během výuky si pedagog vytváří vztah s jednotlivými žáky nebo jednotlivými 

skupinkami žáků. Jde o různou míru sympatie nebo naopak antipatie, vzájemnou 
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spolupráci či odstup. To se projevuje i v klasifikaci a přístupu učitele k žákovi. Žáci jsou 

velmi citliví v přístupu pedagoga k jednotlivcům. Negativně reagují na pedagogovy 

oblíbence. Různorodý přístup učitele k jednotlivým žákům či určité skupince má veliký 

dopad na jeho autoritu ve třídě. Třída se rozdělí na skupiny, které osobu učitele podporují 

nebo naopak zavrhují. Nejdůležitější je, aby učitel navodil vztah se třídou jako celkem i se 

všemi jednotlivci. Záleží na osobnosti učitele i žáka. 

Pedagog musí tedy oplývat nejen odbornou způsobilostí, ale čím dál více je potřeba 

jeho způsobilost sociální, schopnost se vcítit do různých problémů, schopnost chladnou 

hlavou řešit konfliktní situace a schopnost se rychle v těchto situacích rozhodovat.  

Podobné je to u žáků. Konflikty a různé problémy prožívají dlouhou dobu stejně 

jako učitel. Velmi tedy záleží na vzájemné spolupráci mezi učitelem a žákem. (Pařízek, 

1990) 

Mladý dospívající člověk svoje vztahy s učitelem vnímá velmi citlivě. Auger a 

Boucharlat (2005) ve své knize tento vztah rozdělují na dva základní procesy: 

1. Identifikace 
2. Projekce. 

 

 

 

Ad1. Identifikace: 

 

 „Identifikace je psychologický proces, během něhož subjekt napodobuje 

vzhled, vlastnosti a další atributy jiného subjektu a zcela nebo částečně se mu připodobní.“ 

(J. Laplanche, J. B. Pontalis, Vocabulare de la psychoanalyse (Slovník psychoanalýzy), 

PUF, Paris, 1973.) 

 

 Vědomé „já“ člověka se formuje skrze nepřetržitý tok identifikací. V dětství 

se jedinec připodobňuje k rodičům, v období dospívání hledá svoje identifikační modely 

jinde ve svém okolí. Ztotožňuje se se známou osobností, svými kamarády – svými 

vrstevníky, se staršími kamarády nebo s jakýmikoliv dospělými osobami ve svém okolí, s 

vychovateli nebo s učiteli. Může je brát dokonce jako náhradu za své rodiče a vyžaduje po 

nich citovou podporu. Zvláště když přestává v období dospívání rodina fungovat tak, jak 

by měla (rodiče se rozvádějí, apod.), jedinec si hledá oporu – svůj vzor někde jinde.  
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 Toto období, kdy se dospívající jedinec identifikuje s jinými modely než 

jsou rodiče, je pro dospívajícího jedince velmi důležité. Jedinec se odlučuje od vlastních 

rodičů a získává tak vlastní identitu.  

 

Ad2. Projekce: 

 

  „Projekce je psychologický proces, při kterém se určitá osoba připodobňuje 

k osobě druhé.“ (M.-T. Auger, Ch. Boucharlat, Učitel a problémový žák, 2005, s. 21). 

 

  Jedinec si může promítat obraz svého rodiče například do svého učitele. S 

ním pak jedná stejným způsobem jako se svým rodičem nebo vyvolává ve škole konflikty, 

které doma nemohou vypuknout. 

 Jiná podoba projekce nastane, kdy si žák promítá do svého učitele nálady a 

povahové rysy, které si doopravdy u něho nepřeje. Například si myslí, že učitel ho nemá 

rád, že se na něho zlobí nebo že si o něm myslí, že je neschopný a hloupý. Tuto projekci si 

představuje pouze vlivem svého nízkého sebevědomí a agresivních nálad.  

 Svého pedagoga žák už nevnímá jako osobnost, ale obraz, který si ve svých 

vlastních myšlenkách vytvořil. Vytvořil si ve své představě tzv. „projekční plátno“ a do něj 

si promítá svoje vlastní problémy a starosti. Situace se může vyhrotit do dvou extrémních 

směrů. Žák se může začít stavět do opozice vůči svému pedagogovi a přestane se učit. V 

opačném případě naopak si bude chtít získat učitele na svoji stranu a bude se před učitelem 

hodně snažit a učit se zvýšenou mírou submisivity. To ale bude postrádat samostatnost, 

která je podmínkou pro správné učení. 

 

 

2.5 Řešení agresivity  

Pokud se násilí odehrává ve školním vzdělávacím prostředí, je nutné, aby se žák či 

rodič obrátil na školu. Povinností pedagoga by mělo být dohlížením a včasnou intervencí 

zabránit, aby na škole nedocházelo k žádným formám násilí. Pokud nepomůžou odborné 

výchovné metody pedagoga, je nutné obrátit se v souladu se základní platnou legislativou 

na školní řád, který by měl obsahovat závazná pravidla a žáci i rodiče by měli znát 

konkrétní sankce, které následují za jejich porušení.  
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 V případě že se rodič nemůže dohodnout s pedagogem, může situaci řešit na 

školských správních orgánech, tj. státní správa ve školství – (ředitel školy, orgány kraje, 

Česká školní inspekce, Ministerstvo školství) a samospráva, což je zřizovatel školy (může 

být obec či kraj). 

 V případě, že rodič či zákonný zástupce neuspěje ani u těchto orgánů, je 

nutné, aby podal trestní oznámení na agresora. Z praxe ke stíhání agresora často nedochází, 

z důvodu nízkého věku pachatele (Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,  § 11). 

 Pokud by bylo zjištěno, že pedagogický pracovník neplnil svoje povinnosti, 

porušil tím pracovněprávní odpovědnost (Metodický pokyn MŠMT č. 28275/2000-22 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.) a zaměstnavatel mu 

může například udělit výpověď či snížit mzdu.  

 V závažných případech může být pedagog trestně stíhán (Zákon č. 140/1961 

Sb., trestní zákon), pokud se jedná o Ublížení na zdraví podle § 223, 224 TZ, Nadržování 

podle § 166 TZ, Nepřekažení trestného činu podle § 167 TZ, Podněcování podle § 164 TZ, 

Schvalování trestného činu podle § 165 TZ. 

 Pokud agresor poruší školní řád, musí si uvědomovat svoji odpovědnost za 

čin, který způsobil a škola má možnost udělit žákovi některé výchovné opatření, například 

napomenutí, důtka třídního učitele, snížená známka z chování. Ve středním školství je 

možno udělit i podmíněné či nepodmíněné vyloučení ze školy. V základním školství, 

jelikož žák musí plnit povinnou školní docházku, je řešení situace velice složité, protože 

vždy na některé ze základních škol, musí povinnou školní docházku dokončit.   

Legislativní rámec pro řešení agresivity bychom mohli spatřovat v těchto 

dokumentech: 

Školní řád  
Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 
Zákon č. 94/1963 Sb.,  o rodině 
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů 
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3. Empirická část 

 

 

 

3.1 Cíl výzkumu 

 

 

 Cílem výzkumu je, zjistit s jakým typem agrese vůči vlastní osobě se ve svém 

zaměstnání učitelé setkávají, zda se setkávají s agresí více u chlapců, či dívek, zjistit také 

charakteristiku agresora – jaký má dle učitelů školní prospěch, z jakých rodin většinou 

agresor pochází, sledovat 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 vůči pedagogům, ve kterých vyučovacích předmětech se nejvíce dle zkušenosti 

učitelů projevuje násilí a nekázeň, zda uvažovali o odchodu ze školství z důvodu zvyšující 

se nekázně ze strany žáků.  

 Pedagogové uvádějí zkušenosti s kyberšikanou ve svém zaměstnání, jak často se 

s ní setkávají, jak často problém kyberšikany ve svém zaměstnání řeší.  

 Zjišťujeme také, zda se pedagogové účastní odborného vzdělávání, které souvisí s 

danou problematikou, délku praxe, pohlaví, velikost školy, na které učitelé působí,  

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, zároveň zjistit zkušenosti s jednotlivými formami agrese 

vůči vlastní osobě ze strany žáků. Cílem je rovněž prozkoumat pohled učitelů na snížení 

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

vzdělávání učitelů, 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. 
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3.2  Hypotézy 

 

 

H1: Učitelé se ve svém zaměstnání setkávají nejvíce s agresí verbální aktivní přímou. 

H2:Učitelé se častěji setkávají s agresí u chlapců než u dívek. 

H3: Agresor má většinou nedostatečný školní prospěch. 

H4: Agrese žáků se nejvíce projevuje ve výchovných předmětech. 

H5: V posledních pěti letech se chování žáků prudce zhoršilo. 

H6: Učitelé se v poslední době často setkávají s kyberšikanou vůči vlastní osobě. 

H7: Učitelé řeší problémy s agresí žáků vůči pedagogům průměrně každý týden.  

H8:Učitelé uvažují o odchodu ze školství z důvodu zvyšujícího se násilí vůči vlastní osobě. 

 

 

 

  

 

3.3  Použité metody 

 

Ve výzkumu byl použit vlastní dotazník, který obsahoval 31 otázek. Tento dotazník 

byl určen učitelům základních škol. Dotazník byl šířen formou interaktivního odkazu na 

webové stránky, kde mohli respondenti rovnou odpovídat, nebo byl šířen v tištěné podobě 

mezi pedagogy do jednotlivých škol. Byli osloveni učitelé ze škol zapojených do programu 

VIP-kariéra a z náhodně vybraných základních škol. Z celkového počtu dvě stě kusů bylo 

vyplněno 122 kusů dotazníku, tj. 61 procent. 

 

. Otázky se týkaly výskytu násilí a agrese ve školním prostředí. Dotazník byl zcela 

anonymní, zajišťoval tedy ochranu osobních dat.  

První část dotazníku zjišťuje charakteristiku agresivního jedince. Zda jde spíše o 

chlapce či dívky, jaký má agresivní jedinec prospěch, z jaké pochází rodiny, jaké mají 

rodiče agresora vzdělání a zaměstnání. 
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Další část dotazníku obsahuje otázky, které se zabývají, jestli mají vliv akční filmy 

nebo počítačové hry na míru agresivity u dětí.  

Ve třetí části dotazníku jsou otázky, které zjišťují názory na rodiče agresivních dětí, 

tj. zda se rodiče agresivních dětí vyhýbají kontaktu se školou, zda se v chování rodičů 

agresivních dětí objevují náznaky agresivního chování.  

 Ve čtvrté části dotazníku jsou zjišťovány demografické informace ohledně 

zkoumaných osob. Zjišťujeme pohlaví respondenta, jeho počet let praxe ve školství, počet 

žáků na základní škole, na které dotazovaný pedagog učí. Jaké má zkušenosti s výskytem 

násilí u dětí, jestli si myslí, že chování dětí se v posledních pěti letech zhoršilo, v jakých  

předmětech se agresoři nejvíce projevují, jak často ve svém zaměstnání pedagogové řeší 

problémy s agresivními žáky vůči pedagogům, zda se dotazovaní pedagogové účastnili 

nějaké konference a zda by souhlasili se snížením věkové hranice odpovědnosti. 

Dále jsou zjišťovány názory pedagogů, co je nejzávažnější příčinou zvyšujícího se 

výskytu násilí u dětí a mládeže, dále pedagogové uváděli nejčastější zkušenost s agresí 

vůči vlastní osobě, také jestli se setkali s kyberšikanou vůči vlastní osobě, pokud ano, jak 

často se s ní setkávají. Odpovídali také na otázku, zda by souhlasili s tím, aby se změnila 

legislativa a pedagog získal status veřejného činitele a zda souhlasí s tím, že současné 

vysoké školství připravuje dostatečně kvalitně budoucí pedagogy pro práci s žáky 

s agresivním chováním. 

 

 

3.4  Vzorek 

 

Dotazníkového šetření se z celkového počtu dvě stě dotazníků účastnilo 122 

respondentů. Jednalo se o pedagogy, kteří vyučují na základních školách na území České 

republiky.  

Z celkového počtu 122 respondentů bylo 15 mužů, tj. 12,3% a 107 žen, tj. 87,7%. 

Průměrná praxe respondenta ve školství byla 16 let.  

67 (54, 9%) dotázaných respondentů pracuje na škole, kde počet žáků je nad 300. 

19 dotázaných (15, 6%) pracuje na škole s počtem žáků 201 – 300, 12 dotázaných (9, 8%) 

pracuje na škole s počtem žáků 151 – 200. 15 dotázaných (12, 3%) pracuje na škole 

s počtem žáků 101 – 150. Nejméně dotazovaných (9, tj. 7, 4%) je zaměstnancem školy 

s nejmenším počtem žáků – tj. do 100.  
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3.5 Výsledky výzkumu 

 

1) Častěji se setkáváte s agresí u  
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        obr. 1 – graf  znázorňující pohlaví agresora 

 

Ze 122 dotázaných respondentů odpovědělo 86 pedagogů, že častěji se setkávají 

s agresí u chlapců. Představuje to 70,5%. 20 dotázaných odpovědělo, že ve své praxi se 

častěji setkává s agresí u dívek (16,4%). 16 respondentů nedovedlo posoudit (13,1%).  
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2) Jaký má podle vás většinou agresor školní prospěch 
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            obr. 2 - graf znázorňující školní prospěch agresora 

 

Na odpovědi na otázku, jaký má většinou agresor školní prospěch, se většina 

respondentů (54 ze 122) shodla, že agresor má průměrný školní prospěch (44, 3% 

dotázaných). 45 (36,9%) dotázaných respondentů si myslí, že agresor má podprůměrný 

školní prospěch. O tom, že většina agresorů prospívá s vyznamenáním, je přesvědčeno 15 

dotázaných, což představuje 12,3%. Nejméně dotázaných respondentů (8) si myslí, že 

agresor má nedostatečný školní prospěch. Tento výsledek dotazníkového šetření nám zcela 

vyvrací stanovenou hypotézu v této práci, že většina agresorů má nedostatečný školní 

prospěch. Je o tom přesvědčeno pouze 6, 5% dotázaných. 
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3) Dle Vašeho pozorování se agresivní chování více vyskytuje u dětí 
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         obr. 3 - graf znázorňující rodinné prostředí agresora 

 

Další otázka měla objasnit, v jakém prostředí vyrůstají agresoři. Nejvíce se dotázaní 

respondenti (30, tj. 24,6%) shodli na tom, že agresivní chování se nejvíce vyskytuje u dětí, 

které vyrůstají pouze s matkou. 20 dotázaných respondentů (16, 4%) si myslí, že agresivní 

chování se vyskytuje u dětí z pěstounské péče, 16 dotázaných respondentů (13,1%) je 

přesvědčeno, že většina dětských agresorů žije s prarodiči. 15 dotázaných (12, 3%) 

odpovědělo, že děti s agresivním chováním pocházejí z úplných rodin.  14 dotázaných 

respondentů (11,5%) je přesvědčeno, že tyto děti pocházejí z adoptivních rodin, 10 

dotázaných (8, 2%) odpovědělo, že děti s agresivním chováním vychovává otec. 17 

respondentů (13, 9%) na tuto otázku nedokázalo odpovědět.  
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4) Rodiče agresorů mají dle Vašich zkušeností nejčastěji 
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          obr. 4 - graf znázorňující vzdělání rodičů agresorů 

 

 

Nejvíce dotázaných respondentů (42 z celkového počtu 122, tj. 34, 4%) má 

zkušenosti s tím, že rodiče agresorů jsou vyučeni v oboru. Dalších 27 dotázaných (22, 1%) 

odpovědělo, že rodiče agresorů mají úplné střední vzdělání. 15 dotázaných (12, 3%) je 

přesvědčeno, že většina rodičů dětí se sklonem k agresivnímu chování, má základní 

vzdělání. 9 dotázaných (7,4%) odpovědělo, že rodiče agresorů mají vysokoškolské 

vzdělání a 6 dotázaných (4, 9%) tvrdí že rodiče vystudovali gymnázium. Zbylých 23 

dotázaných respondentů (18, 9%) nedovedlo posoudit. 
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5) Rodiče agresorů jsou dle Vašich zkušeností 
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            obr. 5 - graf znázorňující profesi rodičů agresorů 

 

Na tuto otázku nebyla zjištěna jednoznačná odpověď. Více než polovina 

dotázaných respondentů (59, tj. 48, 5%) nezná profesi rodičů dětí se sklonem 

k agresivnímu chování. Proto odpovědi na tuto otázku mohou být zavádějící. Jak se ale 

dalo předpokládat, nejvíce dotázaných (31, tj. 25, 4%) odpovědělo, že rodiče agresorů jsou 

soukromí podnikatelé. V práci tráví většinu času a na svoje děti jim nezbývá čas. 18 

dotázaných (14, 6%) si myslí, že rodiče agresivních dětí jsou dělníci. 9 dotázaných 

respondentů (7, 4%) odpovědělo, že rodiče agresorů jsou nezaměstnaní a 5 dotázaných 

(4,1%) odpovědělo, že rodiče agresorů jsou státní zaměstnanci. 
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6) Zvýšený výskyt agrese se dle Vašeho pozorování objevuje více u dětí, které 

sledují akční filmy v médiích 
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 Obr. 6 – graf znázorňující souvislost výskytu agrese se sledováním akčních filmů 

 

Na tuto otázku odpověděla většina dotázaných respondentů (76 z celkového počtu 

122, tj. 62,3%), že souhlasí se zvýšeným výskytem agrese zvláště u dětí, které sledují akční 

filmy v médiích. Dalších 19 dotázaných (15, 6%) s tímto tvrzením spíše souhlasí. 

S tvrzením spíše nesouhlasí 14 dotázaných (11, 5%) a pouze 2 dotázaní (1, 6%) zcela 

nesouhlasili. Zbylí dotázaní (11, tj. 9%) nedovedou posoudit. 
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7) Pozoruji, že děti se zvýšenou agresí v kolektivu více o těchto filmech hovoří 
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Obr. 7 – graf znázorňuje, zda děti se zvýšenou agresí hovoří v kolektivu o akčních      

filmech 

 

 

S tvrzením, že děti se zvýšenou agresí v kolektivu více o akčních filmech hovoří, 

celá polovina dotázaných respondentů spíše souhlasí (61 dotázaných, tj. 50%). S tvrzením 

souhlasí 25 dotázaných (20, 5%). Naopak ani jeden respondent neodpověděl tak, že zcela 

nesouhlasí. 20 dotázaných (16, 4%) spíše nesouhlasí. Zbylí respondenti (16, tj. 13, 1%) 

nedovedou posoudit. Celkem 70, 5% se k tomuto tvrzení přiklání (souhlasí, spíše souhlasí). 
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8) Sleduji ve své praxi, že děti se zvýšenou agresí zvýšeně inklinují k akčním 
počítačovým hrám 
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       Obr. 8 – graf znázorňující souvislost agrese s akčními počítačovými hrami 

 

S tímto tvrzením se ztotožnila většina (73, 8%) dotázaných respondentů (odpověď 

souhlasím a spíše souhlasím). 51 dotázaných (41, 8%) odpověděla, že souhlasí a 39 

dotázaných (32%), že spíše souhlasí. Naopak 9 (7, 4%) respondentů odpovědělo, že spíše 

nesouhlasí a pouze 4 dotázaní (3, 3%) zcela nesouhlasili s tvrzením, že děti se zvýšenou 

agresí zvýšeně inklinují k akčním počítačovým hrám. 19 dotázaných respondentů (15, 5%) 

nedovedou posoudit. 
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9) Rodiče agresivních dětí se často vyhýbají kontaktu se školou 
 

 

Obr. 9 – graf znázorňující souvislost s agresivním chováním rodičů a jejich dětí 

 

Také na otázku, zda v chování rodičů agresivních dětí se objevují náznaky 

agresivního chování, většina (70, 5%) dotázaných pedagogů odpověděla kladně. 24 

dotázaných (19, 7%) souhlasilo, 62 dotázaných (50, 8%) spíše souhlasilo. Opačného 

názoru (spíše nesouhlasili) bylo 6 dotázaných (4,9%) a zcela nesouhlasilo 8 respondentů 

(6,6%). Nedovedlo posoudit 22 dotázaných (18%).  
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10) Jste 
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Obr. 10 – graf znázorňující pohlaví dotazovaného respondenta 

 

Z celkového počtu 122 dotázaných je 107 žen (87, 7%) a 15 mužů (12, 3%). 

 

 

 

 

 

11) Počet let Vaší praxe ve školství je  
 

 

16 

 

 

Průměrný počet let praxe dotázaných respondentů je 16 let. 
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12) Uvažoval jste někdy o odchodu ze školství z důvodu zvyšujícího se násilí a sociálně 
patologických jevů na školách. 
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Obr. 11 – graf znázorňující úvahu učitelů o odchodu ze školství v souvislosti s 

násilím 

 

O odchodu ze školství z důvodu zvyšujícího násilí a sociálně patologických 

jevů na školách uvažovalo 48 dotázaných respondentů (39, 3%). Zbylých 74 

dotázaných (60, 7%) o odchodu ze školství zatím neuvažovalo.  
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13) Jak často ve škole, kde pracujete, řešíte problémy spojené s agresí žáků vůči 
pedagogům  
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Obr. 12 – graf znázorňující četnost řešení problémů spojených s agresí žáků vůči 

pedagogům 

 

 Další otázka zjišťovala četnost řešení problémů spojených s agresí žáků vůči 

pedagogům. Nízké procento dotázaných respondentů uvedlo, že problémy řeší často, tj. 

každý den nebo každý týden. 6 Respondentů (5%) řeší problémy každý den a 3 dotázaní 

(2, 5%) každý týden. 17 dotázaných (13, 8%) se zabývá dětskou agresivitou každý měsíc. 

Valná většina pedagogů (78, 8%) řeší problémy dětí několikrát za pololetí či za školní rok. 

56 dotázaných respondentů (45,9%) se problémy zabývá několikrát za pololetí a 40 (32, 

8%) dotázaných se problémy zabývá několikrát za školní rok. 
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14) Pracujete na základní škole s počtem žáků 
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Obr. 13 – graf znázorňující počet žáků na školách, kde pracují dotazovaní pedagogové 

 

 

Počet žáků na školách má bezpochyby také vliv na výskyt násilí. V následující 

otázce bylo zjištěno, že 67 (54, 9%) dotázaných respondentů pracuje na škole, kde počet 

žáků je nad 300. 19 dotázaných (15, 6%) pracuje na škole s počtem žáků 201 – 300, 12 

dotázaných (9, 8%) pracuje na škole s počtem žáků 151 – 200. 15 dotázaných (12, 3%) 

pracuje na škole s počtem žáků 101 – 150. Nejméně dotazovaných (9, tj. 7, 4%) je 

zaměstnancem školy s nejmenším počtem žáků – tj. do 100.  
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15) Ve kterých předmětech si myslíte, že se nejvíce projevuje násilí a nekázeň ve 

vyučovacích hodinách 
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Obr. 14 – graf znázorňující vyučovací předměty, ve kterých se nejvíce projevuje 

násilí a nekázeň  

 

 

V následující otázce se potvrdil předpoklad, že nejvíce z vyučovacích předmětů se 

násilí a nekázeň projevuje ve výchovách (ze 122 dotázaných respondentů tak potvrdilo 84, 

tj. 68,9%). Dalších 29 dotazovaných (23, 7%) si myslí, že agresoři se nejvíce projevují 

v humanitních předmětech a nejméně dotazovaných (9, tj. 7, 4%) je přesvědčeno, že násilí 

a nekázeň se nejvíce projevuje v přírodovědných předmětech. 
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16) Účastnil (a) jste se v posledních letech nějakého semináře, konference z této oblasti 
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Obr. 15 – graf znázorňující účast pedagogů na seminářích či konferencí týkajících 

se násilí 

 

V další otázce jsme zjišťovali, zda se pedagogové účastnili nějakého semináře či 

konference z této oblasti. Odpovědi byly poměrně vyrovnané. 44 dotazovaných (36, 1%) – 

z celkového počtu 122 dotazovaných respondentů – odpovědělo kladně na tuto otázku, 

záporně odpovědělo 47 dotazovaných (38, 5%) a 31 dotazovaných (25, 4%) nemělo 

možnost se semináře či konference z této oblasti účastnit. 
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17) Spolupracuje škola, na které pracujete, s odborníkem, který se zabývá problematikou 
agresivního jednání? 
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Obr. 16 – graf znázorňuje, zda škola, na které dotazovaní pedagogové pracují, 

spolupracuje s odborníkem zabývajícím se problematikou agresivního jednání 

 

Na otázku, jestli škola, na které dotazovaní respondenti pracují, spolupracuje 

s odborníkem zabývajícím se problematikou agresivním jednáním, odpověděla převážná 

většina kladně (97 dotazovaných, tj. 79, 5%). Pouze 25 dotazovaných respondentů (20, 

5%) na tuto otázku odpovědělo záporně. 

 

18) Co je dle Vašeho názoru nejzávažnější příčinnou zvyšujícího se výskytu násilí u 
dětí a mládeže? 

 

      Respondenti nejčastěji uvádějí: 

 

 

           Akční filmy 

Agresivní hry na PC 

Média 

Brutalita v médiích 

Odkládání dětí k PC 
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Odkládání dětí k TV 

Nejsou nastavena pravidla v rodině 

Nezájem rodičů o volný čas dětí 

Nedostatek času věnovaného rodiči dětem 

Neúplnné rodiny 

Rozvodovost 

Životní styl rodiny 

Rodiče málo komunikují s dětmi 

Minimální kontakt rodičů se školou 

Ztráta životních jistot rodiny 

Rodina uspokojuje pouze materiální potřeby dětí 

Orientace rodičů na výkon dětí 

Převod odpovědnosti rodičů na školu a nezájem rodičů 

Měkké výchovné normy 

Důraz na práva nikoliv povinnosti 

Absence vlastní odpovědnosti rodičů 

Chybí kladné vzory rodičů 

Podrývání autority učitelům 

Hodnoty v rodinách chybí 

Vysoká tolerance nevhodného chování 

Orientace rodin na peníze 

Orientace rodičů na luxus a uspokojování drahých dárků dětem 

Vysoká zaměstnanost rodičů 

Uvolněná morálka 

Rychlé tempo v rodině 

Nedostatek citu 

Liknavý přístup ze stran pedagogických pracovníků 

Etické normy ve společnosti 

Snížený respekt dětí před autoritami 

Neschopnost podřídit se, přijmout nastavená pravidla 
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19) Uveďte nejčastější zkušenost s agresí vůči vlastní osobě 
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Obr. 17 – graf znázorňující zkušenosti učitelů s agresí vůči vlastní osobě 
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V této otázce bylo osloveno 122 respondentů. Na otázku, zda mají zkušenost 

s agresí vůči vlastní osobě, pouze 9 respondentů (6, 6%) odpovědělo, že žádný projev 

agresivity na své osobě nezaznamenalo.  

Nejvíce dotázaných respondentů (56, 6%) mají zkušenosti s urážkami či nadávkami 

ze strany studenta při vyučování nebo mimo vyučování (54 dotázaných, tj. 44, 3% mají 

zkušenosti s nadávkami či urážkami při vyučování, 15 dotázaných, tj. 12, 3% mimo dobu 

vyučování).  

12 dotázaných (9, 9%) zaznamenalo slovní urážky dokonce ze strany rodiče či 

příbuzného žáka. Přímý fyzický útok ze strany rodičů či příbuzných žáka nikdo 

nezaznamenal. 

11, 6% dotázaných mají zkušenosti s vyhrožováním. 8 dotázaných pedagogů (6, 

6%) mají zkušenosti s výhružkami poničením majetku a 6 respondentů (5%) s výhružkami 

fyzickým násilím. 

S přímým fyzickým útokem ze strany žáka se setkali 3 dotázaní (2, 5%). 

S ohrožováním bývalým žákem má zkušenost 10 dotázaných pedagogů (7, 4%). 

S poškozením osobní věci se setkalo 5 dotázaných respondentů (4, 1%). 
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20) Jste pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti? 
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         Obr. 18 – graf znázorňující postoj pedagogů vůči snížení hranice trestní 

odpovědnosti 

 

Většina dotázaných (77, 1%) na otázku, zda by souhlasili se snížením věkové 

hranice trestní odpovědnosti, odpověděla kladně. Z celkového počtu 122 dotázaných 

respondentů odpovědělo 45 (36, 9%) rozhodně ano a 49 dotázaných (40, 2%) spíše ano. 

K opaku se přiklání 12, 3% dotázaných. 12 (9, 8%) dotázaných se snížením věkové hranice 

trestní odpovědnosti spíše nesouhlasí a 3 dotázaní (2, 5%) rozhodně nesouhlasí. 

13 dotázaných (10, 6%) nevědělo. 
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21) Myslíte si, že se chování žáků v posledních pěti letech zhoršilo? 
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Obr. 19 – graf znázorňující názor pedagogů na chování žáků v posledních pěti 

letech 

 

O tom, že se chování žáků v posledních pěti letech zhoršilo, je přesvědčeno 63, 9% 

dotázaných respondentů. 36 dotázaných (29, 5%) odpovědělo spíše ano a 42 dotázaných 

(34,4%) odpovědělo na tuto otázku rozhodně ano.  

S touto otázkou nesouhlasí 26, 3%. Spíše nesouhlasí 23 dotázaných (18, 9%) a rozhodně 

nesouhlasí 9 respondentů (7, 4%).  

12 dotázaných pedagogů (9, 8%) nedovedlo posoudit.  
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22) Setkal(a) jste se někdy s kyberšikanou učitelů ve svém zaměstnání? 
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obr. 20 – graf znázorňující, zda se učitelé setkali ve svém zaměstnání s 

kyberšikanou 

 

Na otázku, zda se pedagogové setkali s kyberšikanou ve svém zaměstnání, 

odpovědělo 110 respondentů z celkového počtu 122 dotázaných. Většina pedagogů se 

s kyberšikanou setkala (88 dotázaných, tj. 80%). 22 dotázaných odpovědělo na tuto 

otázku záporně (20%).  
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23) Pokud ano, tak jak často se s ní setkáváte? 
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Obr. 21 – graf znázorňuje, jak často se pedagogové setkávají s kyberšikanou ve svém 

zaměstnání 

 

Z celkového počtu 122 dotazovaných respondentů odpovědělo na tuto otázku 88 

respondentů. 46 (52,3%) pedagogů odpovědělo, že se s kyberšikanou setkalo občas, 19 

(21,6%) pedagogů se s kyberšikanou setkává často a 23 (26,1%) dotazovaných 

odpovědělo, že se s kyberšikanou setkává málokdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

61

 

24) Byl(a) jste někdy nahráván(a) (např.mobilním tel.) při výuce? 
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Obr. 22 – graf znázorňující zkušenost pedagogů s nahráváním při výuce 

 

 

V další otázce jsme zjišťovali, zda byli pedagogové nahráváni při výuce. Na 

otázku odpovědělo 110 pedagogů z celkového počtu 122 dotázaných. Zkušenost 

s nahráváním má 18 dotázaných (16%). Záporně odpovědělo 44 dotázaných (40%). 

Zbylých 48 dotázaných (44%) o ničem neví. 
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25) Byla nahrávka zveřejněna na internetu nebo distribuována mezi žáky proti Vaší 

vůli? 
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Obr. 23 – graf znázorňující vědomí pedagogů o případném zveřejnění nahrávky na 

internetu nebo případné distribuce mezi žáky 

 

 

O tom, že byla nahrávka zveřejněna nebo distribuována mezi žáky se dozvěděli 

pouze dva pedagogové (4, 6%). Z celkového počtu 122 odpovědělo na tuto otázku 86 

dotázaných. Z tohoto počtu odpovědělo 42 respondentů (48, 8%) záporně, zbylí 

dotázaní (38, tj. 44,2%) o tom neví, 4, tj. 4, 7% prostředí internetu neznají. 
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26) Uvítal (a) byste přítomnost vyškoleného odborníka, který by na škole řešil 

problematiku agresivity a nežádoucích patologických jevů? 
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 Obr. 24 – graf znázorňující případný zájem pedagogů o přítomnost vyškoleného 

odborníka 

 

Na otázku, zda by dotázaní respondenti uvítali přítomnost vyškoleného 

odborníka, který by na škole řešil problematiku agresivity, odpovědělo 108 dotázaných 

respondentů ze 122. Většina (102, tj. 94,4%) se shodla, že ano. Pouze 6 respondentů 

(5,6%) odpověděli, že není potřeba. 
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27) Měl(a) byste zájem o další vzdělávání zaměřená na problematiku násilí ve školním 

prostředí?  
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Obr. 25 – graf znázorňující zájem pedagogů o další vzdělávání v oblasti násilí ve 

školním prostředí 

 

O další vzdělávání zaměřená na problematiku násilí ve školním prostředí by 

mělo zájem 90 (83%) dotázaných respondentů. Záporně odpovědělo 19 dotázaných 

(17%). Na tuto otázku odpovědělo 109 pedagogů z celkového počtu 122 dotázaných. 
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28) Souhlasíte s tím, aby se změnila legislativa a pedagog získal status veřejného 

činitele? 
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Obr. 26 – graf znázorňující zájem pedagogů o změnu legislativy, aby pedagog 

získal status veřejného činitele 

 

S tím, aby se změnila legislativa a pedagog získal status veřejného činitele 

souhlasí většina dotázaných. Spíše ano odpovědělo 52 dotázaných (49,9%) a rozhodně 

ano 46 dotázaných (43,4%). Spíše ne odpovědělo 5 respondentů (4,7%) a rozhodně ne 

odpověděli 3 respondenti (2,8%). Ze 122 respondentů odpovědělo 106. 
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29) Jaké řešení byste navrhl (a) v případě dlouhodobě nespolupracujícího žáka, který 

nerespektuje autoritu pedagoga ani školní řád? 

 

Pedagogové nejčastěji uváděli: 

 

Diagnostický ústav 

Rodinná terapie 

Klinický psycholog 

Smlouvy s rodiči 

Velký problém na ZŠ – učitelé mají málo pravomocí a nástrojů – žáci toho zneužívají 

Přeřazení žáka 

Zapojení více institucí 

Spolupráce s rodinou 

Spolupráce s policií 

Spolupráce s externími odborníky 

Výchovný ústav 

OSPOD 

Změna legislativy – snížená známka z chování nemá smysl 

Trestní odpovědnost rodičů 

Odebrání přídavků 

Zřízení speciálních pracovišť 

Vyloučení z výuky 

Vyloučení ze školy, jelikož agrese dětí je  někdy důvod odchodu ostatních žáků – problém 

na vesnických školách s nízkým počtem žáků – učitelé si neví rady 

Chybí právní podpora z vyloučení z výuky 

HELP ME 

 

30) Co konkrétně byste navrhl(a) pro posílení pravomocí pedagoga v dnešní době v boji 

s agresivními a neukázněnými žáky? 

 

Pedagogové nejčastěji uváděli: 
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Zakotvení v legislativě 

Učitel jako veřejný činitel 

Více kompetencí a pravomocí pro učitele 

Přesun na specializovanou školu 

Možnost vyloučení z hodiny na základě smlouvy mezi žákem, rodičem a školou a tím 

zainteresovat rodinu do vzdělávání dítěte 

Přesun částečné odpovědnosti za vzdělávání na rodiče dítěte 

Vyloučení ze třídy na několik dní 

 

31) Domnívám se, že současné vysoké školství připravuje dostatečně kvalitně budoucí 

pedagogy pro práci s žáky s agresivním chováním 
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obr. 27 – graf znázorňující, zda si učitelé myslí, že současné vysoké školství připravuje 

kvalitně budoucí pedagogy pro práci s žáky s agresivním chováním 

 

Z celkového počtu tj. 110 respondentů, kteří odpověděli, většina spíše či zcela nesouhlasí 

(58,2 procent) s tvrzením, že současné vysoké školství připravuje kvalitně budoucí 

pedagogy pro práci s žáky s agresivním chováním. 6 respondentů tj. 5,5 procent s tvrzením 

souhlasí, 14 respondentů tj. 12,7 procent s tvrzením spíše souhlasí. 26 respondentů tj. 23, 6 

procent uvedlo, že si nebyli jisti. 
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3.6 Závěry výzkumu 

 

Nyní shrneme celkové výsledky dotazníkového šetření:  

 

 S násilným chováním ze strany žáků adresovaným na svoji osobu nebo na 

některého ze svých kolegů se setkali všichni. Velmi často problémy s násilím řeší 7,5% 

dotazovaných (5% pedagogů řeší problémy s žáky každý den, 2,5% řeší problémy každý 

týden). Řešení problémů s násilím na škole každý měsíc uvedlo 13,8% jedinců. Méně často 

řeší tyto problémy 78,8% dotazovaných učitelů (45,9% několikrát za pololetí, 32,8% 

několikrát za školní rok).    

 Co se týče četnosti jednotlivých druhů agrese (rozdělení podle Martínka, 2009), 

nejvíce se setkávají pedagogové s verbální aktivní přímou agresí (hrubé slovní urážky při a 

mimo vyučování, slovní urážky ze strany rodiče a jiného příbuzného žáka, výhružky 

poničení majetku, výhružky fyzickým násilím). Tento typ agrese uvedlo 77,8% 

dotazovaných jedinců. 4,1% pedagogů čelilo fyzické pasivní přímé agresi (poškození 

osobní věci). S fyzickou aktivní přímou agresí se setkalo 10,7% dotazovaných učitelů 

(přímý fyzický útok ze strany žáka nebo ze strany rodičů či jiného příbuzného). 7,4% 

respondentů uvedlo, že v posledních pěti letech žádný projev agresivity na své osobě 

nezaznamenalo. Z výsledků tedy vyplývá, že pedagogové jsou z více než tří čtvrtin oběťmi 

násilí verbálního a méně než jedné čtvrtiny oběťmi fyzického násilí.  

 Učitelé charakterizují agresora takto:  

 Častěji se jedná o chlapce (70,5% ze 122 dotázaných), agresor má dle pedagogů 

průměrný prospěch (44,3% ze 122 dotázaných.) Nejvíce se agresoři projevují ve 

výchovných předmětech (68,9% ze 122 dotazovaných). Podle dotazovaných pedagogů 

nejčastěji pochází z rodiny, kde vychovává pouze matka (24,6% za 122 dotázaných), jeho 

rodiče jsou vyučeni v oboru (34,4% ze 122 dotázaných). Profesi rodičů učitelé většinou 

neznají (48,5% ze 122 dotázaných). Rodiče agresivních dětí se často vyhýbají kontaktu se 

školou (50,8%). 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že žáci se zvýšenou agresí více sledují akční 

filmy (62,3% za 122 dotázaných) a zvýšeně inklinují k akčním počítačovým hrám (41,8%). 
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 Dále jsme zjišťovali zkušenosti pedagogů s kyberšikanou. 80% ze 110 uvedlo, že se 

setkali ve svém zaměstnání s kyberšikanou učitelů. Z toho 52,3% uvádí, že s kyberšikanou 

se setkává občas.   

 Pedagogové uvedli, že chování žáků se v posledních pěti letech zhoršilo (63,9% ze 

122 dotázaných). Uvítali by (94,4% ze 108) přítomnost vyškoleného odborníka, kte ze 1rý 

by řešil problematiku agresivity a nežádoucích patologických jevů na škole. 83% ze 109 by 

mělo zájem o další vzdělávání. Ale zvláštní je, že většina se semináře či konference na toto 

téma v posledních pěti letech neúčastnila. Problémy s agresivitou jsou velice aktuální, 

z toho plyne, že většina pedagogů (93,3%) uvádí ano či spíše ano.  

 I přes zvyšující se násilí na školách 60,7% pedagogů neuvažovalo o odchodu ze 

školství.  

 Z přímých odpovědí pedagogů můžeme vyvodit aktuální problémy na základním 

školství. Nejčastěji pedagogové uváděli, že mají málo pravomocí, uvítali by změnu 

legislativy a získali status veřejného činitele. Pro výuku by bylo žádoucí možnost 

vyloučení žáka s agresivními projevy z vyučovací hodiny, při závažných problémech úplné 

vyloučení ze školy a přeřazení do specializovaného zařízení, či zainteresovat rodinu do 

vzdělávání.  Bylo zmíněno, že na malých vesnických školách je agrese ze strany některého 

žáka důvodem odchodu ostatních žáků, jelikož se rodiče o své děti přirozeně bojí a učitelé 

si s tímto problémem neví rady.  

 Ověření či vyvrácení hypotéz:  

 H1: Učitelé se ve svém zaměstnání setkávají nejvíce s agresí verbální aktivní 

přímou.  

Hypotéza byla potvrzena z 77,8% (viz obr. 17, str. 55). 

 H2:Učitelé se častěji setkávají s agresí u chlapců než u dívek. 

Hypotéza byla potvrzena z 70,5% (viz obr. 1, str. 38). 

 H3: Agresor má většinou nedostatečný školní prospěch. 

Hypotéza byla vyvrácena, jelikož 44,3% ze 122 respondentů uvádí, že agresor má 

průměrný prospěch (viz obr. 2, str. 39). 

 H4: Agrese žáků se nejvíce projevuje ve výchovných předmětech. 

Hypotéza se potvrdila z 68,9% (viz obr. 14, str. 51). 

 H5: V posledních pěti letech se chování žáků prudce zhoršilo. 

Hypotéza se potvrdila z 63,9% (obr. 19, str. 58). 

 H6: Učitelé se v poslední době často setkávají s kyberšikanou vůči vlastní osobě. 
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Hypotéza potvrdila z 52,3% (obr. 21, str. 60).  

 H7: Učitelé řeší problémy s agresí žáků vůči pedagogům průměrně každý týden. 

Hypotéza byla vyvrácena, jelikož  45,9% ze 122 respondentů uvádí, že učitelé řeší 

problémy s agresí žáků vůči pedagogům několikrát za pololetí (obr. 12, str. 49)  

 H8:Učitelé uvažují o odchodu ze školství z důvodu zvyšujícího se násilí vůči 

vlastní osobě. 

Hypotéza byla vyvrácena, jelikož 67,7% ze 122 respondentů neuvažují o odchodu  

ze  školství z důvodu zvyšujícího se násilí vůči vlastní osobě (obr. 11, str. 48). 
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4. Závěr 

 

V diplomové práci jsem se zabýval problémy násilí ve školním vzdělávacím 

prostředí. Práce je rozčleněna na dvě části – Teoretickou a Empirickou část. 

Teoretická část je rozdělena do několika podkapitol – Vymezení a definice pojmů, 

Dělení agresí, Projevy násilného jednání u dětí a Projevy agresivity u dospívajících.  

První podkapitola Vymezení a definice pojmů nám připomíná stále více 

diskutovaný problém. S agresivitou se člověk setkává prakticky neustále. Slýcháváme o ní 

dennodenně ve sdělovacích prostředcích. Existuje mnoho definic agresivity. Zde jsou 

uváděny některé z nich - charakteristiky agresivity podle Martínka (2009), Čermáka 

(1999), dále podle Antier (2004), Vágnerové (2005), Říčana (1995) a je zde zmíněna teorie 

Dahlkeho (2005). Dahlke se shoduje s teorií Říčana. Říká, že člověk je nejvyvinutější 

masožravou šelmou. Dokáže navenek svoje projevy chování ovládat. Uvnitř něj je ale 

ukryt tzv. zvířecí pud. Díky němu se mnohdy jeho chování vymkne kontrole a z člověka se 

stane „zuřivá, krvelačná bestie“ (Dahlke, 2005). V této práci se ztotožňuji 

s charakteristikou Čermáka („záměrný pokus někomu ublížit“) a Martínka („výpad, útok - 

jednání , jímž se projevuje násilí vůči objektu, nebo nepřátelství a útočnost s výrazným 

záměrem ublížit“).  

Ve školním prostředí stále častěji dochází k útokům ze strany žáků na pedagogické 

pracovníky. Žáci jednají tak s úmyslem ublížit, zesměšnit spolužáka či pracovníka školy. 

Nejčastější útoky bývají prováděny verbálním způsobem, ale zvláště poslední dobou bývá 

zaznamenáno stále více fyzických útoků proti druhé osobě. Velice často se objevují i 

výpady namířené proti materiálnímu vybavení školy tj. věcem a majetku školy. 

Stejně jako charakteristik agresivity, existuje také mnoho dělení agresí. 

V podkapitole Dělení agresí je uvedeno trojí rozdělení agresí.  

Čermák (1999) uvádí rozdělení podle Moyera, který tuto klasifikaci sestavil podle 

chování zvířat. Jedná se o: Predátorskou agresi, Agresi mezi samci, Agresi vyvolanou 

strachem, Dráždivou agresi, Mateřskou agresi, Sexuální agresi a Agresi jako obranu 

teritoria. 

Dále je zde uvedeno rozdělení podle Martínka (2009). Na základě tří faktorů (přímá  

a nepřímá agrese, verbální a fyzická agrese, aktivita a pasivita) sestavil osm druhů agrese. 

Jedná se o agresi Fyzickou aktivní přímou, Fyzickou aktivní nepřímou, Fyzickou pasivní 
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přímou, Fyzickou pasivní nepřímou, Verbální aktivní přímou, Verbální aktivní nepřímou, 

Verbální pasivní přímou a verbální pasivní nepřímou.  

Ještě je zde uvedeno jedno dělení agrese, které sestavil Martínek (2009). Je sestaveno 

podle původu vzniku. Jedná se o: 1)Emocionální agresi (Většinou je provázena silným 

emočním nábojem, na jehož pozadí stojí silně nepříjemný podnět), 2) Frustrační agresi 

(Původ spočívá většinou ve frustraci, která brání jedinci dosáhnout určitého cíle.), 3) 

Instrumentální agresi, která se dělí na žádoucí a nutnou agresi (Jedinec chladnokrevně 

přemýšlí. V případě Instrumentální agrese žádoucí jde o cílenou, naprogramovanou a 

promyšlenou agresi. V případě Instrumentální agrese nutné se jedná o provokaci jedince. 

Ten je nucen se bránit a ve výsledku bývá vina svalena na něj. 

V další podkapitole Projevy násilného jednání dětí je rozebírán stále více 

diskutovaný problém projevy agresivity mezi dětmi. Agresivita mezi dětmi se objevuje 

stále více. Je zde uvedena citace Dahlkeho  (2005), který uvádí ve své knize, že agresivita 

existuje mezi lidmi od samotného prvopočátku lidstva. Její míra se mění podle momentální 

situace. 

 Martínek (2009) uvádí, že agresivita se projevuje u jedince už od narození. Velice 

častým projevem je agrese vybitá na neživém předmětu, která se projevuje u dětí již 

v předškolním věku a ve velké míře u dětí školního věku (dítě rozbíjí hračky, ve škole pak 

školní pomůcky). Stále diskutovanější problém je agresivita vůči jednotlivci, která se ve 

většině případech projevuje verbálním způsobem, v horších případech se jedná o agresivitu 

fyzickou. V posledních letech se stále více objevuje agresivita dětí mířena proti autoritě – 

učiteli. Povinností učitele je řešit problémy žáků. Jejich řešením by žáci měli poznávat 

mravní normy mezi lidmi. Stále větší problém v poslední době představuje fyzické 

napadení učitele žákem. 

Jako příčiny zvýšené agresivity u dětí a mládeže Martínek (2009) ve své knize uvádí 

svět kolem nás, tj. přemíra techniky a uspěchanost doby. Lidé, kteří žijí v této době, trpí 

nedostatkem času na svoje děti. To se projevuje ve výchově. U dětí se objevuje šikana, 

kyberšikana, krádeže, lhaní, verbální agresivní projevy, záškoláctví a jiné. 

Dále jsou zde uvedeny faktory negativně ovlivňující chování dětí. Patří mezi ně: 1) 

Dědičnost (Míra dědičnosti dosahuje až 60%. Pokud rodič trpí nějakou duševní chorobou, 

nemusí ji dítě přímo zdědit, ale jeho chování mohou ovlivnit následky nemoci, např. 

deprese apod.), 2) Faktory ovlivňující chování z domácího prostředí (Rodina jako primární 

sociální skupina má největší vliv na chování a vývoj dítěte. Situace v rodině silně ovlivňuje 
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chování dítěte – alkoholismus, hádky, násilí, rozvod, smrt blízké osoby, nezaměstnanost 

rodičů, apod.), 3) Vliv médií – mediální násilí (Média mají velkou moc ovlivňovat myšlení 

dětí. Jedinec má díky televizi tendence zjednodušovat realitu. Zvláště sledování detektivek 

a kriminálních filmů má velice negativní dopad na chování dítěte.), 4) Faktory ovlivňující 

chování z vnějšího prostředí – vliv party (Veliké nebezpečí pro dítě představuje, kdy se 

dostane do party. Osvojuje si zde určité sociální role, které pak přenáší do školního 

prostředí a mnohdy je aplikuje na učitele.), 5) Prostředí, ve kterém dítě žije (Podstatně 

menší vliv na chování dítěte mají ostatní příbuzní dítěte nebo jeho působení v zájmových 

organizacích. Vliv na chování také do určité míry má prostředí, ve kterém dítě žije – 

venkov, město). 

Zvláště v poslední době by se nejen pedagog měl zabývat prevencí proti projevům 

agrese u dětí. V případě, kdy dojde k agresivnímu výstupu u žáků ve škole, učitelé jednají 

podle momentální situace, dále podle osobnosti a povahy daného žáka a samozřejmě podle 

svých schopností a zkušeností s touto problematikou. Škola, rodina a různá volnočasová 

zařízení by se měli zabývat, aby dítě trávilo smysluplně svůj volný čas. V prevenci proti 

agresivnímu chování dětí jde především o: 1) Výchovu rodičů (Ve výchově by mělo mít 

dítě svým rodičem nebo vychovatelem jasně nastavená pravidla. Mělo by mu být jasné, co 

smí udělat a co už je za hranicí. V případě překročení stanovených pravidel, by mělo být 

bez přiměřeně potrestáno.) 2)Výchovu učitelem (Učitel musí přistupovat přistupovat ke 

každému žákovi stejně, nesmí být ovlivněn žádnými okolnostmi. Musí mít stanovené jasné 

požadavky na žáka.) 3)Nesoulad v hranicích školy a rodiny (V ideálním případě by měl 

rodič určit pravidla pro dítě o něco volnější než stanoví školní řád. Měly by být ale jasně 

daná, bez vyjímky je dítě musí dodržovat, Martínek, 2007.)   

Čtvrtá podkapitola popisuje Projevy agresivity dospívajících. Je zde rozebírán 

„Problémový žák“ podle Auger a Boucharlat (2005). Autorky se zabývaly výzkumem a 

z celkem 115 zodpovězených dotazníků sestavily charakteristiku „Problémového žáka“: 

1)Neklidný žák, 2) Konfliktní žák, 3)Provokující žák, 4)Agresivní žák. Na ní navazuje 

poslední podkapitola Řešení agrese. 

Mezi faktory podle Auger a Boucharlat (2005), které negativně ovlivňují chování 

dospívajících, patří: 1)Ekonomické, sociální a psychologické aspekty (V poslední době 

dospívající lidé již nepovažují školu a vzdělání za jednu z hlavních priorit ve svém životě. 

Autorita a vliv učitele na žáka v poslední době stále více klesá.), 2)Období dospívání – 

fyzické a psychické změny (Stesk po dětství, nevyrovnanost se změnami vlastního těla, 
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vlastní tělo se stává hlavním prostředkem sebevyjádření, silné emoce – náhle a rychle se 

střídající nálady,). 

Stále více se v poslední době objevují Agresivní projevy vůči jednotlivci – 

autoritě. Ve školním prostředí se většinou jedná o agresivní projevy zbrklé, impulzivní, 

předem nepromyšlené. Nejedná se ze strany žáků o zlý úmysl. Je zde zkoušena 

pedagogova trpělivost a psychická odolnost. Pedagog musí reagovat s určitou dávkou 

smyslu pro humor a jeho reakce musí být pohotová. Závažnější situace nastává, když žák 

začne fyzicky útočit na pedagoga. Takových případů v posledních letech přibývá. Zvláště 

v poslední době přibývá případů, kdy žák ignoruje pedagogovu přítomnost ve třídě a dává 

najevo svůj nezájem o výuku (Martínek, 2009). Pedagog si musí vybudovat svoji autoritu 

ve třídě, zorganizovat si situaci ve třídě.  

Neméně důležité pro dospívajícího jedince jsou jeho vztahy se svým okolím. Mezi 

nejdůležitější patří: 1)Vztahy s rodiči (V období dospívání má dospívající člověk 

paradoxně dvě protikladné potřeby  - potřebu být závislý na své rodině a zároveň potřebu 

se od své rodiny odloučit. Období dospívání provázejí ve velké míře emoce, hádky 

s rodiči. Zároveň však pro mladého člověka je mateřská láska velmi důležitá.), dále pak 

2)Vztahy s učiteli (Mnohdy si žák vytvoří určitý vztah ke svému pedagogovi. Ať už jde o 

kladný nebo záporný vztah, pedagog ve většině případech řeší problémy i mimo vyučovací 

dobu a musí se naučit být odolný vůči nejrůznějším výstupům ze strany žáků. Auger a 

Boucharlat, 2005 rozlišují vztah žáka k pedagogovi na dva základní procesy – Identifikace-

napodobování a Projekce-připodobňování. 

V Empirické části na základě dotazníkového šetření jsem ověřil stanovené hypotézy 

a cíle.  Cílem výzkumu bylo zjistit názory učitelů, jaké jsou příčiny zvyšujícího se výskytu 

násilí u dětí a mládeže, s jakým typem agrese se ve svém zaměstnání učitelé setkávají vůči 

vlastní osobě, charakteristiku agresora. Mým cílem bylo rovněž sledovat souvislost 

akčních filmů a médií s agresí a také zjistit zkušenosti učitelů s kyberšikanou vůči vlastní 

osobě a jak často se s ní setkávají. 

Výsledky dotazníkového šetření nám ukázaly, že s násilným chováním ze strany 

žáků adresovaným na svoji osobu nebo na některého ze svých kolegů se setkali všichni. 

45,9% pedagogů řeší tyto problémy několikrát za pololetí. Co se týče četnosti jednotlivých 

druhů agrese (rozdělení podle Martínka, 2009), nejvíce se setkávají pedagogové s verbální 

aktivní přímou agresí (77,8%).  
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 Podle výzkumu agresor nejčastěji bývá chlapec (70,5%) s průměrným 

prospěchem (44,3%) vychováván pouze matkou (24,6%). Rodiče agresivních žáků jsou dle 

učitelů vyučeni v oboru (34,4%). Profesi rodičů pedagogové většinou neznají (48,5%). 

Rodiče agresivních dětí se často vyhýbají kontaktu se školou (50,8%). 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že žáci se zvýšenou agresí více sledují akční 

filmy (62,3% za 122 dotázaných) a zvýšeně inklinují k akčním počítačovým hrám (41,8%). 

 Dále jsme zjišťovali zkušenosti pedagogů s kyberšikanou. 80% ze 110 uvedlo, že se 

setkali ve svém zaměstnání s kyberšikanou učitelů. Z toho 52,3% uvádí, že s kyberšikanou 

se setkává občas.   

 Pedagogové uvedli, že chování žáků se v posledních pěti letech zhoršilo (63,9% ze 

122 dotázaných). Uvítali by (94,4% ze 108) přítomnost vyškoleného odborníka, který by 

řešil problematiku agresivity a nežádoucích patologických jevů na škole. 83% ze 109 by 

mělo zájem o další vzdělávání, ale zvláštní je, že většina se semináře či konference na toto 

téma v posledních pěti letech neúčastnila. Problémy s agresivitou jsou velice aktuální, 

z toho plyne, že většina pedagogů (93,3%) uvádí ano či spíše ano, že by chtěli získat status 

veřejného činitele.  

 I přes zvyšující se násilí na školách 60,7% pedagogů neuvažovalo o 

odchodu ze školství.  

 Jsem si vědom, že výsledky dotazníkového šetření nemají obecnou platnost. 

Jedná se o sondu, která nahlíží do problematiky a ukazuje na problémy zvyšujícího se 

násilí na základních školách v České republice. 
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