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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na vulgaritu dětí z pohledu učitelů a učitelek na základní 

škole. Vulgarita dětí je socio-psychologicko-komunikačním fenoménem, který je 

ve společnosti často diskutovaným, ale téměř výzkumně nezkoumaným. Cílem práce 

bylo definovat faktory důležité pro vnímání a hodnocení vulgarity dětí ze strany učitelů 

a učitelek, upřesnit situace, ve kterých se s ní setkávají, jak na ni reagují a zjistit, jak 

hodnotí spolupráci s rodiči ve chvíli, kdy s nimi mají dětskou vulgaritu řešit.  

 

Výzkum ukázal, že podle učitelek a učitelů mají děti znalost vulgárních slov z rodiny, 

od vrstevníků a z médií. Oproti minulosti vnímají zintenzivnění používaných slov 

a posun dříve vulgárních slov do slov, která děti vnímají jako normální. Starší děti podle 

nich používají vulgarismy častěji a užitá slova jsou více intenzivní, než u dětí mladších. 

Při hodnocení ne/vhodnosti vulgarity učitelky a učitelé reflektují situační kontext – 

v jakém prostředí a mezi jakými lidmi je použita, komu je adresována. Hodnotí funkci 

a intenzitu slova, které dítě použilo. Každý z těchto faktorů má škálu 

od vhodnosti/přijatelnosti po nevhodnosti/nepřijatelnost. Reakce na vulgaritu jsou velmi 

variabilní, odpovídají vnímané míře nevhodnosti vulgarity v dané situaci. Škála reakcí 

se pohybuje od ignorování vulgarity až po disciplinární řízení. Spolupráce rodiny 

je podle učitelů a učitelek nejistá v případě, že je dítěti zapsána poznámka za vulgaritu, 

pokud se však s rodiči dostanou do přímého kontaktu, staví se většina rodičů do koalice 

se školou.   

 

Abstract 

  
The thesis focuses on children vulgarity from the basic school teachers` point of view. 

The children vulgarity is a socio-psychological-communicational phenomenon, 

frequently discussed in the public but scientifically almost not examined at all. The aim 

of the thesis is to define factors important for perception and evaluation of children 

vulgarity by basic school teachers, to specify situations where they meet with vulgarity, 

how the teachers react and to find out how they evaluate co-operation with parents 

in situations they have to deal with the children vulgarity together. 

 

The research showed that according to their teachers, children learn vulgar words 

in the family, from their contemporaries and from public media. Teachers feel vulgar 
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words used by children now are stronger than in the past and former vulgar words are 

considered normal by children today. Teachers say older children use vulgar words 

more frequently and the words are more intensive than with younger children. When 

evaluating if vulgarity is appropriate or not, teachers bear in mind context 

of the situation – in which atmosphere and among what people it is used, whom is it 

addressed to. They evaluate function and intensity of the word the child used. Each 

of these factors has got a scale from appropriate/acceptable to inappropriate/ 

/unacceptable. Reaction on vulgarity is very variable, it corresponds to the percepted 

extent of vulgarity improptness in the particular situation. The reaction scale ranges 

from ignoring the vulgarity to disciplinary proceedings. According to teachers, co-

operation with the family  is uncertain in cases when the child receives a rebuke for 

vulgarity. But if there is a direct contact with parents, most of them form a coalition 

with the school. 
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Úvod 
Jsem ve druhé třídě. Se spolužačkou stojíme ve frontě do jídelny. Těsně před tím, než 

do ní můžeme vstoupit, nás zastaví ředitel školy. Řekne nám, že v jídelně je již plno 

a musíme chvíli počkat. Po té, co odejde, se otočím ke spolužačce se slovy: „To 

je čůrák.“  

 

Jsem na gymnáziu, s kamarády jedeme metrem. Oslovujeme se různými vulgárními 

výrazy a všichni se tomu smějeme. Jsme velmi blízcí přátelé. Když někdo z nás 

vystupuje, křičíme za ním: „Jdi do prdele.“ Lidé kolem se po nás otáčí. Je nám to jedno, 

jsme plně zaujati touto zábavou. 

 

Jsem učitelkou na základní škole. Na začátku přestávky vycházím na chodbu. Slyším, 

jak dívka křičí na kamarádku: „Ty píčo.“ Ta ihned reaguje: „Ty jsi píča, jdi do prdele.“ 

Obě se smějí. Kolem prochází děti z třetí třídy, tázavě hledí na dívky. Ty si jich 

nevšímají a každá odchází na jinou stranu. Cítím jisté pohoršení.  

 

Poslední uvedená situace mě vedla k zájmu o psaní práce na téma dětské vulgarity. 

Ačkoliv sama vulgární slova používám, cítila jsem se v daném momentě zaskočena. 

Až v průběhu psaní jsem si vzpomněla na první dvě situace. Používala jsem takové 

slovo ve druhé třídě? Mí rodiče toto slovo nepoužívali, tak odkud jsem ho znala? 

Věděla jsem, co znamená „čůrák“? Myslím si, že ne. Ředitel mě, ale naštval a jeho 

znevážením jsem si ulevila. Situace v metru se, dle mého názoru, podobá situaci 

na chodbě. Tak proč se při vzpomínkách na ní usmívám a ve škole cítím pohoršení 

a nevoli?  

 

Vulgarita je fenoménem ve společnosti diskutovaným, přesto téměř nezkoumaným.  

Na naší katedře byly o vulgaritě dětí napsány dvě bakalářské práce. Hana 

Novotná (2010) srovnávala vulgaritu dětí ve 3. a 7. třídě na základní škole. Petra Janová 

(2011) se zabývala výběrem a užitím vulgarismů v závislosti na situaci u dětí z 8. třídy.  

 

Tato práce má za cíl rozšířit informace na vulgaritu dětí o pohled učitelů a učitelek 

základní školy. První část je věnována teoretickému zázemí fenoménu vulgarity, 

vývojovým charakteristikám dětí mladšího a staršího školního věku s ohledem na vztah 

ke škole a vztah k vrstevnické skupině a tématu ne/kázně. Druhá část práce představuje 
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výzkum, který proběhl na základní škole, kde jsem učila. Výzkumná data byla získána 

pomocí rozhovorů učiteli a učitelkami prvního a druhého stupně. Chci ukázat, co je 

pro ně na vulgaritě zásadní, v jakých situacích se s ní setkávají. Jak hodnotí situace, 

ve kterých děti mluví vulgárně a jak na ně reagují. Jak hodnotí vztahy s rodiči 

v situacích, kdy s nimi mají dětskou vulgaritu řešit. 
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I. Teoretická část 

1. Vulgarita 

Synonymy pro slovo vulgarita jsou slova obhroublost (Hartl, 2009), hrubost, nízkost, 

sprostota nebo ordinárnost (Marynčák, 2001), zaklení, nadávka (Kramulová, 2009). 

Vulgarita má stejně jako komunikace dva základní druhy – verbální neboli slovní 

a neverbální neboli mimoslovní. Verbální vulgarita může být psaná nebo mluvená. 

Je pro ni používán pojem vulgarismus. Řadíme sem nadávky, sprostá slova, urážky, 

klení. Pod neverbální vulgaritou si představujeme nejčastěji všeobecně známá gesta 

s nelichotivým významem, ale vulgární může být také tón hlasu či výraz v obličeji. 

 

Tato práce se bude zabývat převážně vulgaritou verbální – slovní. A to především 

mluvenou, protože vulgarismy1 jsou „doménou mluveného jazyka, kde by byla četnost 

používání mnohonásobně vyšší“ (než u psaného slova) (Ludvíková, Tvarůžková, 2004). 

S tím se shodují i výsledky pozorování Novotné (2010) ve školních třídách na obou 

stupních základní školy. Vulgaritu slovní Hartl (2009) charakterizuje jako obhroublost 

ve slovním projevu. Shoduje se Hugem (2009), který uvádí, že se jedná o hrubé 

společensky nepřípustné výrazy, čímž k charakteristice přidává důležitost 

společenského vnímání daných slov.  

 

Vulgarismy patří do substandardu neboli nespisovného jazyka, kam patří také slova 

lidová, obscénní, slangová a argotismy. Autoři o nich mluví jako o „temné stránce“ 

jazyka (Bajger, 2001), o slovech, které za řady důvodů odporují dobrému vkusu (Hugo 

a kol., 2009), o žumpě slov (Marynčák, 2001), detritu, tedy rozpadající se mrtvole 

(Humphrys IN Aitchison, 2006), primitivní úrovni hovoru (Lorenz, 2011). Z výčtu je 

patrné, že pro vulgarismy jsou používány poměrně hanlivé výrazy. Ačkoliv se jedná 

o slova nevhodná v oficiální komunikaci, vyjadřují se o nich často ti samí autoři, jako 

o slovech, jejichž místo je v jazyce nezastupitelné (Marynčák, 2001), jsou kořením 

jazyka a bez kterých by měl náš jazyk charakter „diety“ (Hugo a kol., 2009). Jedná se 

o slova, která, pokud nejsou používána v oficiální komunikaci a pokud jsou použita 

                                                 
1 Vzhledem k zaměření práce převážně na verbální užívání vulgarismů, budou slova vulgarismus, 
vulgarita a vulgární slova používána v práci jako synonyma. V případě, že se bude jednat i jinou formu, 
bude to specifikováno. 
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v určité míře, pomáhají vytvářet další odstíny významů, postojů a nálad 

(Hugo a kol., 2009).  

 

Marynčák po té, co označil vulgarismy za žumpu slov, dodává: „Žumpy ovšem nejsou 

k zahození, pokud nepřetečou. To se týká i žumpy slov.“ (Marynčák, 2001, s. 146) 

I Svěrák (IN Kramulová, 2009) mluví o žumpě v souvislosti s užíváním vulgárních slov, 

na rozdíl od Marynčáka až ve chvíli, kdy dochází k jejich nadužívání. „Když někdo 

sprostých slov nadužívá, tak je to jako procházka žumpou a sprostá slova ztrácejí svoji 

brizanci, stávají se normou a to je špatně. Podle mě tedy: važme si sprostých slov 

a neplýtvejme jimi, protože je budeme potřebovat.“ Autoři popisují rozdíl mezi 

vulgarismy v jazyce a řeči. Vulgarismy v jazyce jsou přítomné a záleží, jakým 

způsobem je používáme v řeči. Za předpokladu, že jsou používány situačně vhodně, 

jsou vnímány jako „koření“ našeho slovníku. V případě nevhodného použití jsou 

„přetékající žumpou“. Situační vhodnost při užívání vulgarismů je zásadní pro jejich 

vnímání ostatními. 

 

1.1. Původ vulgarism ů 

Klesající úroveň jazyka je kritizována již mnoho let, možná i staletí a většinou stížnosti 

vychází od starší generace k mladší. Aitchison (2006) uvádí, že lidé si stěžují 

na vzrůstající počet slangových výrazů i nadávek. Slang je však, podle ní a mnohých 

odborníků na jazyk, vnímán jako nová součást jazyka, jeho rozšíření, jedná se 

podle nich o živý jazyk. Zatímco Vašutová (2005) uvádí, že každá generace si vytváří 

jiný slang, používá nové komunikační zkratky, Aitchison (2006) si myslí že, jazyk, 

který využívají děti vůči svým vrstevníkům je pouze částečně nový, část slov patří 

k věku dospívání a předává se z generace na generaci. Všichni tak rozumíme slovu 

„úča“ nebo „říďa“. Přikláním se k názoru Aitchison (2006), že některé výrazy přechází 

z generace na generaci a jiné se mění tak, aby odpovídaly potřebám dané generace 

mladých lidí. Stejně to je, dle mého názoru, s vulgarismy. Některá slova používají lidé 

již dlouho, jiná přibývají nebo jsou používána v novém významu.  

 

Vulgární slovo je slovo hrubé a přesto ne každé slovo, které je svým významem hrubé, 

je vulgární. Existují slova, která odrážejí hrůzné činy, a přesto nejsou vulgární, 

například slova: znásilňovat, dusit, rdousit, podvodník, otrokář, vrah, zabiják. 
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„Kupodivu tato slova nejsou pokládána za sprostá, ač bezostyšně vyjadřují přímo 

„výkvět“ antihumánní aktivity.“ (Doležal, 1996, s. 104) Jiná slova, která svým 

původním významem hrubá nejsou, jsou v současnosti považována za vulgární. Uvedu 

pouze příklad slov: „debil“, „vůl“, „šukat“.  

 

Doležal (1996) nahlíží na původ vulgárních slov z hlediska sociální stratifikace. 

Původní slovník byl podle něj jednotný. K divergenci na slovník sprostý, vulgární a 

slovník ušlechtilý, aristokratický a filosofický došlo při třídní diferenciaci. Každá 

skupina si vytváří vlastní slovník a slova jako lůza, chátra, pakáž vytvořená v průběhu 

dějin se ve společenských vrstvách konzervují. K Doležalovi se určitým způsobem 

přiklání i Ludvíková a Tvarůžková (2004), které uvádí, že vulgarismy byly součástí 

jazyka určité vrstvy, konkrétně „sprostého lidu“, dále se s nimi můžeme setkat v 

chlapských řečech a vyprávění v hospodách. Již z příkladu výše uvedených slov, které 

jmenuje Doležal (2006), je však dle mého názoru patrné, že vulgarismy byly i součástí 

slovníku vyšších vrstev. Slova lůza, chátra, jsou označením nižší sociální vrstvy, které 

však byly pravděpodobně používány vrstvou vyšší. Jazyk je tedy u obou vrstev stejný, 

ale liší se řeč – způsob užití jazyka v závislosti na situaci.   

 

Ludvíková a Tvarůžková (2004) uvádí, že vulgární slova mohou mít v sobě i příměs 

humoru a často vznikla jako slova, která původně za vulgární nebyla považována. 

Jednalo se pouze o slova, která byla synonymy oficiálně používaného jazyka.  

 

Někteří autoři zmiňují zvukomalebnost vulgárních slov (Kramulová, 2009, Marynčák, 

2001). Kramulová (2009) i Ludvíková a Tvarůžková (2004) uvádí, že některá slova se 

nechávají inspirovat citoslovcem, který je charakterizuje.  

 

Lingvisticky jsou hranice vulgarity přesně stanovené, je zřejmé, co vulgární je a co již 

není. Společensky však vulgarita hranice přesně dané nemá a jejich určování je závislé 

do značné míry na autoritě. Touto autoritou jsou nejprve rodiče, po té škola, učitelé 

a učitelky v ní a následně vrstevnické skupiny, mezi které patří školní třída. Pro dítě 

je situace problematická, pokud jednotlivé autority nemají na vulgaritu stejný názor 

a její hranice mají stanoveny odlišně. (Janová, 2011) V lingvistické definici je 

opomenuta otázka subjektivně vnímaných funkcí a sociálního kontextu, která je však 

zásadní při vnímání vulgarity zásadní.  
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1.2. Typologie vulgarism ů 

 Kramulová (2009) uvádí, že vulgární slova ve všech jazycích, přestože používáme 

vulgarismy různé, vychází většinou z atakování tělesnosti, sexuality a pokušení snížit 

vysoké hodnoty. Franče (2009) považuje za podnět ke vzniku vulgárních slov 

porušování určitého tabu. V povaze těchto tabu se v podstatě shoduje 

s Kramulovou (2009). Ve střední a východní Evropě se podle něj jedná o sexuální 

chování, vylučování a vylučovací orgány, náboženské hodnoty a oblast posmrtného 

života.2 Také Kast (2010) se s nimi téměř shoduje a udává původ ve fekálním jazyce, 

oblasti náboženství a sexuální sféře.   

 

Ben a kolektiv (2001) vytvořili typologii nadávek. Příkladem jsou nadávky ženské 

(např. ty káčo, huso, slepice), implikující podřazenost (např. flinku, nímande, ochlasto) 

implikující charakterovou, povahovou či fyzickou vadu (tlustoprde, demente,  

žvanile). Jako vulgární však označili pouze určité nadávky. V těch se shodují 

s Kramulovou (2009) a Frančem (2009), kdy uvádí nadávky odvozené od exkrementů, 

od zadnice, od ženských a mužských genitálií, od soulože, onanie či pohlavní choroby, 

od antikoncepce, od sexuálních deviací. Ačkoliv je jejich seznam slov velmi rozsáhlý, 

názvy kategorií mi připadají poměrně nejasné, stejně jako přidělení slov. 

 

Výběr dělení, které použiji v této práci, je ovlivněn kategoriemi, na kterých se autoři 

shodují a informacemi o užívaných slovech z výzkumů (Crozier, Dimmock, 1999, 

Franče, 2009, Janová, 2011, Kast, 2010, Kramulová, 2009, Žákovský slang, 2006). 

V této práci bude použito následující dělení:3  

1. Slova odvozená od sexuální oblasti neboli pornolálika. Příkladem jsou slova:  šukat, 

píča, čůrák.  

2. Slova týkající se vylučování a vylučovací oblasti neboli koprolálika. Příkladem jsou 

slova: srát, hovno, prdel.  

3. Názvy zvířat. Příkladem jsou slova: kráva, vůl, prase.   

4. Slova označující osobnostní či fyzický nedostatek. Příkladem jsou slova: debil, 

šplhoun, tlustoprd.      

                                                 
2 Oblast posmrtného života však v České republice není tabu. Nicméně v cizích jazycích se jedná o slova 
jako satan, ďábel, peklo. 
3 Tato typologie neobsáhne všechna vulgární slova, protože jak bylo uvedeno výše, za vulgární může být 
v daném situačním kontextu považováno mnoho slov. 
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1.3. Kdy a kde se lidé nau čí vulgární slova 

Antier (2011) uvádí počátek používání vulgárních slov do období kolem třetího roku, 

do období konce análního stadia, kdy se dítě naučí zachovávat čistotu a začíná 

pociťovat potřebu provokovat neslušnými slovy. Dítě si uvědomuje, že se jedná o slova 

neslušná, a právě proto je používá, aby ukázalo, že může svým vychovatelům 

odporovat. 

 

Marynčák (2001) píše, že dítě se naučí nadávat ještě dříve, než umí řádně mluvit. 

Důvodem je jeho zloba nad tím, že bylo vrženo do tvrdé životní reality, která se jeví 

nesnesitelná a ono si postupně hledá slova, jak své vnitřní pocity vyjádřit. 

 

Matějček (1986) uvádí, že se dítě velmi pravděpodobně naučí hrubá slova doma 

od dospělých. Dítě dospělé napodobuje a to i ve slovním projevu. Mezi nadávkami jsou 

slova zvláště zvukomalebná. Vulgární slova jsou podle něj většinou spojena s určitým 

chováním a postojem člověka, který je používá, ten dává najevo nepřiměřené 

sebevědomí, má výraznou gestikulaci a šíří kolem sebe vzrušení a napětí. To dítě 

zaujme a i mu to imponuje. Matějček (1986) nepovažuje nadávky a hrubá slova za věc 

tzv. dětské kultury, které by si přenášely z jedné generace na druhou bez přičinění 

dospělých. „Tady jsou dospělí nepochybně původci zla“. (Matějček, 1986, s. 141) 

Marynčák (2001) a Ludvíková s Tvarůžkovou s Matějčkem souhlasí, že první vulgární 

slova slyší děti od dospělých. Marynčák (2001) přidává i další skupinu dospělých, 

od kterých děti mohly slyšet vulgární slova, a těmi jsou podle něj učitelé.  

 

Naopak Mlčoch (2008) považuje dětský kolektiv, konkrétně již mateřskou školu, 

za místo, kde děti většinou slyší nadávky od starších dětí a vidí i jejich dopad. Samy 

je pak používají v pro sebe velmi známém prostředí, kterým je rodina a pozorují reakce. 

Význam slov neznají a nechápou, ale pokud použití slova vyvolá silnou reakci, tak cítí, 

že uspěly. Tento úspěch chtějí většinou opakovat, čímž testují hranice. (Jewett, 2008, 

Kramulová, 2009, Marynčák, 2001, Mlčoch, 2008) Význam vulgárních slov děti nemusí 

ovládat ještě dlouho poté, co dané slovo znají a dokáží ho přiřadit k slovům vulgárním. 

Novotná (2010) při dotazování žáků třetí třídy zjistila, že většinou význam vulgárních 

slov neznají a i žáci/žákyně sedmého ročníku často uváděli neznalost významu slov. 
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Vybíral (IN Ludvíková, Tvarůžková, 2004) uvádí oba výše uvedené zdroje. Rodiče, 

tedy vztah s dospělými a děti, může se jednat o sourozence, ale také ostatní děti 

ve školce nebo spolužáky a spolužačky ve škole. Rodiče mají podle něj větší význam na 

mluvu dětí, ale další vlivy – dětské skupiny, podle něj mohou „zkazit“ i úplně slušně 

a zdvořile vychované dítě.  

 

Výše uvedení autoři se shodují, že děti znají vulgární slova již z předškolního věku, 

to znamená, že do školy přichází již s jejich určitou znalostí. 

 

Ludvíková a Tvarůžková (2004) ukazují, že dříve se v určitých oblastech života sprostě 

nemluvilo. Sprostá slova zde byla tabu. V současné době se podle nich výskyt 

vulgárních slov zvětšuje, a to i na místech, jako je politika, média. Někteří baviči si 

částečně založili kariéru na používání sprostých slov. Bachmannová (2006) považuje 

média za nevýznamnější zdroj utváření slovníku dětí. Přestože ve výzkumu, který 

prováděla, uváděly děti, že nadávky se naučily ve škole. Je pravděpodobné, že děti 

školního věku vulgární slova slyší i z médií. Ačkoliv je třeba říct, že existuje snaha, 

alespoň v určitých médiích vulgaritu potlačit nebo regulovat (Ludvíková, Tvarůžková, 

2004) 

 

Průzkum Žákovského slangu (2006)4 obsahoval otázku, zda rodiče žáků a studentů 

používají nadávky. Nadpoloviční většina respondentů uvedla, že matky nadávají pouze 

výjimečně a 16,6 % respondentů jejich nadávání popřela. Otcové nadávají výjimečně 

u poloviny respondentů, 10,3 % používá nadávky občas, 27,5 % nadává často. 

(Žákovský slang, 2006) Oproti tomu v rozhovorech, které dělala Novotná (2010) 

s dětmi na základní škole, připustili vulgaritu rodičů všichni chlapci a dvě dívky 

mladšího školního věku a všichni dotazovaní staršího školního věku.5 Novotná (2010) 

přidává stejně jako Vybíral (IN Ludvíková, Tvarůžková, 2004) jako původce znalostí 

další členy rodiny, kterými jsou sourozenci, a doplňuje výčet i o širší rodinu.6 

 

                                                 
4 Jednalo se o elektronický průzkum, který se týkal expresivní mluvy žáků 12 až 16letých. Byl proveden 
Ústavem pro jazyk český AV ČR, agenturou Faktum Invenio a firmou „Veselá kráva“. Do průzkumu bylo 
zahrnuto 22 193 dotazníků. 
5 Výzkum Novotné byl založen na kvalitativní metodologii. Dotazovala se osmi dětí z prvního a osmi dětí 
z druhého stupně, vždy čtyř dívek a čtyř chlapců. 
6 Konkrétně o bratrance, sestřenice, tety a strýce. 
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Ve zmiňovaném výzkumu byla škola označena více než polovinou respondentů – 

dospívajících – jako místo, kde se naučili nejvíc nadávek (Žákovský slang, 2006). 

Dospívající, kterých se dotazovala Novotná (2010), uvedli školu jako nejčastější místo, 

kde se setkávají s vulgaritou všichni. Také výzkum Janové (2010) ukazuje na nejčastější 

užívání vulgarismů mezi vrstevníky. Čtvrtina respondentů ve výzkumu Žákovský 

slang (2006) zvolila jako odpověď variantu „jinde“, kde bylo upřesněno „venku“, 

„venku s kamarády“. Tzn. že tři čtvrtě respondentů se nejvíce nadávek naučilo mezi 

vrstevníky. Variantu doma zvolilo pouze 3,8 % respondentů, čímž ovšem nemůžeme 

popřít, že děti první nadávky znají z domova. Zřejmé je, že ve školním věku (v tomto 

výzkumu ve starším školním věku a adolescenci) přejímají hlavní úlohu v předávání 

znalostí vulgárních slov vrstevníci, ať již v předškolním věku tyto znalosti děti získaly 

od kohokoliv. A přestože nebudeme popírat vliv rodiny na prvotní znalost vulgarity, 

děti se ve školním věku nutně s vulgárními slovy setkají. Je otázkou, zda budou 

považovat vulgaritu za normu (mluví tak doma, a proto tak mluví i ve škole) anebo zda 

pro ně budou vulgární slova převážně záležitostí užívanou mezi vrstevníky (ve škole 

se tak se spolužáky mluví, ale s učiteli a doma ne).  

  

1.4. Funkce vulgarity 

Typologií funkcí vulgarity existuje celá řada. V mnohém se překrývají. Všichni mnou 

vyhledaní autoři a autorky uvádí funkci znevažující neboli potupnou (Kast, 2010, 

Kramulová, 2009, Matějček, 1986, Svěrák IN Kramulová, 2009, Vybíral IN Ludvíková, 

Tvarůžková, 2004). Kast (2010) a Matějček (1986) tuto funkci uvádí jako jedinou 

funkci vulgarismů.7 Znevážit můžeme soupeře nebo situaci. Uvedení znevažující funkce 

ve všech výše uvedených typologiích je podle mě odkazem na fakt, že se jedná 

o nejčastěji vnímanou funkci vulgarity.  

 

Většina autorů uvádí funkci psychohygienickou neboli úlevnou. Vulgarismy v danou 

chvíli slouží jako ventil, díky jehož použití se zbavujeme agrese, strachu, úzkosti, 

uvolňujeme napětí a pocit frustrace (Kramulová, 2009, Svěrák IN Kramulová, 2009, 

Vybíral IN Ludvíková, Tvarůžková, 2004). Vybíral uvádí jako příklad funkce 

psychohygienické užití vulgarismu pro zastrašení druhého ve chvíli, kdy cítíme, 

                                                 
7 Podle Matějčka (1986) nejde pouze o užitá slova, ale o to, že se za nimi skrývá postoj povýšenosti, 
rozhodnosti a vědomí nadřazenosti, který užíváním slov předáváme dětem.  
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že nad námi vyhrál. Alespoň na chvíli si dodáme sebevědomí, ačkoliv víme, že vítězství 

je na straně soupeře. Vulgarismus zde vnímám více jako snahu získat alespoň „na oko“ 

převahu nad druhým a zařadila bych ji spíše do následující skupiny vulgarismů s funkcí 

sociální. 

 

Více autorů uvádí funkce, které Novotná (2010) zařadila pod pojem funkce sociální. 

Jedná se o možnost začlenit se užívání vulgárních slov do určité skupiny nebo dát 

najevo vlastní příslušnost k ní (Kramulová, 2009, Vybíral IN Ludvíková, 

Tvarůžková, 2004), dát najevo převahu, sílu, demonstrovat, že jsme nad věcí 

(Kramulová, 2009). Vybíral (IN Ludvíková, Tvarůžková, 2004) přidává povzbuzení, 

dodání si sil, kdy si člověk dodává pocitu sebejistoty a tzv. se hecuje, že něco zvládne. 

Snahu být módní, kdy se používají pouze určitá vulgární slova, protože tzv. frčí a jsou 

cool. Aitchison (2006), Jewett (2008) i Vybíral (IN Ludvíková, Tvarůžková) uvádí 

snahu o odlišení. Zatímco Vybíral (IN Ludvíková, Tvarůžková) ji vnímá tak, že je cílem 

působit narozdíl od „sluňáků“ drsněji., Aitchison (2006) v ní adolescentní snahu 

o odlišení a rebelování vůči rodičům, v čemž se shoduje s Jewettem (2008). Ten přidává 

snahu šokovat a vyvolat rozhořčení. Svěrák (IN Kramulová, 2009) udává funkci 

rozněcovací – vulgární slovo podle něj, může někoho v určité chvíli vzrušit, a funkci 

komickou, kdy je použito vulgární slovo ve zdánlivě nevhodném kontextu, ve kterém 

vyvolá smích. Obě tyto funkce můžeme zařadit taktéž pod funkci sociální. Tato funkce 

je rozsáhlá a vnitřně nekonzistentní. Vulgarita může sloužit ke zvýšení koheze skupiny 

nebo k její hierachizaci, k začlenění i vyčlenění se ze skupiny, přiblížení se druhému 

nebo k dávání najevo, že my dva spolu nebudeme mít nic společného.    

 

Aitchison (2006) uvádí vulgární slova ve funkci vycpávkových slov v jazyce dětí. Jedná 

se o slovní parazity, označované také jako parazitismy a vatu. Nad jejich funkcí 

nemáme vědomou kontrolu. (Hrkal, 2011) 

 

Jako základní funkce vulgarity vnímám:  

1. potupnou neboli znevažující,  

2. psychohygienickou neboli úlevnou,  

3. sociální – znevažující a stmelující  

4. parazitismy. 
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1.5. Vulgarita na základní škole 

Škola je formální institucí, která stanovuje nároky na chování a vyjadřování. Učitelé8 

jsou zde těmi, kdo mají garantovat dodržování těchto pravidel a nároků, mezi které patří 

slušné, tedy nevulgární vyjadřování na půdě školy. Zároveň mají i soukromý život 

a vulgarismy oni sami v určitých situacích používají. 

 

Dříve se podle Marynčáka (2001) běžně vyskytovaly otevřené nadávky od učitelů 

směrem k dětem. Učitelé používali jako výchovné prostředky nadávky, urážky a bití 

a děti si je velmi dobře pamatovaly. V tomto prostředí vznikaly nadávky, které pak 

používaly děti, pokud mluvily o učitelích. V současné době je vnímáno používání 

vulgarismů vůči dětem jako nevhodné, přesto jak bude uvedeno dále, i v současné době 

učitelky a učitelé někdy vulgarismy ve škole použijí. Mohou být užívány i mezi 

učitelkami a učiteli bez přítomnosti dětí. Z výše uvedeného je patrné, 

že Marynčák (2001) mluví o verbální vulgaritě – používání vulgarismů. Také 

Novotná (2010) ve svém výzkumu ukazuje, že ve škole výrazně převládalo používání 

vulgarismů na obou stupních školy oproti neverbální vulgaritě.  

 

Vulgarita byla ve škole přítomná vždy. Marynčák (2001) ji uvádí na příkladu nadávek, 

které užívají děti na základě toho, že většinou pociťují z učitelů strach, někteří jsou jim 

nesympatičtí. Je zřejmé, že zde hraje roli nedobrovolnost pobytu ve škole 

(Hugo a kol., 2009, Marynčák, 2001). Děti však používají vulgární slova 

i ve vrstevnické skupině a to na půdě školy i mimo ní.  

 

Užívání a vnímání vulgarity je ovlivněno nejen prostředím – oficiálním, kam patří 

i škola a soukromým, ale také aktéry. Jinak bude vnímáno užívání vulgarismů mezi 

dětmi, dětí před učitelem, ale i učiteli před dětmi nebo mezi sebou v nepřítomnosti dětí.9 

                                                 
8 V textu teoretické práce pod pojmy učitel, žák, rozumím osoby obou pohlaví.  
9 Škola, na které byly proveden výzkum, vulgaritu ve školním řádu uvádí v rámci hodnocení chování 
žáků. Obecně vulgarita představuje kázeňský přestupek, který je uveden v kategorii postihů Poznámka 
do žákovské knížky. Neslušné chování a vulgárnost jsou uvedeny pod postihem Důtka třídního učitele. 
Pod 2. stupněm z chování je uvedeno „hrubé, sprosté a vulgární vyjadřování, urážky v písemné nebo 
slovní formě vůči žákům“. U 3. stupně z chování je uvedeno „hrubé, sprosté a vulgární vyjadřování, 
urážky v písemné nebo slovní formě na adresu pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy“. 
Výše postihu poukazuje na  míru závažnosti přestupku. Vůči dítěti je třeba, aby byla vulgarita adresována 
jemu. U dospělých může být použita na jejich adresu (tedy ne jim přímo), přesto je posuzována jako 
závažnější přestupek proti školním pravidlům. Možnost individuálního přístupu a situačního kontextu je 
shrnuta v následující větě: „Vyučující při udělování výchovného opatření a sníženého stupně z chování 
zváží okolnosti případu.“  
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1.5.1. Vulgarita u čitelů k žákům 

V současné době je společensky daný konsensus, že se mezi žáky a učiteli vulgárně 

mluvit nemá. Výjimkou, kdy je podle Lorenze (2011) přípustné použít vulgární slovo, 

je výraz, který trefně vyjadřuje určitou myšlenku, což částečně ukazuje na nutnou 

situační vhodnost. Zapovězena by měla být vulgární slova, pokud jsou použita ve chvíli 

frustrace, znepokojení, beznaděje, hněvu. Zde je potřeba hledat synonyma. Na užívání 

nadávek učitelů ve škole se ptal výzkum Žákovský slang (2006). Tři čtvrtiny uvedly, 

že se setkaly s tím, že některý učitel nadával. Méně často se s nadávkami ze strany 

učitelů setkávají gymnazisté, kteří zároveň sami nejméně často nadávky užívají.  

 

Častěji se s nadávkami ze strany učitelů setkávají chlapci. Podle některých výzkumů 

jsou chlapci v používání vulgárních slov aktivnější (Novotná, 2010, Žákovský 

slang, 2006), což odpovídá generovému řádu.10 Je tedy otázkou, zda jejich častější 

vnímání nadávek je dáno větší citlivostí na ně nebo zda jsou v přítomnosti chlapců 

používány více. Učitelé by mohli používat vůči chlapcům nadávky častěji, protože se 

s nimi více dostanou do situací, kdy se začnou méně kontrolovat a nadávky je napadají 

jako možná reakce a zároveň mají pocit, že se jich nadávka dotkne, ale ne příliš.  

 

Dívky ve výzkumu uváděly, že učitelé používají nadávky výjimečně nebo 

si nepamatovaly jejich užívání nadávek. Zdůvodnění rozdílu ve frekvenci vnímání 

vulgarity může být několik. Je možné, že se dívky pokouší učitele „bránit“. Uvědomují 

si, že by neměli vulgární slova používat. Nechtějí, aby fakt, že vulgarismy používají, 

byl diskutován veřejně. Druhou možností je, že dívky jsou k jejich užívání nadávek 

tolerantnější, protože se nadávky netýkají přímo jich. Třetí možností je, že doopravdy 

učitelé používají, v přítomnosti dívek nebo celkově, méně nadávek. 

  

1.5.2. Vulgarita žák ů k učitelům 

Zatímco pro matku, otce a kamarády se liší výrazy při projevu přízně a nepřízně, 

pro učitele/učitelku se v případě přízně nejčastěji používá označení učitel/ka (Žákovský 
                                                 
10 Vulgarita je v rámci genderového řádu asociována spíše s maskulinitou. Užívání vulgarismů 
koresponduje s představou správného muže a je v protikladu s představou správné ženy. Podle 
V protikladu k tomu, jsou výsledky Janové (2011), kde dívky uváděly užívání vulgarismů stejně jako 
chlapci. Doma v přítomnosti rodičů nebo v přítomnosti osoby, která se jim líbí, je používají dokonce více. 
Sama však dodává, že z jejího výzkumu není zřejmé, zda se jedná o frekvenci užívání vulgarismů nebo 
o jejich variabilitu. 
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slang, 2006). Macek (2006) uvádí, že z výzkumů vyplývá, že vztahy mezi žáky a učiteli 

jsou mnohem méně emočně sycené než jiné vztahy s dospělými. Proto může být 

pro učitele a učitelky používáno neutrální označení role i v případě přízně. V případě 

nepřízně je toto slovo doplněno negativně laděným přívlastkem. Nejčastější nadávkou 

použitou o učitelích je „kráva“, což ukazuje na poměr mezi muži a ženami ve školství. 

(Žákovský slang, 2006) 

 

Učitelé jsou autoritou, kterou děti na prvním stupni přijímají většinou bez problémů. 

U dětí na druhém stupni dochází k boji s dospělými autoritami, mezi které, kromě 

rodičů, patří i učitelé. Jedná se o období, kdy dospívající hledají vhodný způsob chování 

k lidem, včetně těch, kterých si osobně neváží a jsou pro ně pouze formální autoritou. 

Na této hranici dospívající balancují.   

 

Podstatně více vulgarismů v přítomnosti učitelů na druhém stupni než na prvním uvádí 

na základě svého pozorování Novotná (2010). Přítomny byly vulgarismy neadresné 

i adresné. Adresná vulgární slova byla směřována k učiteli, k ostatním dětem, 

zvířatům, věcem. Adresné vulgarismy, zde vnímám jako testování hranic, co vše 

je možné ve třídě použít. V případě, že jsou adresovány přímo vyučujícím, vnímám je 

jako testování autority učitele nebo učitelky, s tím, že dítě očekává reakci. Na druhém 

stupni se také autorka setkala s více vulgarismy, které byly použity v její přítomnosti 

například o přestávce a týkaly se učitele. Tyto vulgarismy vnímám jako vymezování se 

vůči autoritě učitelů, ale také práce se svojí vlastní sociální pozicí ve třídě.11 Vulgarita 

může být třídou vyžadována jako důkaz sounáležitosti s ní. 

 

Nadávky směrem k učitelům se rozlišují podle toho, zda žáci učitele nemají rádi anebo 

zda ho přímo nesnáší. Jestliže je vztah k učiteli více negativní, je patrná větší 

různorodost nadávek. (Žákovský slang, 2006)  

 

1.5.3. Vulgarita žák ů k žákům 

Inovace jazyka dětí v poslední době spočívá v užívání slov, které mají primárně 

negativní význam pro situace s pozitivním významem. Můžeme slyšet, že „to byla 

                                                 
11 Vulgarita mohla být také snahou upoutat na sebe pozornost badatelky, která byla přítomná ve třídě.  
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brutální akce“ s významem, že se jednalo o skvělý zážitek.12 Výsledky výzkumu 

Žákovský slang (2006) také uvádí, že výrazy, které jsou obecně chápany jako nadávky, 

používají dospívající v pozitivním smyslu. Například při snaze vyjádřit obdiv byla 

použita slova „ty vole“ nebo „ty krávo“. Ta samá slova byla uvedena i pro situace, kdy 

je cílem ukázat, že druhého rádi nemají, zlobí se na něj, přejí si ho urazit. 

Při negativních emocích vůči druhému však používají spíše jiné výrazy než tyto dva.  

 

Další tendence, která je čím dál tím častější v užívání vulgárních slov, je užívání těchto 

slov jako slov „vycpávkových“, doplňkových (Aitchison, 2006). Zatímco dříve tak 

používaly některé děti slovo „vole“, dnes je skupina těchto vycpávkových slov širší.  

 

Právě používání vulgarismů, kdy iniciátorem i adresátem je žák/yně, bylo 

Novotnou (2010) pozorováno jak častější než předchozí dva typy (učitel vůči žáku 

anebo žák vůči učiteli). Iniciátorem byli častěji chlapci, ačkoliv i dívky vulgární slova 

používaly. Adresátem byli ve velké většině chlapci, dívky pouze výjimečně.  

 

2. Věkové charakteristiky 

2.1. Význam školy a vrstevnických skupin  

pro d ěti mladšího školního v ěku 

Období mladšího školního věku odpovídá prvnímu stupni základní školy. Na začátku 

tohoto období dítě přichází do školy. Vstup do školy má výrazný vliv na jeho sociální 

vývoj. K osobám, podle kterých modeluje své chování, přibude učitelka13 a spolužáci. 

(Vašutová, 2005)  

 

Nejdůležitějším člověkem je pro dítě ve škole „jeho paní učitelka“ (Jedlička, 2001).14 

Její přijetí se jeví až jako zbožňování. Nikdy později již nebude mít učitel takový 

subjektivní význam, jako má při nástupu do školy (Vágnerová, 1997). Učitel 
                                                 
12 Historicky je tato tendence ovlivněna pravděpodobně jazykem chudých černochů a mezi bílé se dostala 
skrz hudbu – rap a hip-hop (Aitchison, 2006). 
13 Na prvním stupni učí převážně učitelky – ženy a učitelé – muži jsou zde spíše výjimečně. 
14 Podle Eriksona se jedná o stadium snaživosti a přičinlivosti (oproti méněcennosti a inferioritě). Přilnutí 
k učitelce dítěti napomáhá zvládnout počáteční nesnáze v orientaci ve školním prostředí a tím dosažení 
úspěšnosti při získávání nových kompetencí. Pocit úspěchu nebo neúspěchu následně ovlivní sebejistotu 
dítěte a tím i jeho aspirační úroveň. Selhání vede ke spuštění ego-obranných mechanismů a ovlivňuje 
i celkový vztah ke škole. (Čačka, 2000) 
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je na počátku docházky zprostředkovatelem sociálních norem, je pro dítě měřítkem 

hodnocení. U dítěte dochází k interiorizaci úsudků, pochval či kritik, získává z nich 

pohled na sebe jako na školáka, žáka. Zvládání této role je v tomto období klíčové. Dítě 

chce být v blízkosti učitele, má snahu se zalíbit, pochlubit se, udělat radost. 

(Jedlička, 2001, Langmeier, Krejčířová, 2006, Vágnerová, 1997) „V souvislosti s úrovní 

rozpoznávacích procesů akceptují děti v první třídě názor učitele bezvýhradně 

a nekriticky. Má pro ně zatím větší význam než názory spolužáků, kteří zdroj jistoty 

nepředstavují.“ (Vágnerová, 1997, s. 10)15  

 

Učitel je pro dítě náhradní rodičovskou postavou (Jedlička, 2001). Je však oproti 

rodičům vůči žákům více neutrální, jeho chování není tak diferencované 

(Vágnerová, 1997). Podle Čačky (2000) autorita učitele zcela postrádá individuální ráz, 

který má rodičovská autorita. I přesto může svou autoritou rodičovskou autoritu zastínit 

(Bendl IN Vališová, 1998). Učitel je většinou prvním člověkem, který omezí 

„všemocnost rodičů“, protože i rodiče se učiteli svým způsobem přizpůsobují 

(Čačka, 2000). 

 

V průběhu mladšího školního věku děti velmi pozorně sledují dospělé – rodiče i učitele. 

Prozatím je nijak nehodnotí, pouze pozorují. Již během prvního stupně se začíná 

diferencovat autorita, každý je „machr“ na něco. (Matějček, 1989) Učitelka je nejlepší 

na určitou znalost/dovednost, spolužák na jinou, dědeček na další. Dítě si toto 

uvědomuje a přestává považovat jednu osobu za „odborníka“ na vše. 

 

Skupina vrstevníků, ve škole školní třída, je v období počátku školní docházky 

nediferencovaná, nemá žádnou hierarchii. Jedná se o skupinu formální, která sestává 

z několika skupin neformálních. Přátelství děti navazují spíše na základě náhodných 

                                                 
15 Na bezvýhradné přijímání učitelova názoru je třeba myslet i ve chvíli, kdy učitel kritizuje za používání 
vulgarity. Dítě potřebuje cítit, že se jedná o kritiku jeho chování, užitých slov a ne o kritiku osobnosti 
dítěte. V opačném případě bude zahnán do pocitu „jsem špatný“, ze kterého se bude později těžko 
dostávat a který si začne potvrzovat. Připomeňme, že vulgarita může být doma vnímána jinak než 
ve škole a dítě se teprve seznamuje s tím, že jazyk používaný ve škole se liší od toho, kterým se mluví 
doma. Pro některé děti může být upozornění na nevhodnost některých slov první takovou zkušeností. 
Gartrell (2007) upozorňuje na riziko „nálepkování“ zvláště v tomto věku. Při opakovaném užití 
vulgárních slov dítětem může být zařazeno mezi děti, které jsou vulgární. Dále Gartrell (2007) odkazuje 
na Dreikurse, který uvádí, že jedním z hlavních výchovných cílů učitele by mělo být pomoci najít žákovi 
chování sociálně přijatelné. Toto je úkolem učitelek a učitelů i v oblasti vulgarity. Ta je fenoménem, který 
je ve společnosti přítomný a některé děti mají ve škole jedinou možnost zlepšit svůj sociální cit pro její 
situační vhodnost. 
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znaků. Kamarád je pro ně v tomto období někdo, s kým sedí v lavici, chodí s ním 

do kroužku, bydlí spolu ve stejném domě, společně chodí do školy. (Čačka, 2000, 

Langmeier, Krejčířová, 2006, Šauerová IN Vališová, 1999, Vágnerová, 1997) „Děti 

chtějí mít zpočátku hodně kamarádů (vždycky je dobré mít nějakého v záloze, kdyby 

některý neměl čas).“ (Čačka, 2000, s. 179) 

 

Třída se postupně mění. Kolem věku deseti let jsou již pro vznik přátelství důležitější 

osobnostní vlastnosti. Některé vlastnosti začnou být téměř podmínkou kamarádství, 

může se jednat například o to, že s kamarádem je legrace, zná zajímavé věci, je dobrý 

v některé z uznávaných aktivit. Již od druhého ročníku přibývá ve třídě více znaků 

skupinového života – např. soupeřící skupinky, některé děti se projeví jako vůdčí, jiné 

se podřídí. (Čačka, 2000) Dítě více přijímá roli spolužáka a kamaráda a tak pro něj 

vrstevnická skupina získává větší význam než učitel. Skupina se také stává důležitější 

při zprostředkování sociálních norem a hodnocení, které mohou být jiné, než se kterými 

se děti setkaly u rodičů a učitelů. Zatímco dřív se dítě při konfliktu morálky rozhodlo 

chovat tak, jak si přála autorita dospělého, postupně se spíše přizpůsobí autoritě 

skupiny. (Langmeier, Krejčířová, 2006) Skupina vrstevníků je v rámci posuzování 

k dítěti často kritičtější a tvrdší. (Vágnerová, 1997)  

 

Ke konci mladšího školního věku, řazeného některými autory do období středního 

školního věku, dochází k obratu do světa vrstevnických vztahů mimo rodinu 

(Jedlička, 2001). Třída již vystupuje jako celek, který začíná prosazovat své potřeby 

a postoje. Hodnoty, cíle a normy vrstevnických skupin nebývají vždy v souladu 

s požadavky dospělých norem, hodnot, atd. (Čačka, 2000) Normy dětské skupiny 

na konci prvního stupně konkurují normám rodinným. Dítě začalo dbát, aby bylo 

druhými respektováno a ne aby je někdo pokládal za „maminčina miláčka“. 

„A představa, že by se mu druhé děti pro něco smály, má v rozhodování nesmírnou 

moc.“ (Matějček, 1989, s. 228) Dítě již dokáže potlačit své zájmy, aby vyhovělo 

požadavkům, které má na něj skupina (Čačka, 2000). Dětská skupina přináší 

samozřejmě i pozitivní vliv. Děti si zde utváří city přátelství, vědomí solidarity, 

povinnosti k druhým, obětavosti, rozvíjí spolupráci (Matějček, 1989).16 Skupina si 

                                                 
16 Ke stejnému vývoji skupiny dochází i v jiných vrstevnických skupinách, jakými jsou mimoškolní 
zájmové kroužky. 
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vytváří mnohá poznávací znamení. Jedním z nich může být i vulgarita, kterou děti 

používají v takové míře, intenzitě a situacích, v jaké je skupinou nastavena.  

 

2.1.1. Vulgarita d ětí v mladším školním v ěku 

Ve věku mezi 6.-12. rokem se dítě dostává svým slovníkem z vlivu rodiny a začíná 

podléhat vlivu kamarádů ze školy. (Aitchison, 2006) Děti, které znají vulgární slova 

z domova, je přináší do školy. Děti, které je doma neslyšely, se s nimi ve škole dřív 

nebo později setkají. 

 

Na prvním stupni získává své místo specifická skupina nadávek, kterou mohou být 

nepříjemné až bezcitné přezdívky v oslovování.17 Tyto přezdívky jsou často znakem 

šikany vůči členovi kolektivu. V některých případech mohou však mít i pozitivní 

aspekt, kterým je například zvýšení sociální koheze skupiny nebo potěšení z interakce. 

Většinou je těžké negativní a pozitivní aspekty odlišit, ačkoliv nám v tom může 

napomoci sociální kontext, povaha vztahu mezi aktéry, lingvistická a paralingvistická 

vodítka. Škádlení a dělání si legrace z někoho (obecně, ale i s použitím nadávek) může 

být vnímáno dvojznačně – zintenzivňuje se vztah, ale zároveň se jedná o určité 

„kousnutí“. Většina dětí vnímá nadávky a nepříjemné přezdívky negativně. Chápou je 

jako zraňující, ubližující. Více negativně je přijímají dívky.18 Děti uváděly, 

že nejčastější nadávky a přezdívky se týkají vzhledu. Za nejohavnější jsou považovány 

ty, které mají sexuální nádech. Tato slova mohou ohrožovat identitu dětí a je třeba je tak 

vnímat a tak s nimi zacházet. (Crozier, Dimmock, 1999)  

 

Podle Novotné (2010) děti v tomto věku uvádí, že vulgarismy používají potichu nebo 

v nepřítomnosti dospělých. Zdůvodnění vnímá ve vědomí normy, která mluví 

o nevhodnosti těchto slov a také strachu z případné reakce dospělých.  

 

Z výše uvedeného popisu vývoje vztahu dítěte k různým osobám ve škole usuzuji, že se 

na počátku školní docházky s otevřenou vulgaritou před učitelem u dětí ve většině 

případů nesetkáme, protože je prezentována jako nežádoucí. Dítě, které se chce učiteli 

zalíbit, se nebude záměrně v jeho přítomnosti vulgárně vyjadřovat, protože by tím 
                                                 
17 Málokdy se setkáme s přezdívkami v mateřské škole. 
18 Což může být dáno tím, že jejich vztahy jsou většinou bližší a dívky jsou v rámci socializace vedeny 
k větší závislosti na hodnocení zvenku. 
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získalo nežádoucí hodnocení. Novotná (2010) předpoklad výjimečnosti vulgárního 

vyjadřování v mladším školním potvrzuje na základě svého pozorování ve třetí třídě.19  

 

Vulgární slova i v přítomnosti učitele bude pravděpodobně používat dítě, které cítí, 

že v roli dobrého žáka neuspělo a nedokáže získat kladné hodnocení od učitele. Chce 

získat pozornost a zájem učitele jakýmkoliv jiným způsobem. V případě, že je 

používání vulgárních slov doma normou, může se stát, že bude dítě používat vulgární 

slova i ve škole. U některých tuší, že vyvolávají rozruch. Jiná slova nepovažuje 

za nevhodná, protože nerozlišuje slova vhodná a nevhodná v dané oblasti. Může se stát, 

že slovo, které dítě dosud považovalo za běžné, je náhle v dané instituci (mateřské nebo 

základní škole) považováno za nevhodné. (Ludvíková, Tvarůžková, 2004, Kramulová, 

2009) Většina dětí se ve škole časem adaptuje a začíná se chovat přiměřenějším 

způsobem. (Bendl, 2001)20 

 

Ve vyšších ročnících na prvním stupni (odpovídající tzv. středním školním věku) 

získává větší vliv vrstevnická skupina, míra vulgarity dětí se bude odvíjet od vulgarity 

sociálně vlivných osob v kolektivu. Pokud sociálně vlivná osoba užívá vulgarismy, 

je pravděpodobné, že u některých dětí se projeví touha se jí zavděčit, přiblížit a budou 

používat vulgární slova s účelem začlenění. Novotná (2010) se setkala v mladším 

školním věku s vulgárními slovy ve funkci psychohygienické a sociální.  

 

2.2. Význam školy a vrstevnických skupin  

pro d ěti staršího školního v ěku 

Děti z druhého stupně jsou v období, které nazýváme starší školní věk, pubescence, raná 

adolescence, dospívání. Zatímco u předchozí kapitoly jsem začínala popisem vztahu 

k učitelce, protože ona byla pro dítě v podstatě nejdůležitější, v tomto období získávají 

hlavní důležitost vrstevníci. 

  

                                                 
19 Jako vulgární zde vnímala spíše projevy nevhodné, například komunikaci ohledně vyměšování, drzost. 
20 Základní škola, na které byl proveden výzkum, má ve školního řádu: „V 1. ročníku se žáci v 1. pololetí 
seznamují se školním řádem a s pravidly pro hodnocení chování, od 2. pololetí vyučující individuálně 
hodnotí chování žáků a zapomínání. Pro žáky 2. – 9. ročníků platí pravidla uvedená v této příloze.“ 
Zdůvodněním používání jiného hodnocení i v oficiálním dokumentu může být vědomí, že děti přichází 
z různých prostředí a na školní pravidla si teprve zvykají. Pro některé děti může být jejich dodržování 
nejen v oblasti vulgarity problematické, protože pravidla v rodině jsou odlišná.   
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Změna vztahu k vrstevníkům obou pohlaví je jedním z vývojových úkolů staršího 

školního věku, stejně jako určité oddálení od rodičů. (Jedlička, 2001, Langmeier, 

Krejčířová, 2006) Zatímco v předchozím vývojovém období se sebehodnocení dítěte 

odvíjelo od hodnocení učitele, nyní je hlavním činitelem hodnocení vrstevníků. Tlak 

na jedince ze strany vrstevnické skupiny je výrazný. Již na prvním stupni jsou děti 

ovlivňovány tím, co dělají ostatní děti, v období dospívání je však tlak skupiny 

na konformitu jedince ještě výraznější. Pokud dítě není skupinou vrstevníků přijímáno, 

je to pro něj frustrující. Dospívající se chtějí ve světě vrstevníků uplatnit a vyznamenat. 

(Fontana, 2010, Jedlička, 2001, Vágnerová, 1997, Vašutová, 2005) Mezi vrstevníky 

dochází často k polemizování, které má za cíl ověřit si platnost vlastních názorů.21 

Obliba ve skupině, schopnost projevit kamarádské chování, kam patří i smysl 

pro humor, ochota pomoci, tolerance, získává na významu stále víc. (Vašutová, 2005) 

  

Skupina si často vytvoří svůj styl chování a ten je nutné zachovávat jako znak 

příslušnosti ke skupině. (Fontana, 2010) Pro dospívajícího jsou normy, které stanoví 

skupina významnější než normy, které stanoví školní instituce. Ty již dítě zná a chápe, 

pokud chce, dokáže je dodržovat. (Vágnerová, 1997) V případě, že se dospívající necítí 

přijímáni, jsou někteří ochotni přistoupit i k sociálně nepřizpůsobivému chování. Cílem 

je upozornit na sebe nebo nebýt vyloučen ze skupiny, která dospívajícího přijala. 

(Šauerová IN Vališová, 1999) Fontana (2010) cituje Crutchfildovy výzkumy, které 

dospěly k závěru, že jedinci, kteří se vzepřou skupinovému tlaku, bývají nezávislí, 

sebejistí, s vysokým sebevědomím. Ve skupinách, které jsou odpovědné a tolerantní 

mohou někteří lidé svým oponentním chování získávat pozornost ostatních. 

(Fontana, 2010) Skupinová identita sehrává roli u vývoje identity individuální. 

Dospívajícím pomáhá k osamostatnění, dodává jim zázemí a ochranu, kterou 

v předchozím období dítě čerpalo ze vztahu k dospělým, od kterých se potřebuje 

v tomto vývojovém stádiu odpoutat. Výrazná skupinová identita a konformita však 

může dospělé iritovat. (Vágnerová, 1997, Vašutová, 2005) 

 

Na počátku staršího školního věku, které odpovídá pro některé autory počátku 

adolescence, se ve většině států euroamerické kultury dostávají děti do jiného typu 

školy. V České republice většinou nezmění školu (pokud nepřestoupí na víceleté 

                                                 
21 Uvedené polemizování ve skupině vrstevníků, které se může objevovat i v komunikaci s dospělými, je 
dospělými někdy přijímáno negativně a vede ke konfliktům. 
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gymnázium), ale přechází na druhý stupeň základní školy. Zde se setkávají s větším 

množstvím učitelů a mění se styl výuky. (Macek, 2006)  

 

Dospívající jsou v pásmu mezi dětstvím a dospělostí – nepatří ani k jedné ze skupin, 

což způsobuje „prožívání řady složitostí, frustrací, konfliktů, napětí ve vztazích s rodiči, 

učiteli, ostatními dospělými, kteří prezentují určitou autoritu.“ (Šauerová IN Vališová, 

1999, s. 158). I dospělí vůči dospívajícímu mají často ambivalentní chování 

a vyjadřování, někdy jej vnímají jako dítě, jindy jako dospělého.22 To vytváří dostatek 

příležitostí pro konflikty, i na základě malicherností. Zatímco v předchozím období byly 

děti pouze pozorovateli dospělých, nyní je začínají kriticky hodnotit a soudit. 

(Matějček, 1989) Může se objevit hyperkritičnost, která je odrazem nejistoty. 

Dospívající by rád viděl věci jednoznačně, odmítá kompromisy a pochybnosti. 

(Vašutová, 2005) Člověk se v tomto období zajímá nejen, co druhý udělal, ale také 

proč. Sleduje citové prožitky vlastní i druhých lidí. (Matějček, 1989)  

 

Pro dospívajícího dospělí autoritu neztrácejí, ale tato autorita se proměňuje 

(Matějček, 1986). Není již bezpodmínečně přijímána autorita formální, ale žáci stále 

dokáží ocenit to, co je přitahuje, čeho si váží (Vašutová, 2005). Autorita by měla 

přitahovat mocí své osobnosti. Poskytovat vedení a případnou pomoc. (Matějček, 1989)  

 

O pozornost učitele se žáci dělí s mnoha dalšími spolužáky, přesto k nim někdy získají 

osobní vztah. Pro formování vztahů mezi učiteli a dětmi jsou důležité chvíle, kdy učitel 

nebo ředitel vystoupí ze své role a komunikuje osobně a méně formálně. (Macek, 2006) 

Děti oceňují, pokud je učitelé přijímají jako partnery a příliš nezdůrazňují asymetrii rolí. 

(Vágnerová, 1997, Vašutová, 2005) Kladně je dětmi hodnocena dobrá nálada učitelů, 

smysl pro humor, pochopení pro žáky a ochota vyslechnout názor. (Rendl 

IN Vágnerová, 1997) Důležitým znakem, který je u učitelů pro žáky důležitý, je jejich 

stabilita (emocionální i v dodržování pravidel). (Vágnerová, 1997) Očekává se, že 

dospívající se nebudou již pouze podřizovat a poslouchat autority, ale že se budou 

                                                 
22 Macek (2006) upozorňuje, že autoři často mluví o proměně vztahu mezi dospívajícími (pubescenty, 
adolescenty) a dospělými. Většina výzkumů však byla dělána v oblasti vztahů dospívajících k rodičům. 
Jedním z důvodů je významnost tohoto vztahu, která je podle něj největší ze všech vztahů s dospělými. 
Dalším důvodem může být menší intenzita ostatních vztahů nebo kratší doba jejich trvání. Výzkumy, 
které byly v oblasti vztahu učitel-žák provedeny, se týkaly především vlivu na školní úspěšnost, prospěch. 
Nicméně učitelé a učitelky jsou druhou nejvíce zkoumanou skupinou dospělých osob ve vztahu k dětem i 
dospívajícím. 
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chovat nezávisle a budou mít dobré sebeovládání. (Čačko, 2000, Vašutová, 2005) 

Čačko (2000) se o citové a názorové závislosti na autoritách a přílišné konformitě 

v tomto období vyjadřuje jako o zpozdilosti. Na nalezení nového způsobu chování 

je potřeba čas a mezitím se díky mnoha změnám, ke kterým dochází, může projevit 

rozkolísanost a proměnlivé postoje (Vašutová, 2005).23  

 

2.2.1. Vulgarita d ětí ve starším školním v ěku  

Dospívající své chování utváří podle vzorů, kterými je jeho nejbližší okolí, rodina, 

literatura, média. Ti jsou měřítkem přijatelnosti jeho chování. (Šauerová 

IN Vališová, 1999) Jedná se o období, kdy se lidé učí přizpůsobit se různým skupinám, 

k čemuž je využíván různý způsob řeči i různá slova. Jinak se mluví se spolužáky, jinak 

s rodiči a sourozenci. (Aitchison, 2006)  

 

Nadávky používají děti staršího školního věku při naštvání i pro své rodiče (v situaci, 

kdy je rodiče neslyší) – nejčastěji uváděné vulgární slovo při naštvání pro matku bylo 

„kráva“ a pro otce „debil“ a „blbec“. Chlapci měli v obou případech větší fantazii, 

používaná slova se neopakovala u více ostatních chlapců. (Žákovský slang, 2006) 

 

Dospívající uvádí, že bez nadávek mluvit nejde, ačkoliv si uvědomují, že ke slušnému 

chování nepatří. Nadávky používají takové, jaké používají jejich kamarádi a spolužáci 

a častěji je používají právě proto, že „je používají všichni kamarádi“ nebo „aby se 

neztrapnili“. (Žákovský slang, 2006) Je zde patrná snaha začlenit se do skupiny, 

nevymykat se a působit se skupinou konformně.24 

 

Je přítomná výraznější vulgarita se snahou odlišit se – odlišit se od „slušňáků“. Objevit 

se může snaha ukázat, že jsem dospělý a daná slova znám. Je třeba užívat určitá slova, 

která jsou v této chvíli více „in“ a dospívající jejich užíváním projevují, že jsou 

moderní. Na významu nabývá sociální funkce vulgarity.  

                                                 
23 V tomto období se mluví o „fyziologické neposlušnosti“, což je zákonitá nekázeň u dětí kolem třetího 
roku a právě pubescentů, tzv. období vzdoru. Jedná se o způsob sebeprosazení při uvědomování si 
vlastního „já“. Ve věku kolem třetího roku uvědomování si vlastního „já“ sama sebe, v pubescenci 
vlastního „já“ v určité sociální skupině. (Bendl, 2004) 
24 Zároveň se jedná o odkaz na důležitost sociálního aspektu vulgarity v tomto věku. Pokud dítě staršího 
školního věku použije vulgarismus např. s psychohygienickou funkcí, zároveň v danou chvíli reflektuje, 
zda slova, která pro ulevení si použilo, jsou sociálně přijatelná pro jeho vrstevníky – ostatní ze skupiny, 
ve které právě je.  
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Vulgarita se v tomto období vyskytuje častěji než v předchozím a v různorodějších 

funkcích. Novotná (2010) pozorovala v tomto věku používání vulgarismů ve všech 

možných funkcích a i v rámci rozhovorů uváděly děti staršího školního věku více funkcí 

vulgarismů. S věkem podle ní přibývá důvodů k použití vulgarismů a tím i situací, 

ve kterých jsou použity.  

 

Vašutová (2005) zmiňuje dočasné zpochybnění norem a pravidel. To může vést 

i k používání vulgarity s cílem testovat, jaký bude mít vliv na komunikaci v různých 

situacích.25 Janová (2011) uvádí, že důležitost norem jednotlivých tříd je větší než 

norem prosazovaných na celé škole. Školní třída ovlivňuje chápání intenzity 

jednotlivých slov, jejich výběr i frekvenci užívání. Zdůvodněním je podle ní 

nedostatečná důraznost v prosazování formálních pravidel a norem ze strany učitele při 

formování pravidel třídy.26    

 

Na hodnotě získává sociální funkce vulgarity, což je dáno zvýrazněním důležitosti 

vlastního postavení a zařazení ve skupině. Vulgarismy mohou dopomáhat nejen 

k zařazení se do skupiny, ale také k získání lepšího postavení v rámci třídy a získávání 

jedinečnosti. Objevuje se také užívání vulgarismů ve funkci parazitismů. Na základě 

výše uvedených textů se dá předpokládat vyšší frekvence užívání vulgarismů u dětí 

na druhém stupni základní školy.  

 

3. Kázeň a nekázeň 

Škola je institucí socializační, seznamuje děti s normami a vede je k přizpůsobení 

se společenskému životu. Jedná se o jednu z institucí, která má prosadit zájmy 

společnosti a kvůli tomu jí je dána oprávněná moc. Moc nikdy není v nerovnovážném 

a bezvýchodném stavu, ale vždy je zde někdo, kdo ji zpochybňuje (Kaščák, 2008).27 

Na půdě školy se jedná o děti. Pravidla školy jsou pro žáky stanovena školním řádem 

a doplněna pravidly, která stanoví učitelé a učitelky jako individuální představitelé moci 

                                                 
25 Může se objevit vulgarita, která okolí bude připadat nepřijatelná, ale dvojice či skupina bude, 
při upozornění na překračování hranic, poukazovat na to, že jim nevhodná nepřipadá, oni například vědí, 
že se jedná o legraci a nikdo nikoho neuráží.  
26 Dalším možným vlivem je, podle mého názoru, sociokulturní zázemí sociometrických hvězd třídy. 
27 Kaščák (2008) odkazuje ve fenoménu moci na Foucaulta.  
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ve škole. Školní kázeň je podle Bendla (2001) vědomé dodržování školního řádu 

a pokynů stanovených učiteli a učitelkami. Školy mohou mít ve školním řádu uvedený 

požadavek slušného chování, zákaz užívání vulgárních slov anebo obojí.28 K pravidlům 

(nejen školním) se však děti starší a mladší vztahují jinak, mimo jiné také v závislosti 

na vývoji myšlení a morálním vývoji.   

 

Langmeier a Krejčířová (2009) popisují morální vývoj dítěte podle Kohlberga. Vývoj 

toho, proč dítě dodržuje určitá morální pravidla, se podle Piageta (Vacek, 2008), váže 

k tomu, jak dítě chápe pravidla. Dítě mladšího školního věku (7-11 let) je podle 

Kohlberga v konvenčním stádiu morálky. Plní požadavky autority a je vůči pravidlům 

konformní. Piaget uvádí, že děti v tomto věku i když pravidlům nerozumí ve všech 

detailech, mají silnou potřebu je dodržovat. Chápou je doslovně, netolerují jejich 

upravení. Chování, které pravidlo poruší, je špatné. Pravidla dospělých vnímá jako 

správná, protože vychází od autorit. Logickým následkem bude vnímání vulgarity 

na půdě školy negativní, bez ohledu na situační kontext. Ve výzkumu Novotné (2010) 

děti mladšího školního věku explicitně uváděly, že vulgárně se mluvit nemá. Fromm 

uvádí, že menší děti mají morálku typu musím (Cakirpaloglu, 2012). Vulgárně se tedy 

ve škole mluvit nesmí. 

 

Dítě staršího školního věku (od cca 11 let) může být ve stádiu postkonveční morálky. 

Jeho jednání směřuje k nalezení „společné úmluvy” ve vztahu k platným pravidlům, je 

možné je měnit, pokud je proto morální důvod. Piaget odkazuje na to, že dítě získává 

schopnost abstraktního myšlení. Pravidla jsou zásadní, zná je velmi dobře a zaměřuje se 

na jejich detaily. (Vacek, 2008) Vulgaritu již nevnímají jako jednotný fenomén, 

uvědomují si její využití v různých funkcích. Vědí, že se jedná o narušení kázně, ale i to 

je pravděpodobně vnímáno diferencovaně s ohledem na funkce, situační kontext. 

Podle Fromma starší děti mají morálku typ mám. Vulgárně se tedy ve škole mluvit 

nemá, ale přesto je přítomna možnost ji používat. Starší školní děti v rozhovorech, které 

s nimi dělala Novotná (2010) si byly vědomy vulgarity o přestávkách i v hodinách, 

                                                 
28 Domnívám se tak na základě  školních řádů některých škol v Plzeňském kraji:  
http://www.zs-manesova.cz/dokumenty/skolni_rad.pdf, 
http://www.21zsplzen.cz/dokumenty/ke_stazeni/rady_skoly/sm-02-skolni-rad.pdf, 
http://www.22zsplzen.cz/wp-content/files/dokumenty/skolni-rad.pdf, 
http://www.zsholysov.cz/node/1317,  http://www.zsstankov.cz/cs/vnitrniradskoly/  
http://www.zsnyrany.cz/storage/1269499175_sb_skolni_rad.pdf 
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ale popřely vulgaritu směřovanou na učitele, přestože v jejich třídě nebyla výjimečným 

jevem. Zdůvodněním může být obecné přijetí vulgarity, která je však i pro ně v určitých 

chvílích (vulgarita směřovaná na autoritu) příliš za hranicí vhodného chování na to, 

aby o ní dobrovolně mluvily. 

 

Duska s Whelanovou uvádí, že je rozdíl mezi pravidly stanovenými při hře a těmi, která 

stanoví dospělí. „Dospělý je větší, silnější, kontroluje, dává nebo bere, trestá, 

či odměňuje. Dítě nemá a ani nemůže mít ve vztahu k dospělému pocit rovnosti. Jde 

o vztah jednostranného respektu, a to nejen k dospělým autoritám, ale i k pravidlům, 

jejichž jsou dospělí nositeli.“ (Vacek, 2008, s. 10) I zde podle mě nastane rozdíl 

v období dospívání. Podle Vališové (IN Krykorková, Váňová a kol., 2010) dítě začne 

sdílet obecně platný systém norem, pravidel, požadavků, tzn. vnímá, že se nemá 

v určitých situacích mluvit vulgárně. Nemá problém se znalostí pravidla, ale může mít 

problém se schopností se normě podřídit. To totiž předpokládá, že dítě ovládne svou 

„pudovost“ a dokáže zpracovat rozpor v tom, co by „chtělo“ a co se po něm „žádá“. 

U dítěte se v tomto období předpokládá větší odpovědnost za jeho projevy, činy. 

 

Jako projevy nekázně ve škole jsou uváděny: nepozornost, pozdní příchod, poškození 

vybavení školy, vulgárnost (Bendl, 2005, Kyriacou, 2008), šaškování, opisování, 

pošťuchování, hvízdání, čmárání po lavici, drzost (Bendl, 2005), přílišné povídání nebo 

mluvení bez vyvolání, hlučnost (verbální i neverbální), neplnění zadaných úkolů, 

bezdůvodné opouštění místa, rušení ostatních žáků, slovní agrese vůči ostatním žákům, 

fyzická agrese (Kyriacou, 2008). Kyriacou (2008) přímo vztahuje uvedené projevy 

nekázně do prostředí vyučovací hodiny. 

 

Mezi příčiny nekázně jsou řazeny například hyperaktivita s poruchou pozornosti, 

vzájemná antipatie mezi žáky, problémy v emoční oblasti, déletrvající neschopnost 

splnit zadaný úkol, „testování učitele“, tj. žákovské pokusy s tím, co jim učitelé dovolí, 

provokace, legrace, znemožnění činnosti (například test, zkoušení aj.), odplata, 

nepřítomnost negativních důsledků. (Bendl, 2001, Bendl, 2004, Kyriacou, 2008, Pelikán 

IN Krykorková, Váňová a kol., 2010). Výčty, které autoři uvádí, neodkazují na příčiny 

vulgarity se sociálně stmelující funkcí. 29  

                                                 
29 Příčinou vulgarity se stmelující funkcí může být snaha začlenit se, sblížit se s ostatními, navodit 
přátelskou atmosféru. Autory uvedené příčiny jsou faktory, které jsou většinou vnímány jako negativní 
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3.1. Posuzování vulgarity jako školní nekázn ě 

S nevhodností užívání vulgárních slov ve škole učitelé většinou souhlasí. Přesto je 

otázkou, zda se všichni při užití vulgárního slova žákem řídí pravidly pro hodnocení 

chování žáků, která jsou ve školním řádu stanovena. Praischinger, Pomikal, 

Stieger (2011) uvádí situaci, kdy rozhodčí hodnotí vulgární vyjadřování sportovců 

(konkrétně fotbalových hráčů). Ačkoliv je v pravidlech dáno, že by za nadávky či 

urážející gesta určené komukoliv při hře měli udělit červenou kartu, pouze přibližně 

polovina (55,7 %) těchto přestupků byla takto hodnocena. Hodnocení bylo nezávislé 

na kvalifikaci a na zkušenostech – praxi rozhodčích.30 Rozhodčí, kteří vnímali nadávky 

tak, že byly cílené, udělovali přísnější postihy než ti, kteří vnímali nadávky jako 

jednorázovou aktivitu. Přísnější byly postihy u slov, která urážela sexuální orientaci 

a slov, která se týkají genitálií nebo inteligence, než když se slovo vztahovalo 

ke vzhledu a síle rozsudku. Ačkoliv je předpoklad, že rozhodčí budou dodržovat 

všechna pravidla, tak při hře musí být citliví pro průběh hry (například v jaké minutě 

hry se zápas nachází), což ovlivňuje jejich rozhodování. Jakýkoliv jejich rozsudek 

ovlivní jejich rozhodování do budoucna. Pokud se podíváme analogicky na oblast 

školství, je pravděpodobné, že i zde učitelé nerozhodují vždy v souladu se školním 

řádem. Předpokládám, že pro ně bude důležitá situace, funkce a intenzita užitého 

vulgarismu. 

 

3.2. Ukázňování 

Langmeier, Krejčířová (2006) se zaobírají otázkou, jak mravní vývoj optimálně 

podporovat. Uvádí typologii výchovných technik pro jednotlivá stádia podle Hoffmana. 

„Vnější“ (předkonvenční) typ svědomí je podporován výchovnými technikami, které 

kladou důraz na mocenskou převahu vychovatele nad vychovávaným – př. tělesné 

tresty, hmotné odměny. „Konvenčně rigidní“ typ svědomí podporuje výchova opírající 

se o výchovné prostředky jako je odnětí lásky při neposlušnosti (výraz hněvu, odmítání, 

                                                                                                                                               
a je vhodné, je v rámci prevence nekázně, odstranit. Příčiny stmelující vulgarity by byly samy o sobě 
hodnoceny pozitivně. Začlenění žáků, stmelení třídy, navození přátelské atmosféry – mohou být vnímány 
i jako cíle některých aktivit, které škola pořádá, např. adaptačních kurzů. Jako nevhodná je při použití 
vulgarity vnímána pouze forma naplnění těchto cílů.  
30 Žlutá nebo modrá karta byla udělena v 25,2 %, 12,1 % bylo vyřešeno napomenutím a 7 % vulgárních 
projevů při hře bylo necháno bez reakce. 
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odvracení se od dítěte, nemluvení s ním, ignorování jeho projevů). Postkonvenční 

mravní vývoj je podporován používáním diferencovaných výchovných prostředků, 

to podle něj znamená jak mocenských prostředků, tak odnětí lásky, ale vždy 

v souvislosti s vysvětlením, odůvodněním a s odkazem na následky toho či onoho 

jednání. Tyto výchovné techniky by v rámci vulgarity rozvíjely sociální cit pro její 

užívání a vedly k sebekázni. Ta má sloužit tomu, že člověk ukázňuje sám sebe, ovládá 

své myšlenky, zpytuje své svědomí, vychovává sám sebe, tedy je odpovědný za svůj 

život a nedává odpovědnost do rukou někoho jiného, na koho by mohl v případě 

neúspěchu svést vinu (Bendl, 2005). Nejedná se o pouhé podřízení se normám, 

konformitu, ale o vlastní hodnocení a někdy i boje sám se sebou, aby člověk pravidlo 

dodržel. „Ústředním vodítkem, jak se rozhodnout v situaci, kdy se máme někomu 

podřizovat, je užívání kritického myšlení (selského rozumu), které vztahujeme k dané 

situaci, danému kontextu.“ (Bendl, 2011)31  

 

Při výběru reakce na nekázeň je vhodné zvážit poměrně velké množství faktorů. Podle 

Pelikána (IN Krykorková, Váňová a kol., 2010) jsou těmito faktory věk žáků, změnu 

ve společenských podmínkách, situaci, atmosféra, v níž k řešení dochází, klima ve třídě, 

resp. ve škole, mentalita žáků, vliv klíčových žáků na skupinu a mnoho dalších. 

Bendl (2004) v souvislosti s tresty uvádí, že jejich účinky lze obtížně předvídat, protože 

závisí na osobnosti žáka, jeho předchozích zkušenostech, stylu výchovy v rodině, 

vztahu k učiteli, autoritě učitele a dalších faktorech. Domnívám se, že tyto faktory hrají 

roli nejen u trestů, ale obecně u všech kázeňských prostředků. Nerespektování 

specifických okolností může vést k tomu, že reakce, kterou použijeme, nevede 

k ukáznění, ale naopak k posilnění nevhodného chování. Zároveň díky množství 

okolností, které vstupují do situace je podle Pelikána (IN Krykorková, Váňová 

a kol., 2010) v podstatě nemožné najít algoritmus řešení32, přestože se zaměříme pouze 

na jednu skupinu přestupků proti kázni, například na vulgaritu. Spíše se tedy jedná 

o pravděpodobnostní řešení.  

 

K ukázňování žáků vedou kázeňské prostředky. Jsou podmíněny situací ve společnosti. 

Každá doba a pojetí výchovy využívaly jiné prostředky k udržení kázně. (Bendl, 2001)  

                                                 
31 Škola může vést k sebekázni i v užívání vulgarity. S odkazem na Huga a kol., kteří zastávají názor, že 
bez slov, která jsou mimo oficiální slovník by měl náš jazyk charakter „diety“, nemusí být cílem úplně 
odstranění vulgarity u dětí, ale jejich vedení k sociálnímu citu vnímajícímu situační kontext. 
32 Není možné najít určité reakce, které budou zákonitě směřovat k určitému požadovanému chování. 
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Z Bendlova (2004) širokého výčtu kázeňských prostředků vybírám ty, u kterých 

shledávám využitelnost při reakcích na vulgaritu ve škole.  

 

Trest je kázeňským prostředkem, který je podle Bendla (2004) „starý jako výchova 

sama“. Cílem trestu je odplata (vyjadřuje názor, že po špatném činu v zájmu 

spravedlnosti následuje vždy zasloužený trest), odstrašení (odradí daného žáka i jeho 

spolužáky od opakování tohoto činu) a náprava (čin je pochopen jako nevhodný 

a uvědomí si, proč je třeba se příště chovat správně). Účinky trestů lze obtížně 

předvídat, závisí na mnoha faktorech. „Stejný trest vede u jednoho žáka k žádoucí 

nápravě, u druhého pouze ke zdánlivé kázni (navenek), u třetího k odporu a vzdoru, 

u čtvrtého k ještě větší nekázni, u pátého vyvolá deprese a sníží jeho sebehodnocení.“ 

(Bendl, 2004, s. 107)33 Bendl (2004) uvádí, že existují dva druhy trestů – přirozené 

a umělé. Pokud po nevhodném chování následuje přirozený trest, nemusíme dále trestat, 

pouze poukážeme na následek nevhodného chování.34 Přirozené tresty se někdy 

nedostaví nebo dostaví příliš pozdě. Existují případy, kdy je vulgarita i v nevhodném 

kontextu provázena pro iniciátora příjemnými následky. Z tohoto důvodu nastává 

potřeba umělých trestů – například zadávání písemných elaborátů.    

 

Prostředkem, pod který můžeme zařadit napomenutí, rozkaz, výstrahu, vysvětlování, 

přesvědčování, radu, popř. poučení nebo prosbu, je slovo. Jewett (2008) ho považuje 

za dobré řešení vulgarity u dětí. Pokládá za vhodné vyjádřit v soukromí zklamání 

a nesouhlas s používáním takových slov. Je však potřeba se vyhnout tomuto vyjádření 

před celou třídou a udělat ze situace něco okouzlujícího. Postupoval by stejně jako 

Ondráček (2003). Podle obou je důležité žákovi zvědomit, čeho chce dosáhnout 

užíváním těchto slov a pomoci mu najít přijatelnější způsob, jak cíl naplnit.  

 

Učitelé vyjadřují názor, že se žáci „mimo školu“ chovají jinak – někdy přijatelněji 

než ve škole a někdy naopak méně přijatelně. Možností jak pracovat s vulgaritou jsou 

mimoškolní akce. Příkladem jsou školy v přírodě, výlety, které mohou být 

                                                 
33 Jak je již uvedeno výše, tato různorodost reakcí je, dle mého názoru přítomna u většiny, ne-li u všech 
kázeňských prostředků.  
34 Jako přirozený trest vnímám například uvědomění si, že jsem v rámci „špičkování“ se vulgárními slovy 
se spolužákem nebo spolužačkou, přešla za hranici toho, kdy to vnímají jako „špičkování“ a již jsem se je 
urazila nebo se dotkla. Jsou zde přítomné nepříjemné pocity iniciátora a není v tom případě, dle mého 
názoru, více hledat další trest.  
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organizovány tak, aby prospěly vztahům ve třídě a tím i dovednostem komunikace. 

Bendl (2004) uvádí také možnost cvičení, které vychází z předpokladu, že slušnost 

či správné reagování nestačí znát teoreticky, ale je třeba jej nacvičit, natrénovat. 

Zařadila bych sem i nácvik s dětmi, jak reagovat na případnou vulgaritu vrstevníků 

v případě, že se chceme vyhnout vulgaritě vlastní anebo jak reagovat v situaci, 

kdy vulgární vyjadřování není situačně vhodné a nás láká ho použít. Podlahová (2004) 

tyto metody nazývá vytvářením pozitivního klimatu ve třídě. Práce se sociálním 

klimatem třídy vede podle mě ke zvyšování sociálních dovedností. Nepovede k absenci 

vulgarity, ale ke zvýšení sociálního citu vůči vulgárním projevům.  

 

Za jeden z nejúčinnějších prostředků považuje Bendl (2004) příklad. Jeho nejznámější 

formou je imitace (nejsem takový a chci být takový).35 Vliv a moc příkladu je v jeho 

konkrétnosti a silném emočním náboji. Pokud najdeme vhodný pozitivní příklad, dítě ho 

napodobuje dobrovolně, někdy i s obdivem a nadšením. Příkladem pro mladší děti jsou 

často děti starší. To nás podle mě v rámci vulgarity dostává do patové situace, protože, 

jak uvádí Novotná (2010), používají vulgaritu častěji než děti mladší.36 Možnost využití 

vnímám v návrhu Bendla (2004), že pro dospívající lze použít satiru, která karikuje 

nedostatky v sociálním chování. I zde pracujeme na zvýšení sociálního citu.    

 

Otázkou je využívání odměn. Škola většinou nepoužívá odměny, když dítě splňuje její 

nároky. Hodnotí zejména odchýlení se od normy, jejíž akceptaci považuje za základ. 

Přesto pokud budeme vnímat jako odměnu i pochvalu, uznání, povzbuzení, může škola 

pracovat s odměnami i v rámci vulgarity. Například pokud se dítě, které používá 

vulgaritu často, dokáže v určité situaci ovládnout a nepoužije ji. Využitelnost vnímám 

převážně na prvním stupni.37  

 

„Vytloukání klínu klínem“ Bendl (2004) ihned vztáhl k vulgaritě dítěte, na kterou 

je možné též zareagovat vulgaritou. Podle něj je tato reakce doménou spíše mladších 

                                                 
35 Existují i další formy nonimitace (nejsem takový a ani takový nechci být), disimilace (jsem takový, ale 
nechci takový zůstat) a nondesimilace (jsem takový a chci takový zůstat). 
36 Snaha být velký, ačkoliv mě ještě považují za malého, je jedním z důvodů, proč děti vulgaritu 
používají. Jedná se o vulgaritu se sociální funkcí, kdy je snahou mladších dětí imitovat ty starší, které 
vulgárně mluví a tím se mezi ně začlenit.  
37 Bendl (2004) uvádí řadu příkladů, kdy je odměna pro žáka spíše trestem a tak se jí bude vyhýbat. Jedná 
se například o udělení pochvaly od učitele, který není dítětem akceptován, uznáván, odměna 
neodpovídající věku, je udělena pochvala někomu, kdo si přeje udržet jinou pověst – například pověst 
„uli čníka“, „šaška“, „tvrdého hocha“. 
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učitelů. Někteří uvádí, že tento způsob funguje. Je zde riziko, že se bude nevhodná 

komunikace stupňovat nebo se stane motivem pro další děti, rozhovory nebudou brát 

konce. Reakce rodičů nebude pro učitele patrně příznivá. Učitel má být pro děti vzorem 

a to i ve sféře řešení nepříjemných situací a tak je pro Bendla (2004) mravně tato 

metoda nepřípustná. Je vysoká pravděpodobnost, že se nejedná o trvalé řešení, ale 

problém vyvstane u jiného žáka nebo ve vystupňované formě u žáka, se kterým již 

učitel takto komunikoval. „Dopadne to nakonec tak, že si stoupneme z louže pod okap.“ 

(Bendl, 2004, s. 162) 

 

Za tzv. učitelské triky je považováno využívání proxemiky (při vědomí přítomnosti 

učitele nebo učitelky většina dětí nemluví vulgárně), mimiky (pozvednutí obočí, 

vyjádření neverbálního údivu většině dětí zabrání v pokračování nevhodného chování), 

přesazování dětí, kteří se chovají nevhodně (vulgarita ve třídě může být testování 

hranic, pokud bylo povoleno nebo přecházeno předchozí nevhodné chování, může dítě 

„vyzkoušet“, jak bude učitel nebo učitelka reagovat na vulgaritu), zastavení každé 

nežádoucí situace ve třídě hned v jejím počátku, projevy zájmu o žáky, o jejich pocity, 

názory. Mezi tzv. specifické učitelské triky se řadí například získání problémových žáků 

na svou stranu, „škvaření žáka ve vlastní šťávě“, tajemný učitelův zápis na zvláštní 

papír poté, co se žák dopustil závažnějšího přestupku, pomocí humoru zmírnit napětí, 

které ve třídě vzniká, metoda vzryvu neboli neočekávaného výbuchu, navržení řešení 

nekázně samotným žákem a slavnostní závazek k dodržování určitých pravidel.  

 

3.3. Význam rodi čů při budování kázn ě 

Děti, přicházející do školy, pochází s rodin s různým kulturně-socio-ekonomickým 

zázemím. Vliv rodičů na chování dítěte je ve škole diskutovaným fenoménem. Podle 

Pelikána (IN Krykorková, Váňová a kol., 2010) ovlivňují změny pojetí rodiny dítě, 

které přichází do školy.38  Hermochová (2005) uvádí, že společnost vnímá upadající 

úroveň chování dětí (nižší věk, ve kterém děti začínají kouřit, pít alkohol, být agresivní) 

a s tím hledá viníka i možnost nápravy. Často se ozývá hlas, že společnost do tohoto 

vývoje nemůže zasahovat, že se jedná o záležitost rodiny.39  

                                                 
38 Děti si podle něj z rodiny přináší pocit, že si mohou vůči učiteli dovolit více, než tomu bylo dříve. 
39 Do poznámky však Hermochová (2005) uvádí, že pokud bychom takto vysoký nárok na rodiče chtěli 
klást, bylo by třeba mít možnost se někde naučit, jak „být rodičem“. Rodiči se stávají lidé s různou 
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Rodina je socializační institucí, místem, kde dochází k utváření „životního stylu, vkusu, 

hodnot, ambicí a přenosu kulturního kapitálu na novou generaci.“ (Vojtíšková, 2008) 

Rodiče jsou pro děti vzorem. To jak se chovají, jak mluví, je jedním z významných 

faktorů ovlivňujících chování a jazyk dítěte. „Záměrné výchovné techniky nejsou 

pro vývoj mravního jednání dítěte tak rozhodující jako skutečný, každodenní ustavičně 

se opakující, bezděčný, ale opravdu autentický způsob interakce mezi všemi členy 

rodiny.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 136) Pokud dítě slyší vulgarismy denně 

doma, stanou se pro něj běžným komunikačním stylem a velmi pravděpodobné je bude 

používat v komunikaci mimo rodinu. 

 

Rodina má předškolní dítě připravit na setkání s další autoritou, učitelem a na zvládnutí 

role školáka. Pokud se toto podaří, minimalizuje se zátěž, kterou vstup do školy je. 

(Čačka, 2000, Vašutová, 2005) Dítě, které není sociálně připravené, se neumí chovat 

k učiteli, může postrádat respekt k autoritě (učiteli např. tyká, chce se s ním mazlit) 

nebo se chová infantilně, familiárně, nechápe specifičnost rolí. (Vašutová, 2005) 

Vágnerová (1997) přidává, že sociálně nepřipravené dítě může mít výrazný strach 

z učitele a mohou se u něj projevit až neurotické reakce. Děti, které získaly vyšší 

kulturní kapitál, jak ho definuje Bourdieu, jsou školsky úspěšnější, protože chápou 

pravidla hodnocení ze strany učitelů a mají dostatečný kulturní kapitál, který jim 

pomáhá tyto požadavky plnit. (Šafr, 2007, Vojtíšková, 2008)  

 

Škola je reprezentantem preferovaných hodnot společnosti. Jedná se o normy vyšších 

společenských vrstev, které jsou však ve škole prezentovány jako obecné normy. Zde se 

může projevit výrazný sociokulturní handicap, pokud dítě získalo zkušenosti a hodnoty 

jiné než školou prezentované. (Vágnerová, 1997) Mohou selhávat děti z rodin, kde je 

nižší kulturní kapitál. Děti s nižším socio-kulturním zázemím mohou mít problémy 

rozlišovat, kdy je vulgarita možná a kdy ne.   

 

Je zřejmé, že rodina může vulgaritu dítěte ovlivnit dvojím způsobem. První je mírou 

užívání vulgarity, která vede k tomu, že děti znají více slov a některé z nich jsou pro ně 

                                                                                                                                               
motivací stát se rodičem, kteří měli různé dětství. Podle výzkumu, který realizoval Bendl (2001), by si 
někteří učitelé a učitelky přípravu rodičů na výchovu vlastních dětí pro zlepšení kázně přáli. 
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normou. Druhým vlivem je absence sociálního citu pro situační užívání vulgarity, 

vědomí toho, kdy vulgaritu lze používat a kdy je nepřijatelná.  

 

Děti, které přicházejí z rodinného prostředí, kde jsou zachovávána jiná pravidla 

než ve škole, se dostávají do těžké situace. Potřebují se přizpůsobit normám v obou 

prostředích. (Fontana, 2010, Vágnerová, 1997, Vašutová, 2005) Pokud se přizpůsobí 

jednomu prostředí, v tom druhém se jim dostane posměchu, nebo i trestu. I ony samy 

začnou druhé prostředí odmítat. Pokud se snaží přizpůsobit normám v obou prostředích, 

znamená to pro ně i jiné chování, což může vést problémům s osobní identitou. 

(Fontana, 2010) Pro děti je tato situace zatěžující (Vašutová, 2005). Škola nemá 

od některých norem ustoupit, ale může vyžadovat jejich dodržování s vysvětlením, aby 

děti pochopily jejich účel, tím jim usnadňuje přijímání školních norem. (Fontana, 2010)  

 

Janová (2011) uvádí, že dospívající používají vulgární slova více doma než ve škole. 

Vysvětlením podle ní je rychleji postupující liberalizace výchovy v rodině, vnímání 

školy jako větší autority ze strany dětí nebo fakt, že škola je veřejným prostorem, kde 

i učitelé používají vulgární slova méně než rodiče doma, kde jsou obklopeni blízkými.  

 

Výzkum agentury Stemmark s názvem Sociologický výzkum zaměřený na analýzu 

struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství výchovy a vzdělávání (2009) 

ukázal, že rodiče považují učitele a učitelky za odborníky ve svých předmětech, vnímají 

je jako slušné lidi. Mají však pocit, že nejsou připraveni dostatečně plnit výchovnou 

funkci školy a udržet kázeň. Nevychovaní spolužáci jsou problémem pro téměř třetinu 

dotazovaných rodičů, mají pocit, že tito žáci brzdí výuku a mají i špatný vliv na další 

děti. Rodina je podle rodičů zodpovědná za výchovu, takže se jedná o její vinu. Chybou 

školy je, že nedokáže tyto nevychované děti na místě usměrnit. Rodiče vnímají školní 

kázeň v současných školách jako nedostatečnou. Mají pocit, že by učitelé měli mít více 

pravomocí pro dosažení kázně (téměř 90 % respondentů). Dvě třetiny žáků však vnímají 

kázeň jako dostatečnou. Nejvíce spokojení jsou studenti vyšších ročníků gymnázia 

a nejméně studenti středních odborných škol. To znamená, že vnímání úrovně kázně se 

liší u žáků/studentů a jejich rodičů. Druhým možným zdůvodněním je, že to co děti 

považují za kázeň, rodiče vnímají jako nekázeň. Například dětem může připadat 

přijatelné používat vulgarismy o přestávce na chodbě, ale rodiče toto vnímají jako 

nevhodné. 
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II. Praktická část  

4. Definice problému a cíl ů výzkumu 

Téma vulgarity bylo v České republice zkoumáno pouze v několika pracích.  Výzkum 

Vojtěcha Frančeho (2009) se zabývá porovnáním rozdílů v užívání vulgarismů 

v Čechách a na Moravě. Výzkum Žákovský slang (2006) byl prvním, který se zaměřil 

na užívání vulgarismů dětmi. Bakalářské práce Novotné (2010) a Janové (2011) se 

zabývají dětskou vulgaritou v prostředí školy. Tato práce si klade za cíl rozšířit 

informace o vulgaritě dětí ve školním prostředí, tak jak je vnímána učitelkami a učiteli 

na základní škole.  

 

Cílem výzkumu je definování charakteristik vulgarity z pohledu učitelů a učitelek, 

upřesnění situací, ve kterých učitelé a učitelky vulgaritu dětí vnímají, jak ji hodnotí, 

jak na ni reagují a jak hodnotí vztahy s rodiči při řešení dětské vulgarity. 

 

Výzkum sledoval následující výzkumné otázky: 

Co je podle učitelů a učitelek vulgarita? 

Jaký k ní mají vztah jako soukromé osoby a jako osoby v roli učitele nebo učitelky? 

Jak hodnotí užívání vulgárních slov dětmi ve škole? 

Co podle nich ovlivňuje užívání vulgárních slov dětmi ve škole? 

V jakých situacích děti nejčastěji používají vulgární slova?  

Jak na vulgaritu dětí učitelé a učitelky reagují? 

Které reakce na vulgaritu jsou podle učitelů a učitelek efektivní? 

Jaké mají učitelé a učitelky zkušenosti z jednání s rodiči ohledně dětské vulgarity? 

 

5. Výzkumný soubor 

Pro výzkum jsem zvolila základní školu, kde jsem několik let učila, z důvodu snadného 

získání přístupu do školy a předpokládané ochoty dotazovaných otevřeně hovořit 

na téma vulgarity. Všichni dotazovaní učitelé a učitelky byli mí kolegové a kolegyně.  

 

Výzkum byl realizován na škole, která je jedinou základní školou ve městě, které má asi 

5000 obyvatel. Školu navštěvuje zhruba 500 dětí. Děti většinou na škole plní celou 
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povinnou školní docházku, vzhledem k tomu, že víceletá gymnázia jsou 

ve vzdálenějších městech. Kolektivy ve třídách jsou tak poměrně stabilní po celou dobu 

školní docházky.40  Většina dětí bydlí ve městě, kde je škola, nebo v okolních vesnicích. 

 

Pro výběr výzkumného souboru jsem použila kvótový záměrný (účelový) výběr. 

Snahou bylo získat výběrový soubor, který poskytne nejširší spektrum dat pro analýzu. 

(Miovský, 2006) Vzhledem k tomu, že škola má první a druhý stupeň, je polovina 

učitelek a učitelů ze souboru z prvního a polovina z druhého stupně. Dalšími kritérii 

výběru byla délka praxe, věk, u učitelek a učitelů na druhém stupni také pohlaví41 

a aprobace učitelek a učitelů, protože se domnívám, že tyto faktory mohou ovlivnit 

vnímání vulgarity dětí i jejich zkušenosti s ní. Na druhém stupni je vyrovnaný poměr 

učitelek (8) a učitelů (7), proto je v souboru z druhého stupně zastoupena polovina 

mužů a polovina žen.  

 

Po oslovení a souhlasu ředitelky školy s tím, že výzkum na škole provedu, jsem oslovila 

vybrané učitelky a učitele, zda jsou ochotni se mnou mluvit o tématu dětské vulgarity 

z pohledu učitelů a učitelek. Všichni oslovení s účastí ve výzkumu souhlasili. 

Následující tabulka ukazuje výše uvedené charakteristiky učitelek a učitelů, se kterými 

byly provedeny rozhovory. V tabulce jsou uvedena křestní jména dotazovaných učitelek 

a učitelů, takto jsou dotazovaní označeni i v následujícím textu.    

 

Jméno  Věk Praxe Aprobace Třídnictví 

Alena 54 let 29 let 1. stupeň 5. třída 

Dagmar 29 let 4 roky Dějepis, občanská výchova 7. třída 

Hana 50 let 26 let Matematika, chemie 6. třída 

Jana 49 let 21 let 1. stupeň 3. třída 

Jitka 43 let 19 let 1. stupeň 5. třída 

Petr 30 let 6 let Tělesná výchova, zeměpis 6. třída 

Tereza 25 let 2 roky 1. stupeň ------------42 

                                                 
40 Výjimkou, byl 7. ročník, kde byly v daném školním roce dvě třídy rozděleny do tří kvůli vysokému 
počtu dětí v původních třídách a 4. ročník, kde naopak byly tři třídy sloučeny do dvou kvůli nízkému 
počtu dětí. 
41 Na prvním stupni dané školy jsou pouze učitelky. Učitelé z druhého stupně učí na prvním určité 
předměty např. tělesnou výchovu.  
42 Tereza není třídní učitelkou.  



 42 

Zbyněk 38 let 14 let Matematika, fyzika 8. třída 

  

Pro polovinu dotazovaných je tato škola jedinou, na které učili. Ostatní mají zkušenosti 

z jiných škol nebo pozic v oblasti školství. Více jak polovina dotazovaných ve městě 

žije, tři z nich žijí mimo dané město.    

 

6. Metoda sb ěru a analýzy dat 

Výzkum byl realizován jako kvalitativní. Metodou sběru dat byly polostrukturované 

rozhovory s výše uvedenými učitelkami a učiteli na základní škole. Rozhovory 

probíhaly v dubnu 2012 o „volných“ hodinách dotazovaných v budově školy – 

sborovna, kabinet, třída. Se svolením dotazovaných byly fixovány na audiozáznam.  

 

Otázky pokládané dotazovaným jsem roztřídila do několika skupin:  

Vztah k dětské vulgaritě a její řešení 

Jak vnímáte užívání vulgárních slov dětmi ve škole? 

Mluví děti ve škole vulgárně? (v případě odpovědi „ne“ – z jakého důvodu?) 

Jak byste hodnotili vulgaritu dětí dnes a v minulosti?  

Jakým způsobem souvisí podle vás vulgarita s věkem? 

Ve kterých situacích děti mluví ve škole vulgárně? Jaký je podle vás v tu chvíli důvod? 

Jak na tyto situace reagujete?  

Je některá ze situací převažující? Z jakého důvodu? 

Je některá z vašich reakcí převažující? Proč využíváte hlavně tuto reakci? 

Jsou děti v některých hodinách vulgárnější než v jiných? Z jakého důvodu?  

 

Vnímání intenzity vulgárních slov 

Jaká vulgární slova považujete za velmi silná (velmi vulgární)? Kvůli čemu? 

Jsou nějaká slova, o kterých víte, že jsou obecně chápána jako vulgární, ale pro vás 

až tak vulgární nejsou? Jaká slova to jsou? Kvůli čemu pro vás nejsou příliš vulgární? 

 

Vnímání vulgarity v různých situacích  

Existuje situace, kdy vám vulgarita dítěte nevadí? V jaké situaci?  

Existuje situace, kdy vám vulgarita velmi vadí? V jaké situaci? Jak jste situaci řešili? 
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Dělali jste někdy, že vulgaritu neslyšíte, ačkoliv jste u ní byli přítomni? Co vás k tomu 

vedlo? 

Vzpomenete si na situaci, kdy vás vulgarita dítěte překvapila?  

V jaké situaci by mohlo být vulgární slovo vhodné? 

Je pro vás důležitější situace, ve které je vulgární slovo použito a nebo intenzívnost 

vulgárního slova? 

 

Vnímání efektivity vlastních reakcí 

Jaké vás napadají reakce na situace, kdy dítě použije vulgární slovo? 

Považujete nějakou reakci za nejefektivnější? Kvůli čemu?  

Které řešení je nejméně efektivní? Kvůli čemu? 

Jaké řešení užívají vaši kolegové, ale vy ho nevyužíváte? Kvůli čemu?  

Užíváte nějaké řešení, se kterým kolegové nesouhlasí? 

 

Vlastní vztah k vulgaritě 

Co je podle vás vulgarita? 

Používáte vy sami vulgární slova?  

(V případě, že ano: Jaká? V jaké situaci?) 

(V případě, že ne: Jaký je důvod neužívání vulgárních slov?) 

Použili jste někdy vulgární slovo na půdě školy? Případně jaké a v jaké situaci? 

Použili jste někdy vulgární slovo ve třídě v rámci výuky? Jaké a v jaké situaci? 

 

Jako první jsem vždy pokládala otázku: Jak vnímáte užívání vulgárních slov dětmi 

ve škole? Dále jsem výše uvedené otázky pokládala v různém znění a pořadí, které se 

odvíjelo od tématu, ke kterému se dotazovaní dostali v rámci odpovědi na předchozí 

otázku. Jestliže někdo z dotazovaných odpověděl na otázku v rámci jiné položené 

otázky, znovu jsem ji nepokládala. Rozhovory byly doplněny o upřesňující otázky, když 

byly odpovědi obecné, nedokončené, nejasné anebo mě zajímaly okolnosti situace, 

kterou dotazovaní uvedli. 

 

Záznamy z rozhovorů byly přepsány do podoby textu. Analyzovány byly 

prostřednictvím metody vytváření trsů, která sloužila k seskupení výroků do skupin 

např. dle rozlišení místa, jevu, případů (Miovský, 2006). Některé trsy vznikly 

na základě položených otázek (například: vulgarita u starších a mladších dětí), jiné 
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na základě výpovědí mimo položené otázky (například: kde se děti naučily vulgární 

slova, vulgarita jako norma). V rámci trsů jsem vyhledávala shody mezi výroky 

dotazovaných, ale také rozdíly ve výpovědích. U rozdílů jsem zvažovala, zda se jedná 

o protikladné názory nebo o vnímání charakteristik vulgarity na určité škále. 

Po vymezení kategorií jsem nacházela jejich hierarchii a souvislosti mezi nimi. 

  

7. Analýza a interpretace dat 

7.1. Vulgarita – její p ůvod, výskyt a hranice 

7.1.1. Vlastní definice vulgarity 

 
Vulgarita je dotazovanými nejčastěji vnímána ve formě užívání vulgarismů, mluvení 

sprostě. Někteří uvedli i další možné projevy – neverbální vulgaritu a vulgární projevy 

v chování. Jako hlavní funkci vnímají dotazovaní znevážení adresáta, člověka 

nebo skupiny lidí.43 Nikdo z dotazovaných neuvedl vulgaritu vůči věci. Zazněla slova 

jako „se ho snaží zesměšnit“, „vulgarita je pro mě vulgaritou, když uráží“, „někdy je 

cílem někoho pošpinit“ i slova „aby to zasáhlo toho člověka.“   Ve svém vymezení 

pojmu dotazovaní omezili vulgaritu na znevážení, které vnímají negativně a to může být 

i důvodem, proč je sama o sobě vnímána jako nevhodná.  

 

Znevažující funkci mohou mít i slova z oficiálního slovníku: „mám úplně stejnej pocit, 

když by se mnou někdo mluvil relativně slušně, ale měl bych pocit, že ze mě dělá blbce.“ 

Tato funkce u oficiálních slov, je vnímána dotazovanými na hranici mezi vulgárními 

a slušnými výrazy. Někdy jsou situace, kdy jsou slova oficiální použita s cílem znevážit, 

zařazeny k vulgaritě, ačkoliv jsou použita slova, která lingvisticky vulgární nejsou. 

Zóna mezi vulgárními a slušnými slovy je tvořena i slovy vulgárními, které jsou použity 

ve vhodném situačním kontextu. V průběhu rozhovoru se dotazovaní pohybovali mezi 

dvěma pojetími vulgarity – absolutním a relativním, které je závislé na situačním 

kontextu. Vulgární projevy byly hodnoceny od „trefnosti“ přes toleranci k nevhodnosti. 

 

                                                 
43 Jak je patrné dále, dotazovaní si uvědomují, že vulgarita nemá pouze funkci znevažující a pak pro ně 
získává také jinou než negativní konotaci. V rozhovoru byla uvedena i funkce psychohygienická, sociální 
a užívání vulgarismů jako parazitismů. Do definice však nebyly zahrnuty. 



 45 

Projevy vulgarity jsou podle dotazovaných mimo hranice normality, která je zde 

chápána jako hranice oficiální komunikace. Alena doplnila svou definici o různou míru 

intenzity slov, udělala rozdíl mezi více intenzivním – vulgárním a méně intenzivním – 

sprostým. Tereza uvedla, že někdo použije vulgaritu i nezáměrně nebo nevědomě. Podle 

Jany mají vulgarismy své protějšky v oficiální komunikaci. Jedná se o slova, která jsou 

převzata a použita v jiném kontextu, než byla používána primárně. 

 

V průběhu rozhovoru uváděli dotazovaní vulgaritu jako opak k slušnosti. Slušné 

vychování ve vztahu k vulgaritě bylo vysvětleno jako vědomí, kde se nehodí užívat 

vulgarismy a pocit viny v případě přistižení při užití v nevhodném situačním kontextu. 

Nejedná se tedy o protiklad, ale o uvědomění a užívání vhodného situačního kontextu.  

 

7.1.2. Vulgarita jako normalita  

Ve vlastní definici uváděli dotazovaní, že vulgarita je pro ně mimo hranice normality. 

Některé děti podle nich používají vulgarismy, protože si neuvědomují, že se jedná 

o vulgární slova. Jako příklad slov, které děti nechápou jako vulgární, uváděli sousloví: 

„Ty vole.“   Bylo uvedeno, že se jedná o parazitismus. Sousloví bylo přirovnáno 

ke slovům „jakoby“ . Slova s funkcí parazitismu jsou charakteristická tím, že si 

neuvědomujeme jejich užívání. Aby se slovo mohlo z uvědomovaného vulgarismu 

do parazitismu, musí je člověk vnímat jako normální, běžné slovo.  

 

„N ěkdo to má za každým slovem,“ vyjadřuje frekvenci užívání slov. Právě vysoká 

frekvence užívání daných slov vedla podle některých ke ztrátě intenzity. Vztah 

ke slovům „ty vole“  se podle dotazovaných změnil v rodině i ve společnosti. I zde jsou 

vnímána jako normální nebo jako slova s velmi nízkou intenzitou vulgarity. 

 

Zda si děti slova neuvědomují nebo zda jsou normou, je pro dotazované otázkou nejen 

u slov „ty vole“ . I u jiných, které oni sami považují za  více intenzivní, vnímají, 

že pro děti je jejich intenzita nižší. Petr propojil tyto dvě skutečnosti při odpovědi 

na dotaz, co vidí jako příčinu toho, že dítě křičí na chodbě na spolužáka vulgarismy. 

Řekl, že dítě: „Si to neuvědomí a asi je to u nich normální, že takhle na sebe 

mluví…ve volným čase, tak si to ve škole neuvědomí a řekne to taky.“ Je patrné, že 

selhává sociální cit dítěte pro situační užití slov. I Hana uvedla, že děti používají 
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vulgarismy běžně, protože pro ně daná slova nejsou vulgární. Jestliže slova považujeme 

za normální, není důvod, proč je nepoužívat. Cílem několika reakcí na vulgarismy, které 

dotazovaní užívají, je uvědomění si, že dítě použilo vulgarismus.  

 

Pokud dojde ke společenskému konsensu na nízké intenzitě vulgarismu nebo vyřazení 

slov z vulgarismů, přestávají slova být vulgárními, ale zároveň nejsou slovy 

z oficiálního slovníku. Vzniká tak zóna slov, které nejsou zařazeny ani na jednu stranu. 

Do této zóny patří slova z oficiálního slovníku, která mají znevažující funkci, 

vulgarismy použité ve vhodném situačním kontextu, ale také vulgarismy s velmi slabou 

intenzitou. Následující tabulka vyjadřuje sestupnou tendenci vnímané vhodnosti užívání 

daných slov ve škole.  

 

Oficiální slovník 

Vulgarismus podle některých 

dotazovaných nazvaný „trefný“ 

= ve vhodném situačním kontextu 

Vulgarismus s velmi slabou intenzitou 

Slova z oficiálního slovníku se znevažující 

funkcí 

Vhodná slova 

 

 

 

 

 

 

Nevhodná slova Vulgarismus se silnou intenzitou 

 

7.1.3. Vnímaná škála intenzity vulgarism ů 

Častou otázkou během rozhovorů bylo, zda je dané slovo vulgární nebo není. Tereza 

uvedla, že vnímání intenzity vulgarity jednotlivých slov je individuální záležitostí: 

„Ono je taky sprostý a sprostý. Pro někoho je sprostý „ty vole“ a pro někoho až to 

nejvulgárnější.“  Několik dalších dotazovaných váhalo, zda je určité slovo vulgarismem. 

Podle Jany někdy děti použijí slovo „hrubší, ale ne sprosté.“ Alena při vysvětlování 

toho, co je vulgarita řekla: „N ěkdo používá sprosté: ,nasrat, hovno‘, ale vulgární jsou 

ostřejší. Sprosté je míň intenzivní.“ Po té, co uvedla, že někdy zve rodiče do školy 

k jednání se žákem, řekla: „Kdyby řekl třeba ,blbec‘ tak bych je nezvala. Zvala bych je, 

když by dané slovo bylo ošklivé.“ Hana o slově „kretén“  řekla, že se jedná o slovo 

nevhodné, ale není si jistá, zda je vulgární. Pro dotazované mají slova různou 

intenzitu. Někteří hledají i další rozlišení (např. sprostý vs. vulgární, nevhodné 
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vs. vulgární). O slovech velmi intenzivních se vyjadřovali jako o „úplně hrozných“ 

a „hnusných“, z čehož je patrný negativní vztah k vulgarismům s vysokou intenzitou.  

 

Mezi velmi intenzivní slova byly nejčastěji zařazeny vulgární názvy pro pohlavní 

orgány. Někteří uvedli přímo slova „pí ča“ , „ čůrák“ , jiní zůstali při slovech „názvy pro 

pohlavní orgány“, „ty přirození“. Objevilo se také původem slovenské slovo „kokot“ . 

Zdůvodněním bylo, že se jedná o slova, která by nepoužili. Alena by některá sprostá 

slova použila sama k sobě, ale ta velmi intenzivní by nikdy „nevypustila z pusy“. Podle 

Petra by se velmi intenzivní slova neměla používat nikde – ve škole ani v soukromí. 

Hana vnímá za užíváním těchto slov srážení hodnoty pohlavních orgánů. Ke shodě 

došlo při výběru slov, zdůvodnění výběru se částečně lišila.  

 

V intenzivních slovech se objevovala slova pro označení nízkého intelektu - „mentál“ , 

„debil“ , „idiot“ . Dále se jednalo o hanlivá slova označující tělesný stav nebo postižení 

- „krypl“ , „chcípák“ . Zbyněk uvedl, že slovo „krypl“  má primárně za účel ublížit. 

Podle Jitky slovo „chcípák“  není hrozné slovo, ale jde o jeho význam. Zvažovala, zda 

slova nejsou intenzivní tím, že jsou méně používaná a pak označila za absurdní, 

že „jedno slovo má větší význam a jiný menší.“ K intenzivním dodala ještě slova „ černá 

huba“, která se jí nelíbí kvůli ukazování na určitou menšinu lidí. 

 

Další skupinu tvořila slova se sexuálním obsahem „kurva“ , „zkurvená“, „šukat“  

a „d ěvka“.  

 

Slovo - „prdel“ , i v kontextu „jdi do pr…“ , bylo uvedeno mezi slovy intenzivními, 

pokud se jedná o slova adresná. Slova „do prdele“  byla uvedena mezi slovy slabě 

intenzivními, za předpokladu, že nejsou adresována někomu jinému, ale jsou použita ve 

funkci psychohygienické. Z toho je patrné, že vnímaná intenzita jednotlivých slov 

je ovlivňována kontextem, ve kterém jsou použita. 

 

Slovo, které všichni uvedli, jako nejméně intenzivní je „v ůl“ . Objevilo se ve formě 

„vole“ , „ty vole“ . Mezi důvody nízké intenzity byla běžnost užívání, která byla 

označena i za „masivní“  a pocit, že takto je slovo vnímáno i rodinou a společností. 

Důležité je, aby bylo použito mezi řečí nebo v případě, že „to vyklouzne.“. To znamená, 

aby se nejednalo o adresné oslovení. Dalším zdůvodněním, bylo že se jedná 
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o „zvukovou vatu“ nebo „parazita“  a cílem slov není něco vulgarizovat. Slova 

„ty vole“  byla srovnávána i se slovy „jakoby“  a slovy „ty vogo“ , což je upravené „ty 

vole“, „aby to nebylo sprostý“. Dagmar přestože explicitně odmítá vnímat vulgarismy 

jako normální, tato slova pravděpodobně nevnímá jako závažná, protože řekla: „My 

tady máme všechno vyhrocený, někdo řekne: ,Ty vole,´ a tady se po tom jde, protože 

musíme dbát na výchovu. Měli bysme vzdělávat, ale občas víc vychováváme, než 

vzděláváme.“ Kromě otázky kompetencí, které má mít škola, je zde patrné, že i pro 

dotazované, jsou slova spíše nevhodná, než vulgární. Pro některé z nich se také staly 

normálními. 

 

I zde se objevila slova označující nižší schopnosti „blbec“  a „trouba“ . Uvedena byla 

věta: „Já jsem blbec.“ Důvodem bylo, že slova jsou adresována sobě. 

 

Slovo „vůl“ i ve formě „ty vole“, „vole“ 

Označení nižších kognitivních schopností – „blbec“, „trouba“.  

Slovo „prdel“ ve formách „do prdele“ a „jdi do pr…“ 

Slova se sexuálním podtextem „kurva“, „zkurvená“, „šukat“ 

a děvka“ 

Označení pro tělesný stav – „krypl“, „chcípák“ 

Označení nižších kognitivních schopností: „debil“, „mentál“, „idiot“ 

Slova se slabou 

intenzitou 

 

 

 

 

Slova se silnou 

intenzitou Názvy pro genitálie: „píča“, „čůrák" 

 

Vnímaná intenzita slova je ovlivněna nejčastěji vlastním užíváním daného slova, 

což odkazuje na individuální normy toho, co je vulgarita, dále adresností, běžností 

užívání ve společnosti a funkcí.  

 

7.1.4. Funkce vulgarity 

 
Již z vlastní definice, kterou dotazovaní uváděli, je patrné, že jako nejméně přijatelná je 

funkce znevažující, kvůli tomu že slova mohou druhému člověku ublížit. Několikrát 

byla uvedena situace, kdy znevažující slova byla použita jako obrana po verbálním nebo 

fyzickém útoku na daného člověka nebo jako soutěž, kdo druhého více urazí. Z toho je 

patrné, že se znevážení dostává do druhotného cíle. Cílem se stává spíše udržení vlastní 
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sociální pozice. Navzdory tomu, že na první pohled lze jednotlivé funkce v rámci teorie 

odlišit, v konkrétních případech je těžké rozhodnout, o jakou funkci se jedná. Alena 

uvedla znevažující slova jako příklad vhodného využití. „Když to dítě něco provede, tak 

třeba řeknu: ,Ty jsi Matěj,‘ nebo ,Ty jsi Kuba,‘ ,Ferda‘,“ ačkoliv je v podstatě cílem 

znevážení, dodává: „Je to snaha, aby to šlo do legrace, ony se pobaví, vezmou to 

a uvědomí si něco, vše se vyřeší v pohodě.“  Slova vyzní více jako vstup 

do neformálního hovoru než znevážení. Tento výstup ze školního prostředí a zlehčení 

situace má pomoci vyřešit problém bez konfliktu či delšího zabývání se problémem. 

Humor zde transformuje původní funkci slov.  

 

Vulgarismy jako možnost úlevy od stresu, přetížení, frustrace, uváděla většina 

dotazovaných nejen u dětí, ale také u sebe samých. Vulgární slova v této funkci jsou pro 

ně přijatelná, pokud jsou neadresná, použitá mimo veřejný prostor a ve společnosti lidí, 

kteří jsou člověku blízcí. Ve škole jsou přijatelnější v rámci přestávky v kontaktu 

s vrstevníky.44 Během vyučování jsou slova v této funkci většinou nepřijatelná, ačkoliv 

v některých hodinách, pokud se jedná o neadresné vulgarismy, jsou tolerovány nebo 

hodnoceny jako situačně vhodné. Příkladem „trefného“ , tedy situačně vhodného, 

vulgarismu s cílem ulevit si je: „T řeba při tělocviku sportovní hra. Kluk netrefí na závěr 

hodiny branku, která může rozhodnout. Reakce ,Ty vole‘ Je tam údiv. Je to uvolnění. Ta 

vulgarita má tu tendenci uvolnit.“  

 

Jako zásadní je vnímáno, že jsou slova použita ve výjimečné situaci a nejsou 

pravidelnou reakcí na frustraci. Odpovídají tomu i reakce učitelů a učitelek: přehlížení, 

slova: „To je pěkné…“ anebo gesto či mimika, která dítěti naznačuje výjimečnost dané 

situace, i toho, že je vulgární slovo ponecháno bez postihu.  

 

Získávání převahy nad druhým, začlenění do skupiny, dávání najevo příslušnosti 

ke skupině, potvrzování přátelství, sblížení s druhým jsou příklady sociální funkce 

vulgarismu, které byly dotazovanými uvedeny. Hodnocení této funkce 

je nejvariabilnější ze všech. V případě, že vulgarismy sbližují, jsou vnímány jako norma 

u dětí staršího školního věku. Děti vulgarismy používají často, dávají jim pocit 

                                                 
44 I zde však byl příklad slov žáka (který je popsaný dále): „Co si ta píča jedna zkurvená myslí,“ uvedený 
Hanou jako naprosto nepřijatelný. Funkce slov je úlevná a slova jsou použita o přestávce mezi vrstevníky, 
cílem je znevážení, kterým se dítěti ulevilo. Jasná hranice mezi funkcemi není zřejmá. 
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sounáležitosti, někdy je používají jako legraci. Obě strany v danou chvíli ví, že se jedná 

o legraci. Zbyněk uvedl, že vulgarita může vést ke stmelení i u dospělých a pak je pro 

něj přijatelná. Ostatní takto pojaté vulgarismy nehodnotí. Z užívání reakcí, které se 

zaměří na řešení v dané chvíli, ale další následky nevyvozují, usuzuji, že je vnímají jako 

lidsky přijatelné, ale v rámci školy nevhodné. Získávání převahy prostřednictvím 

vulgarismů, ale i jejich neuvědomělé používání místo slov z oficiálního slovníku je 

hodnoceno negativně.   

 

O parazitismech mluvili dotazovaní jako o nevhodných kvůli neuvědomění si při jejich 

používání. Nejčastěji uváděným parazitismem jsou slova „ty vole“ . Dotazovanými bylo 

však řečeno, že děti používají v této funkci i slova, která vnímají jako intenzivní.  

 

Sociální stmelující  

Psychohygienická 

Parazitismus 

Sociální znevažující 

Ve škole přijatelná 

funkce 

 

Ve škole nepřijatelná 

Funkce Znevažující 

  

7.1.5. Kde se d ěti nau čily vulgární slova 
 

Téměř všichni uvedli jako jeden z možných zdrojů vulgárních slov rodinu. „To že je 

(vulgarismy) používají, považuju spíš za vinu rodiny, že jsou ty děti nevedený.“  

„…ne všude vím, jak to u nich doma je. Takže nemůžu říct, že by to bylo vyloženě 

z rodiny. Ale u některých to tak je.“ Děti používají vulgarismy, které slyšely doma 

od rodičů nebo od starších sourozenců. 

  

Dalším zdrojem jsou vrstevníci. Každé dítě si do vrstevnické skupiny nějaké vulgarismy 

„p řinese“ a podle dotazovaných si zde děti rozšíří vulgární slovník.. 

 

Uvádění rodiny jako jednoho ze zdrojů znalosti vulgárních slov směřuje k hledání toho, 

kdo je odpovědný za užívání vulgarismů obecně a za řešení situace, kdy dítě použije 

vulgární slovo ve škole. Rodiče by podle dotazovaných měli dětem vysvětlovat, že 

vulgární slova jsou nevhodná a že by je neměly používat. V případě, že je přesto 
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používají, měli by je rodiče potrestat. Škola má za úkol udržet pravidla a hranice, které 

stanovila a do kterých patří, že vulgarita ve škole je nevhodná. Více o vztahu školy 

a rodičů při řešení vulgarity je psáno dále. 

 

Jako další zdroj vulgárních slov byla uvedena média. Hana si myslí, že se vulgarismy 

mohou objevit v počítačových hrách. Tereza nejdřív řekla, že se vulgárně v médiích 

nemluví. Pak ale dodala, že ve filmech a to hlavně akčních, na které koukají chlapci, 

vulgární slova jsou. Myslí si, že ve veřejnoprávní televizi by se vulgárně mluvit nemělo. 

Média můžeme vnímat jako obraz společnosti i jako vliv na společnost. Zde je 

dotazovaní vnímají spíše jako vliv, který rozšiřuje znalost vulgarismů mezi dětmi. 

 

7.1.6. Vulgarita dnes a v minulosti 
Všichni uvedli, že děti jsou vulgární dnes a byly vulgární i dříve. Vzpomínají si, že oni 

sami nebo ostatní děti používaly vulgarismy. Podle některých se míra vulgarity 

nezměnila, podle jiných vzrostla. Nikdo neuvedl, že by míra vulgarity dětí klesla.   

 

Počet dětí, které jsou na půdě školy vulgární, je stejný jako v minulosti, ale jejich 

slovník se rozšiřuje o slova, která děti běžně nepoužívaly. Tato slova používají nejen 

v soukromí, ale i na veřejnosti. Vulgarismy z minulosti (Hana uvedla konkrétně slovo 

„vole“ ), už děti nepovažují za vulgární, ale za normální slova. Naopak děti podle 

dotazovaných používají slova, která jsou pro učitelky a učitele hodně intenzivní. Petr si 

myslí, že v jeho dětství se některá slova (konkrétně slovo „ čůrák“ , které následně 

dotazovaní uvedli jako velmi intenzivní) nepoužívala nejen ve škole, ale ani mezi dětmi. 

Jitka hledala zdůvodnění v jazyce, který je používán v médiích nebo počítačových 

hrách. Děti v nich vulgarismy slyší a líbí se jim.  

 

Dříve se podle Dagmar a Petra vulgárně mluvilo mezi dětmi, ale před učiteli nebyly 

používány vulgarismy vůbec. Zdůvodnění vidí Dagmar v tom, že vulgarita se pro děti 

stala normou, nejsou tak schopny ji používat situačně vhodně a u jiných dětí je autorita 

školy tak nízká, že nemají potřebu upravit svůj jazyk, ačkoliv si uvědomují, že se jedná 

o jazyk situačně nevhodný.  
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Jana zvyšování vulgarity považuje za následek vývoje v porevoluční době, který 

se projevuje jako „volnost výchovy, rodiče s prací nemají tolik času, jsou stresovaní, 

nemají tolik jistot jako dřív.“  Vnímá zmenšení autority školy pro rodiče: „D řív byli 

rodiče přístupní a stáli při škole, při učiteli, děti se bály, že učitel upozorní.“ 

 

Vulgarita byla přítomna v jazyce i řeči dětí vždy. Frekvence vulgarity a intenzita 

použitých slov je podle dotazovaných ovlivněna společenskými a kulturními vlivy, mezi 

které patří stav společnosti, média, rodina, skupiny, se kterými se stýkáme a postoj 

těchto vlivů k vulgaritě. Uvedené rozšiřování aktivního slovníku používaného 

na veřejnosti o vulgarismy, které dříve nebyly běžně používány, lze vysvětlit právě 

postojem společnosti, rodiny a skupin, ve kterých se děti pohybují, který je k určitým 

vulgarismům tolerantní. Druhým vysvětlením, které s předchozím souvisí, je ztráta 

intenzity slova při jeho opakovaném používání. Jestliže uvedené slovo „vole“  

používáme jako normální, přestává pro nás mít funkce vulgárního slova. V případě 

potřeby použití vulgárního slova hledáme jiné slovo. 

 

Možným vlivem na vnímání vulgarity dětí je také idealizace minulosti, vlastního 

dětství. Učitelka s nejdelší praxí z dotazovaných, Alena, uvedla, že míra vulgarity 

zůstává v porovnání s minulostí stejná. Dagmar a Petr, jejichž praxe je kratší, popřeli, že 

by se v jejich dětství používaly vulgarismy před učitelkou nebo učitelem. Z rozhovorů 

vyplývá, že si děti někdy neuvědomují, že používají vulgární slova před dospělými 

a při upozornění se omluví. Znamená to, že by ho nepoužilo, kdyby si bylo vědomo 

přítomnosti dospělého. Je možné, že i v dětství Petra a Dagmar děti používaly ve škole 

vulgarismy v přítomnosti dospělých, ale jejich přítomnost si neuvědomovaly. I mnou 

dotazovaní učitelé a učitelky v určitých situacích na vulgarismy nijak nereagují. Děti si 

mohou myslet, že je v tu chvíli žádný dospělý člověk neslyšel.   

 

Názor, že i dnes se jedná o jedince v kolektivu, kteří jsou ve škole vulgární a ne děti 

jako celek, je podstatný pro představu míry vulgarity dětí ve škole. To, že se jedná 

o konkrétní děti, které jsou v konkrétní situaci vulgární nebo že ne všechny děti jsou 

ve škole vulgární, bylo uváděno během rozhovoru několika dotazovanými.45  

                                                 
45 Téměř všechny konkrétní příklady vulgarity, které uváděla Jana, se týkaly jedné dívky z její třídy. 
Ve chvíli, kdy měla uvést, jak je to s vulgaritou dětí obecně, řekla, že se nejedná o běžné situace. Přesto 
právě příklady ze situací, kdy byla vulgární daná dívka, naplňovaly větší část rozhovoru. 
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Zároveň se objevily i názory, že se oproti minulosti snižuje autorita učitelek a učitelů, 

což má za následek nerespektování pravidel ze strany některých dětí a zároveň neochotu 

rodičů spolupracovat se školou, která je způsobena přetížením jinými vlivy. Snížení 

autority školy u rodičů může mít za následek snížení autority u dětí, které vidí, že pro 

rodiče není názor školy – učitelky nebo učitele zásadní. 

 

7.1.7. Vulgarita a v ěkové hledisko 

Téměř všichni uvedli, že děti mluví vulgárně v každém věku. Vulgární slova znají 

a užívají i některé děti na počátku školní docházky. Dotazovaní vnímají zvyšující 

se frekvenci užívání vulgarismů s věkem dětí. Vyskytl se i názor, že s věkem se zvyšuje 

sociální funkce vulgarity. 

 

Děti na prvním stupni používají vulgární slova před učiteli pouze výjimečně – 

uvědomují si, že je to nevhodné a „dávají si pozor“. Podle Jany malé děti, které 

používají vulgarismy, je častou chápou jako samozřejmost. Nedokáží rozlišit nuance 

různých situací a hranice, kdy je vulgarita vhodná či nevhodná. Děti na začátku školní 

docházky nemají kognitivní schopnosti, které by jim pomohly odlišit situační vhodnost. 

Je zřejmé, že si většina dětí je vědoma pravidla, které říká, že vulgárně ve škole mluvit 

nemají a pravidlo dodržují. Jestliže ho poruší, „dávají si pozor“, aby to nebylo 

v přítomnosti učitelky nebo učitele, kteří jsou pro většinu z nich autoritou. Právě 

na nižším stupni všechny čtyři dotazované učitelky uvedly, že se setkávají se zprávami 

od dětí, že jiné dítě použilo vulgarismus. Důvodem těchto zpráv může být touha se 

zalíbit učitelce, ukázat, že dítě samo pravidla dodržuje a nesouhlasí s jejich 

nedodržováním. Dalším důvodem může být touha po potrestání toho, kdo porušil 

pravidla. Tereza vnímá zvyšování frekvence užívání vulgarismů již na prvním stupni 

„Ur čitě u starších, čím výš jdeme – u druháků, u třeťáků se s tím setkám míň než 

u páťáků.“   Děti z páté třídy jsou již ve středním školním věku, výraznou neformální 

autoritou se stávají vrstevníci.  

 

„Pokud jsou držený dobře na tom prvním stupni, tak ta třeba šestá, sedmá třída se ještě 

udrží. Ale potom ta osmička, devítka, tam už mi to přijde takový trend, že na sebe takhle 

mluví sprostě.“  Zdůvodněním je podle Terezy: „Že každej si něco přinese.“ Z čehož je 
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patrný vliv vrstevníků. Děti na druhém stupni mají také jiný vztah k autoritě učitelky 

a učitele „Už nemají takové zábrany. Přece jen ty mladší, když přijdou na druhý stupeň, 

tak ze začátku jsou zakřiklí a hlídají se, ale pak se otrkají a ty zábrany mizí, už se tak 

nehlídají.“ V obou výpovědích se projevuje střední školní věk jako předěl, kdy jsou děti 

vulgární častěji než v mladším školním věku. Zároveň se s přechodem do puberty stává 

vulgarita mezi některými z nich normou, která není omezována ani v prostorech školy 

ve chvíli, kdy jsou více mezi vrstevníky. Podle Zbyňka se s věkem zvyšuje intenzita 

potupení, kterou děti použitím vulgarismů sledují: „D ěti jsou vulgární v každém 

ročníku, ale ten význam. Čím starší, tím větší hnus tím chce to dítě říct. I ten šesťák 

říká: ,Ty krávo, ty čůráku‘, ale čím vyšší ročník, tím víc chce urazit.“ Tím vyšší je 

záměrné znevážení, které je hlavním znakem vulgarity pro dotazované.  

 

Při výběru reakce na vulgaritu dětí v závislosti na věku dochází k nepřímé úměrnosti 

morálního opovržení nad tímto přestupkem a intenzitě reakce. U mladších dětí 

se dotazovaní více pozastavují nad tím, že jsou vulgární na veřejnosti, ale reakce 

nebo tresty jsou mírnější. Zdůvodněním je právě nízký věk, to že dítě ještě nemá plně 

rozvinutou schopnost rozlišovat situační vhodnost a vulgarita u něj nemusí být záměrná, 

čímž je méně závažná. U starších dětí je dotazovanými vulgarita i ve veřejném prostoru 

vnímána jako norma, ale ve chvíli, kdy dítě překročí hranici její přijatelnosti jsou reakce 

a tresty přísnější.  

 

Hana učila na počátku své profesní kariéry na gymnáziu. Porovnávala vulgaritu dětí 

na základní a střední škole. Adolescenti, kteří jsou „téměř dospělí lidé“ , si podle ní více 

uvědomují souvislost vlastního chování v přítomnosti s vlivem na budoucnost. Cítí větší 

zodpovědnost ke svému projevu. K tomu patří slušnost při komunikaci ve veřejném 

prostoru. Podle Hany si na střední škole studenti a studentky dávali více pozor, aby je 

neslyšeli učitelé a učitelky. Naopak na základní škole je podle ní užívání vulgarismů 

některými dětmi vnímáno jako možnost „se blýsknout“. Děti jsou zde podle ní více 

ovlivnitelní jazykem počítačových her a televize než středoškoláci či dospělí. Ti jsou si 

vědomi, že se jedná o virtuální svět, který není reálný. Z Haniny výpovědi je patrné, že 

je pro ni důležité, aby děti nemluvily vulgárně ve škole – veřejném prostoru, nejde 

jí o vulgaritu obecně. Podle Hany a Zbyňka je ve srovnání s dětmi na základní škole 

nižší výskyt použitých vulgarismů na gymnáziu. Podle Zbyňka však na středních 

odborných učilištích bude naopak vyšší míra vulgarity než na základní škole. 
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Předpokládám, že u studentek a studentů gymnázia bychom našli vyšší kulturní kapitál, 

než u studentek a studentů na středním odborném učilišti, k čemuž vedou i názory 

uvedené dále, které vztahují vulgaritu ke školnímu prospěchu a inteligenci. 

 

„Nedělám si iluze, že by dospělí mluvili jinak, že by si na to dali pozor. To už v tom 

člověku musí být. Někdo nezačne a mluví pořád slušně. Protože slyším starý chlapy 

a vůbec se to neliší, i kdy je to jiná generace,“ jsou slova Jitky. Touto větou odmítá 

tvrzení médií o zhoršujícím se stavu řeči dětí. Rozlišuje lidi – děti i dospělé, na ty, kteří 

užívají vulgarismy méně nebo více. Kromě odkazu na věk a pohlaví iniciátorů vulgarity 

však nejsou uvedena další vodítka, kterých lidí se týká používání vulgárních slov bez 

toho, aby si dali pozor. Slova „dát si pozor“ vnímám jako odkaz na situační kontext. 

 

7.1.8. Vulgarita a školní prosp ěch/inteligence 

Inteligenci nebo školní prospěch vztáhlo k užívání vulgarismů několik dotazovaných. 

Jednalo se o vztah nepřímé úměrnosti čím vyšší inteligence/lepší školní prospěch, tím 

méně dítě používá vulgaritu ve škole. Zbyněk řekl: „Myslím, že neroste procento dětí, 

které jsou zároveň vulgární a chytrý.“ Pak upřesnil: „No chytrý? Spíš s lepším 

prospěchem.“ Ani Jitka si nebyla jistá vztahem mezi těmito fenomény, přesto řekla: 

„Nevím, jak to souvisí se vzděláním, ale připadá mi, že jsou většinou vulgárnější 

ty (děti), které mají horší prospěch.“  Dodala: „Ty inteligentnější si dají více pozor.“ 

Je možné, že vulgární jsou, ale ve škole své chování regulují: „To zabrzdí tou 

inteligencí.“ To znamená dokáží si uvědomit a respektovat dané pravidlo. Jana vztáhla 

faktor inteligence na celou rodinu: „Z rodin méně inteligentních ta slova používají 

mimoděk.“   

 

Dotazovaní dávali explicitně inteligenci a prospěch, do určité souvislosti s vulgaritou. 

Nejednalo se primárně o intelekt nebo prospěch, ale o děti školně úspěšné. Tyto děti 

porozuměly požadavkům a pravidlům školy. To znamená, rozumí i tomu, že ve škole 

nemají mluvit vulgárně. Porozumění pravidlům školy a řádná jazyková mluva jsou 

kulturním kapitálem dětí. Kromě jiných faktorů ovlivňuje výběr střední školy 

i prospěch, který je odrazem školní úspěšnosti. Děti s vyšším kulturním kapitálem 

půjdou na gymnázia a střední školy s maturitou, děti s nižším kulturním kapitálem 

na střední odborná učiliště. 
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Jazyk je základním prostředkem socializace. Děti si v prostředí rodiny osvojují rozdílné 

používání jazyka – kódů a forem řeči a tím i schopnosti verbalizovat své myšlenky. 

Rodiny pochází z různých sociálních prostředí. Úspěch ve škole je závislý na správném 

užívání jazyka, v tom jsou děti rozdílně vybaveny. Děti školsky úspěšnější jsou lépe 

vybaveny dovedností užívat vhodně jazyk. Tato dovednost je nižší u dětí školsky méně 

úspěšných. Takto lze chápat vztažení inteligence na celou rodinu podle Jany. Rodina 

méně nebo více inteligentní je rodinou s větším nebo menším kulturním kapitálem a tím 

i jazykovou schopností, která je předávána dítěti. 

 

7.1.9. Vulgarita a afektivita 
Negativní afekt jako příčinu používání vulgarismů uvedli kromě Zbyňka všichni 

dotazovaní. Jednalo se většinou o odpověď na otázku po nejčastější situaci, kdy děti 

mluví vulgárně. Zvláště u starších dětí mluvili o používání intenzivnějších vulgarismů, 

které jsou v afektu používány bez korekce, děti je „vypustí“ , protože v afektu mají 

menší míru kontroly nad svým chováním.  

 

Vulgární reakce většinou následuje v případě, že: „… je někdo naštve, když se  do nich 

naváží, někdo je provokuje,“ „ve vyhrocených situacích, kdy dochází k potyčce“ se 

vyskytují často. Použití vulgarismu v afektu je pro Jitku přijatelnější, než když cítí 

úmysl někoho poškodit, jak tomu je v situaci, kdy se jedná o písemnou formu. Zde je 

patrné, že vulgarismy jsou doménou mluveného slova. V písemné formě máme více 

času si použitá slova rozmyslet. Pokud je vulgarismus použit, je vnímán jako 

intenzivnější než v mluvené formě, přestože může být jeho funkce stejná. Podle Terezy 

se při hádce snaží děti vulgarismem druhého potrestat a hledají vulgarismus velmi 

intenzivní. Slova mají cíl znevážit, ale s postupem hádky a hledáním intenzivnějších 

slov přejdou do funkce sociálně znevažující. Jde již o získání převahy nad protějškem.  

 

Hana s Terezou uvedly jako důvod k naštvání, situaci, kdy dítě dostane poznámku. 

Hana přidala situaci, kdy je pokáráno za něco, co udělalo. Podle Terezy pak utrousí 

slova „Ty vole.“ 46 Dítě si uleví od negativních emocí, přesto je pro ni toto nepřijatelné. 

Dítě by si mělo být vědomo, že reaguje na učitele nebo učitelku.   

                                                 
46 Z tónu hlasu vyplynulo, že se jedná o slova s psychohygienickou funkcí. 
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Jana a Petr uvedli situace, kdy k afektu vedla frustrace a mluvili i o reakci na tuto 

situaci. Jana se setkala s vulgaritou u dívky, která nevěděla, kam si má stoupnout, když 

se děti měly seřadit. Zprvu řekla: „Kam se mám teda zařadit?“  Když Jana 

nezareagovala, řekla slova: „Do prdele, kam se mám zařadit.“  Je zde patrná frustrace 

z nedostatku Janiny pozornosti a nejistoty, jak se má dívka zachovat, která 

se vystupňovala do tohoto výroku.  

 

„Ty zkurvená krávo,“ řekl chlapec dívce, která se mu smála, že dostal špatnou známku. 

Zde vulgarismus posloužil jako obrana před výsměchem. Dívka snižovala jeho hodnotu 

posměchem za neúspěch v testu a chlapec snížil její hodnotu, tím že ji označil 

vulgarismem. Frustrace byla příčinou i vulgarity chlapce, který reagoval na spolužáka 

slovy: „Ty čůráku,“ , když mu vzal bez dovolení jeden z atlasů, které měl za úkol rozdat 

ostatním. Spolužák tím narušil jeho systém práce, což mu pravděpodobně bylo 

nepříjemné. Obě situace popsal Petr. V obou Petrem uvedených situacích je patrné, že 

ačkoliv byla vulgarita obranou na nepříjemnost, byla zároveň přímým útokem na 

druhého člověka. 

 

Zatímco Jana na slova dívky reagovala napomenutím a sdělením, že dívka dostane 

poznámku. Petr v obou případech chtěl mluvit o žácích na pedagogické radě a měl 

představu, že jim bude udělen snížený stupeň z chování. Následující tabulka ukazuje, 

jaké faktory mohou ovlivnit vnímání vulgarity.  

 

Jana, která podle svých slov vulgarismy nepoužívá vůbec, rozhodovala mírněji než Petr, 

ačkoliv by z tohoto důvodu mohla vnímat vulgarismy jako závažnější nevhodné 

chování. Je zřejmé, že ani vlastní vztah k vulgaritě není plně rozhodující při posuzování 

vulgarity u dětí. 

 

Afekt jako takový je to, co měly situace společného a přesto jejich posouzení bylo 

různé, je tedy patrné, že ačkoliv například pro Jitku se jedná o faktor, který 

v ní vyvolává pochopení, nejedná se o faktor, který by byl rozhodující pro toleranci 

u všech ostatních dotazovaných. 
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Faktory ovlivňující rozhodování o návrhu na postih 

Dotazovaní Jana Petr 

Reakce na vulgarismus 

v afektu 

Napomenutí a upozornění 

na možnost dostat 

poznámku 

Návrh na pedagogickou 

radu na snížený stupeň 

z chování  

Pohlaví, toho kdo posuzuje 

vulgarismus 

Žena Muž 

Přítomnost u situace, kdy 

byl použit vulgarismus 

Ano Ne 

Adresnost Neadresný vulgarismus Vulgarismus adresovaný 

jinému dítěti 

Funkce vulgarismu Psychohygienická Znevažující, sociální 

Intenzita použitého slova Méně intenzivní Silně intenzivní 

Prostředí, kde byl 

vulgarismus použit 

Výukový program mimo 

školu 

Vyučovací hodina ve škole 

Pohlaví iniciátora 

vulgarismu 

Dívka Chlapec 

Věk dítěte 1. stupeň – mladší školní 

věk 

2. stupeň – starší školní věk 

Důvod vedoucí k afektu Pocit, že mě učitelka 

dostatečně nevnímá 

a nepomohla mi. 

Posměch spolužaček - 

obrana. Zmaření práce 

spolužákem.  

Vnímání vulgárnosti 

daného dítěte  

Dívka je ve škole vulgární 

opakovaně. 

Nebylo uvedeno, jak často 

jsou tyto děti vulgární. 

 

Faktory, které ovlivňují vnímání vulgarity jako nevhodné, jsou v každé situaci 

kombinovány. Pokud některý z faktorů dosáhne nejvyšší intenzity, je reakce učitele 

nebo učitelky často ovlivněna právě tímto faktorem.47 Těmito kombinacemi vzniká 

vysoká situační variabilita při posuzování.     

 
                                                 
47 Ve výše uvedeném příkladě v případě chlapců byly použity slova označující genitálie, která jsou 
vnímána jako velmi intenzivní a byly použity ve třídě při naukové hodině, kde jsou vnímána jako 
nejméně vhodná. 
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Zbyněk uvedl pozitivní afekt, v rámci kterého dítě může použít slova „ty vole“ . Jednalo 

se o nadšení, které je důsledkem úspěchu při řešení úkolu v rámci laboratorních prací.  

 

Při afektu pomáhá vulgarismus ve funkci úlevné zbavit se přebytečné energie. V rámci 

funkce znevažující se jedná o ochranu vlastní sebehodnotí. Snížením hodnoty druhého 

člověka, svou vlastní pocitově udržím. 

  

7.1.10. Osobní vztah k vulgarit ě 

Osobní vztah je rozdělen na vztah k vulgaritě za sebe jako soukromou osobu a vztah 

k vulgaritě z pozice učitelky nebo učitele.  

 

7.1.10.1. Vulgarita dotazovaných jako soukromých os ob 

Všichni, kromě Jany, uvedli, že sami používají vulgární slova. Někteří detailně 

specifikovali za jakých podmínek. Potřebu přesného popisu vnímám jako potřebu uvést 

v rámci rozhovoru, že vulgarismy používají v určitém kontextu a nejedná se 

o nekontrolované užívání vulgarismů, které je jimi vnímáno negativně. Vulgarismy 

používají ve funkci psychohygienické, znevažující a sociálně stmelující. 

 

Nejčastější příčinou je situace frustrace – nezdar, neúspěch. Příčiny užívání vulgarismů 

jsou tedy stejné jako u dětí. Dalšími důvody, které byly uvedeny, je výstižnost v dané 

situaci a navození uvolněné atmosféry. Frustrace u dětí je často vyvolána pocitem 

znejistění, které vede k afektu, kdy děti používají vulgarismy intenzivnější s cílem 

znevážit. To jim pomůže získat pocit vlastní hodnoty po té, co ji druhému uberou. 

U dotazovaných jako soukromých osob je pocit frustrace vyvolán nejčastěji nezdarem, 

který však není způsoben záměrně jinou osobou. Na frustraci tak reagují spíše 

vulgarismy s funkcí psychohygienickou, potřebují si ulevit od negativních emocí.  

 

Jitka k nezdaru dodala, že se jedná o chvíli, kdy se stane něco překvapivého 

a výjimečného. Nepoužívá vulgarismy, když se jedná o déle trvající situace. Zde je 

patrně více času si vlastní slovník rozmyslet, nejedná se o afekt, ale o náladu. Při té není 

tendence k užití vulgarismu tak vysoká. 
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Dagmar mluvila o intenzitě vulgárních slov: „Používám ty jemnější, ty hnusný 

nepoužívám nikdy, ani když jsem rozčílená.“ Intenzitu slova uváděli někteří jako 

důležitý faktor při posuzování vulgarity dětí.  

 

Opakovaly se informace ohledně situačního kontextu. Nejčastěji jsou používány 

vulgarismy v přítomnosti přátel „mezi lidma, které znám, kde vím, že to lidi vezmou 

a hodí se to do situace a chci tím něco zdůraznit,“ nebo o samotě, to znamená 

v prostoru soukromém. U Terezy jsou slova adresována jí samotné: „No ty vole, to jsem 

tomu dala,“ „Do Prčic, do prdele,“ nebo „Já jsem ale blbec.“ Užití vulgarismů 

v prostoru soukromém nebylo explicitně hodnoceno oproti negativním vyjádřením 

k jejich užití ve škole. Zbyněk naopak používá vulgární slova ve společnosti. „Když jdu 

s kámošema na pivo, tak nějakej ,vůl‘ t řeba padne. Ne s cílem urazit. Když se bavíme, 

jde o to odlehčit. Je to zábava, patří to k tomu.“ Sám opakovaně uváděl, že vulgarita 

je pouze to, co má znevažující funkci a to ostatní jsou pouze situačně nevhodně zvolená 

slova.  

 

Hana používá v autě v pozici řidiče většinou slovo „kretén“  značící snížený intelekt. 

Zvažovala frekvenci užívání a nakonec řekla: „… prostě ho používám.“ Je zřejmé, že 

frekvence je subjektivní záležitostí, vždy se poměřujeme se svým okolím a s vlastním 

vnímání vhodnosti užití slov. Na základě tohoto pak posuzujeme míru vulgarity 

ostatních, včetně dětí. 

 

Dotazovaní v roli soukromých osob vulgarismy používají v různých funkcích, vnímají 

intenzitu slov a je pro ně zásadní prostředí, kde jsou vysloveny. Vzhledem k tomu, že 

vulgarismy použité ve škole byly často explicitně hodnoceny a mimo školu ne, 

domnívám se, že vulgarita v soukromém prostoru je chápána jako normální.  

    

7.1.10.2. Vulgarita dotazovaných v roli u čitelky, u čitele mimo výuku 

Většina uvedla i situace, které je vedly k použití vulgárních slov v roli učitele. Nikdo 

z dotazovaných nepoužívá vulgarismy ve škole pravidelně. Několikrát se objevilo 

uvedení nevulgárních slov ve funkci znevažující.48  

                                                 
48 Právě znevažující funkce a použití na půdě školy je řádí na stranu slov nevhodných až vulgárních slov, 
přestože lingvisticky se o vulgarismus nejedná. 
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Alena mluvila o kolezích, kteří používají o dětech podle ní znevažující slova jako 

„blbci“  nebo „totálové“ . Sama taková slova nepoužívá, protože si toto o nich nemyslí. 

Jitka, Zbyněk a Dagmar uvedli příklad, kdy použili vulgarismy ve funkci 

psychohygienické. Jitka občas vulgární slovo použije, když přijde do kabinetu. 

Jako příklad uvedla: „Ty vole, to snad není možný.“ Dagmar, uvedla, že nedávno byla 

rozčarovaná přístupem kolegy, použila slova, která nebyla adresována jemu: „ Řekla 

jsem, že mě ,nasral.‘“  Zbyněk uvedl: „Stane se mi čas od času při nějaké hrubé 

neznalosti, že jdu na chodbu a tam si to tak mumlám pro sebe a pak jdu zpátky.“ 

Doptávala jsem se, co by si na chodbě řekl. „Tuhle jsem si říkal: ,Ty jsi ale blbá,‘ když 

holka v sedmé třídě neuměla násobilku do stovky.“ Tím, že slova nepoužil přímo vůči 

dívce, přiřazuji těmto slovům funkci úlevnou, ačkoliv se jedná o znevažující větu. Jedná 

se také o ukázku toho, že prostředí chodby může být vnímáno jako soukromé 

i pro učitele a učitelky ve chvíli, kdy nekonají dozor.  

 

7.1.10.3. Vulgarita dotazovaných v roli u čitelky, u čitele p ři výuce  

Ve třídě dotazovaní mnohem přesněji specifikovali, kdy a za jakých podmínek 

vulgarismus použili. Někteří se s potřebou užití vulgarismu vyrovnávají užitím 

synonyma z oficiálního slovníku, které má stejnou funkci. Zbyněk uvedl následující 

situaci: „M ůj vrchol je, když se berou úhly, tak úhly jsou tupý a ostrý. A já jsem třeba 

řekl, a samozřejmě, že to tím uražením zavánělo, on byl ten úhel ostrej a ten kluk řekl, 

že je tupej a já jsem mu řekl, že ten úhel ne, ale on. Tak to byl můj vrchol.“  Je zřejmé, 

že si uvědomuje, že znevažující funkci – v tuto chvíli označení snížení intelektových 

schopností – mají nejen vulgární slova. Petr řekl, že potřebu použít vulgární slovo cítí 

ve škole často. Uvědomuje si, že nemůže, protože je v roli učitele a obchází je slovy 

jinými se stejnou funkcí: „ Řeknu, že si připadám jako v pomocné škole, vyloženě že 

z nich rostu.“ Tereza se vrátila k „jadrnosti“ , když řekla, že občas použije sousloví: 

„Zavřete ty klapačky,“  nebo „chlebajzny“, které nepovažuje za sprosté, ale za jadrné. 

Používá ho s cílem děti zaujmout, aby si pak uvědomily, že porušují pravidla – hovoří, 

když nemají. K použití těchto slov vede pocitu zmaru v práci - frustrace. V prvních 

dvou případech se jedná o použití znevažující slov, která by v případě použití 

lingvisticky vulgárních slov, byla u dětí hodnocena silně negativně. Ani jeden 

z dotazovaných vlastní užití explicitně nehodnotil.  
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Tereza uvedla: „ Řekla jsem jednou dětem, jestli chtěj dostat na prdel, protože 

to už přeháněly a oni řekly, že nechtěj a já říkám: ,Tak toho nechte.‘“ I zde byla 

důvodem frustrace. Hana použila vulgární slova na půdě školy, ale nevzpomněla 

si v jaké situaci. Jen uvedla, že musela být hodně rozčílená a konkrétní slova 

si nevybavuje. Jednalo se o  situace v začátku její praxe na základní škole, kdy přišla 

z gymnázia a byla překvapená, jak se chovají žáci. Petr uvedl, že někdy někomu řekl, že 

je „blbec“  na základě situace, kdy několikrát vysvětlil, co mají děti dělat a dítě přesto 

činnosti provedlo jinak anebo nevědělo, co má dělat. To ho vždy „vytočí“  Uvedené 

situace frustrace pramení z určité neznalosti nebo nevhodného chování dětí. Zde 

vnímám, že je za viníka pocitu frustrace vnímáno dítě. Zvýšilo se množství užití 

vulgarismů nebo slov se znevažující funkcí, stejně jako je tomu u dětí. 

 

Jitka řekla, že ve třídě na použití vulgární slova i v situaci, kdy se jí něco nezdaří nebo 

se něco výjimečného stane, dává pozor, říká: „To si dávám pozor, i kdyby to na mě 

šlo.“  Je zde patrné, že kdyby se situace odehrála v soukromém prostoru, vulgarismus by 

použila. Dodala, že jednou nebo dvakrát použila větu: „D ěti, to bych skoro měla chuť 

zvolat: ,Ty vole.‘“  Tím, že nepoužila slova bez úvodu, že „má chuť zvolat“, dala najevo 

i dětem, že v současném časoprostoru nelze daná slova použít, přesto by je v jiném 

časoprostoru určitě použila. Slova tak ztratila psychosociální aspekty vulgarity.  

 

Hana při zopakování vulgarismu, které použilo dítě, vnímala, že jsou děti překvapené: 

„…že jsem ho také vypustila s pusy.“ Je patrné, že si děti uvědomují, že k určitým rolím 

se vulgární slova nehodí. Nečekají je od osob, které v této roli jsou. 

 

Dagmar původ některých vysvětluje v dějepise. Slova naznačí a řekne, že ani ona 

ani nikdo ve třídě toto slovo neřekne. Zamýšlela se nad slovem „hajzl“ : „Když se to 

použije na člověka, tak je to vulgární, ale když se to týká záchodu v dějepise, tak jsem 

asi použila hajzlík.“ Následně řekla, že není prvoplánovitě sprostá, protože 

jde o souvislost s výukou. Jedná se o jednu z mnoha situací, kdy bylo zřejmé, 

že pro dotazované není hranice vulgarity a nevulgarity zcela jasná.  

 

Společným znakem je také užívání vulgarismů nebo slov znevažujících, které označují 

nižší intelekt. Vulgarismy označující nižší intelekt z úst učitelek a učitelů jsou podle mě 
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obranným mechanismem. Jestliže ten, koho učím, má intelekt, který odpovídá 

nevzdělavatelnosti, anebo i nevychovatelnosti, ztrácím zodpovědnost za to, že se mi 

tohoto člověka nedaří dovést k určité míře vzdělání či odpovídajícímu chování. Není ani 

třeba si klást ambice na zvýšení vychovanosti nebo vzdělanosti daného člověka, protože 

se jedná o něco, co není možné. 

 

7.2. Situační kontext vulgarity 

7.2.1. Prost ředí 

Dotazovaní vnímají rozdíl v tom, zda dítě používá vulgarismy ve škole nebo mimo 

školu. „Doma nebo venku je to jiné, ale to dítě musí vědět, jak má mluvit v práci, 

ve škole.“ „Co si říkají venku, to si říkají.“  Podle dotazovaných vulgarita do školy 

nepatří a je zde vnímána primárně negativně. Petr za ni napomíná například větou, 

že dítě „není venku s kamarádama, že ve škole tohle nemá.“ To vnímám jako implicitní 

odkaz na normalitu vulgarismů v soukromém prostoru mimo školu. Učitelé a učitelky 

nevnímají svůj cíl tak, že by děti neměly vulgárně mluvit nikde. Chtějí, aby si 

uvědomily, že škola je veřejný prostor, kam vulgarita nepatří. Mohlo by se zdát, že je 

pro ně hranice vhodnosti dána mezi prostředí školy a prostředí mimo ní. Přesto 

i na půdě školy jsou rozdíly ve vnímání vulgarity, jak bude uvedeno dále.   

 

Nejčastěji se s vulgaritou dotazovaní setkávají na chodbách o přestávce. 

Ta je časoprostorem na půdě budovy školy, kdy jsou děti více s vrstevníky bez přímého 

dohledu učitelek a učitelů. Je zřejmé, že se pro ně jedná o prostor soukromý, kde méně 

kontrolují své projevy. Tím se dá vyložit i vyšší frekvence užívání vulgarismů, kterou 

učitelky a učitelé, kteří jsou při dozoru v práci – prostoru veřejném, vnímají. „Nechci 

furt někoho okřikovat.“ „Jde člověk po chodbě a slyší: ,Ty píp, ty, píp, ty píp.´“  

Za „píp“ lze pravděpodobně doplnit slovo „vole“ nebo jiné, které má stmelovací funkci. 

Děti mluví spolu a používají vulgarismy, které vedou ke stmelení jejich vztahů. Reakce 

- upozorněním, neverbálním nesouhlasem, humorem, které užívají dotazovaní 

na vulgaritu na chodbě, pokud má funkci sociální, jsou vedeny spíše za cílem 

uvědomění si, že jsou děti na půdě školy a vulgarismy do ní nepatří, někdy jsou 

vulgarismy v tuto chvíli ponechány bez reakce. Podobně je zacházeno i s vulgaritou 

na školním výletě nebo v rámci výukového programu mimo školu.   
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Vulgarita ve vyučovacích hodinách je vnímána jako méně přijatelná. Několik učitelek 

řeklo, že ve svých hodinách vulgarismy dětí neslyší. Zbyněk uvedl, že děti v hodinách 

vulgárně nemluví, ale pak dodal, že někdy například v rámci pracovního nadšení, kdy se 

jim práce povede, mohou vykřiknout třeba: „Ty vole.“  Při hodinách Dagmar a Terezy 

děti někdy vulgární slova používají. Obě dvě je přiřazují volnější atmosféře 

a specifickým metodám práce, konkrétně skupinové práci. Dagmar zařadila 

do specifických metod i samostatné práce. Podle Terezy je zde větší možnost, aby došlo 

k potyčce. Petr během rozhovoru uváděl opakovaně, že děti jsou vulgární při tělesné 

výchově, kterou učí. Jedním z faktorů ovlivňujících frekvenci užívání vulgarismů 

v hodině je podle mě typ vyučovacího předmětu a jeho specifických organizačních 

forem a vyučovacích metod. V některých vyučovacích hodinách se děti dostanou 

ke slovu minimálně. V případě, že v těchto předmětech mluví, je tématem učivo. 

Příkladem může být matematika a fyzika, kde převažuje frontální výuka a individuální 

procvičování učiva. V jiných předmětech je naopak cílem naučit děti diskutovat 

nebo u nich nejsou stanoveny tak pevně hranice mezi rozhovory dětí a výukovým 

procesem. Příkladem je tělesná výchova. Zde je jednou z hlavních metod hra. Při hře 

děti komunikují mezi sebou neustále. Výchova k občanství vede k diskuzím, děti mají 

vyjadřovat názory k fenoménům, které se týkají života ve společnosti. Projevují vlastní 

názor a v diskuzi, ke které může docházet mezi žáky, se snáz zapomene, že jsme 

na půdě školy než při počítání matematického příkladu. Proto se Hana, učitelka 

matematiky a chemie, s vulgaritou v hodině nesetkává. Naopak Petr, učitel tělesné 

výchovy a zeměpisu, se setkává s vulgaritou opakovaně. Dagmar, učitelka občanské 

výchovy a dějepisu, uvedla, že děti někdy v hodině mluví vulgárně. Zbyňkův příklad, 

kdy dítě použilo slova „ty vole“ v rámci vyučování, obsahoval odkaz na laboratorní 

práce, to znamená metodu, která poskytuje větší volnost projevu.  

 

Volnost ve výuce může být dětmi chápána jako prostor pro jinou komunikaci, než je 

ta k učivu. To znamená i komunikaci, která je bližší prostoru soukromému, který 

je charakteristický větší volností vyjadřování. Proto jsou vulgarismy při těchto formách 

práce častější, než při formách, které volnost projevu neposkytují. 

 



 65 

Vulgaritu při sportu nebo ve škole při tělesné výchově zmiňovalo pět učitelů. Nejvíce 

o ní mluvil Petr - vyučující tělesné výchovy. Dále Zbyněk, který vede kroužek fotbalu 

ve školním klubu a po té vyučující z prvního stupně. 

 

Vulgarita při sportu je vnímána jako nepříliš závažné překročení pravidel, pokud není 

adresná. Příkladem je věta: „Ty vole, oni mi nepřihráli.“  Podle Petra děti používají 

vulgarismy v zápalu hry, pokud jsou faulováni (psychohygienická nebo potupující 

funkce) a pokud se jim něco nepovede, tak nadávají sami sobě (psychohygienická 

funkce). Zdůvodněním je volnost pohybu, kterou hodiny již ze své podstaty poskytují. 

Také propojil vulgaritu s fyzickou agresivitou, která se právě v rámci pohybu v tělesné 

výchově, projeví snáze, než v jiných vyučovacích hodinách. Při vybíjené v hodinách 

tělesné výchovy, vidí, že se děti se chovají agresivně. Ačkoliv je cílem trefit se míčem 

do spoluhráče, popisuje jejich hru: „Do sebe šijou nehorázným způsobem, třeba z metru 

jsou schopný to do sebe napálit plnou silou a ještě se smějou a pak jsou schopný mluvit 

i sprostě.“  Vulgarita zde vypadá jako nadstavba fyzické agresivity. Opačnou situací je, 

používání vulgarismů ve snaze získat převahu nad druhým a ve chvíli, kdy se to dětem 

nedaří, snaží se ji získat alespoň fyzicky. 

  

Jitka porovnávala jednorázovou vulgaritu ve sportu v rámci afektu, která může mít 

funkci potupnou s vulgaritou ve stejné funkci, která je podána písemně a následně 

je rozšiřována mezi ostatní děti: „Když pak slyším tady ty různý příběhy, tak mnohdy 

třeba při sportu někdo vyřknul nějakej ten orgán, tak mi to připadá jako 

trošku…já nechci říct polehčující okolnost, ale pokud někdo o někom píše, že je něco 

a ještě to rozšiřuje, tak to mi připadá mnohem horší, než když při tom fotbalu v nějakým 

afektu řekne: ,Ty čůráku,‘ třeba.“ 

 

Vulgarita v tělesné výchově je přítomná hlavně při hře. Vulgarismy se nevyskytují více 

než v jiných vyučovacích předmětech při nástupu, rozcvičce či atletice. Hra, je 

charakteristická pro tělesnou výchovu, je zároveň typická navozením menší míry 

vědomé kontroly vlastního chování i vědomí, kde se nacházíme. Spíše se zde projeví 

přirozenost a afektivita člověka, což odkazuje i na vyšší frekvenci odpovědí, že děti jsou 

vulgární v afektu. Zatímco vulgarismy vyslovené v afektu v rámci hry, jsou 

dotazovanými chápány a tolerovány. Na vulgarismy v afektu v jiných hodinách je 

nahlíženo jako na závažnější přestupek. Je zde očekávána větší míra volní kontroly.  
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Tělesná výchova je předmětem, který je výrazně propojen s mimoškolním životem dětí. 

Je o ní hovořeno jako o „výchově“ a tím se dostává do řady předmětů, kde nejsou 

striktně dodržována určitá pravidla – např. povinnost hlásit se či nemluvit 

se sousedem.49 Dalšími příklady byly hodiny výtvarné výchovy a občanské výchovy, 

s konkretizací na skupinovou a individuální práci. Důvodem je dle mého názoru právě 

převaha jiných organizační forem a vyučovací metody používaných v těchto 

předmětech oproti předmětům naukovým. Čím více je činnost vnímaná jako přísná, tím 

méně je přijatelná případná vulgarita. Je zde shoda mezi vnímáním dotazovaných 

a chováním, resp. řečí užívanou dětmi, jejichž frekvence užívání vulgarismů je vnímána 

jako vyšší právě při činnostech, které jsou vnímány jako volnější. 

 

Mimo budovu školy 

 

Soukromý život 

Třída, tělocvična, prostory 

mimo školu - např. ZOO 

Školní akce mimo vyučovací hodiny – 

výukový program, školní výlet 

Budova školy – chodba, šatna, 

třída 

Přestávka 

Třída, tělocvična  

 

Vyučovací hodina – skupinová práce, 

individuální práce, hra  

Prostředí 

pro 

vulgaritu 

přijatelné 

 

 

Prostředí 

pro 

vulgaritu 

nepřijatelné 

Třída 

 

Vyučovací hodina – frontální výuka 

 

Hranice, kde je vulgarita vnímána přijatelněji není vedena mezi prostředími škola – 

mimo školu, ale jedná se o škálu, na které v prostředí přibývá strukturovanosti a tím 

ubývá volnosti. Tabulka ukazuje tento postupný přechod.  

7.2.2. Lidé jako pozadí/kontext vulgarity 
Před kým, o kom a s kým člověk mluví vulgárně, je zásadní při vnímání situační 

ne/vhodnosti vulgarity. Pro dotazované je důležité, zda jsou vulgarismy adresné nebo 

ne. Případně kdo nebo co je adresátem vulgarismů. „Rozdíl je, zda to použil pro sebe 

nebo na někoho.“ Vulgarita směřovaná k sobě samému je vnímána jako méně 

                                                 
49 Je v podstatě paradoxní, že právě předměty spadající pod kategorii „výchovy“, které by ze svého názvu 
měly děti vychovávat, jsou časoprostorem ve škole, kde děti používají vulgarismy častěji než v hodinách 
naukových předmětů. 
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intenzivní než vulgarita směřovaná k druhému člověku. Z tohoto důvodu jsou občas 

přehlédnuty výroky „Ty vole, já jsem blbec,“ „Ty vole, oni mi nepřihráli.“  S vulgaritou 

adresovanou druhému člověku dotazovaní vnímají jako závažnější přestupek. 

  

Ostatní spolužáci jsou rozhodující pro míru vulgarity jednotlivců a celkově 

pro používaný slovník ve škole. Jestliže se jednotlivec setká s kladnou odezvou 

některého spolužáka při užití vulgarismu, je tím posílen. Může jej následně používat 

víc, než ten, který vulgární slova zná, ale nesetká se při jejich použití s příznivým 

ohlasem. Zbyňkovým příkladem jsou třídy na střední škole (pravděpodobně střední 

škole s maturitou), kde se děti chovají slušně, protože to po nich kolektiv žádá, opakem 

je pro něj učiliště: „Ty učňáky musí být hrůza.“ Vulgarita je ovlivněna množstvím dětí 

v daném prostoru. „Kdyby byly ty děti dvě v celé třídě, tak takhle mluvit nebudou. 

Myslím, že je to snaha o prosazení a nějaký vyčlenění z tý velký skupiny, že někdo přijde 

do třídy a řekne: ,Hej, vy čůráci.´“  Jedná se o dva důvody k použití vulgarismů, – snahu 

začlenit se a zároveň snahu vyčlenit se. Začlenění se do skupiny je pro získání podpory 

skupiny v období, kdy dítě revoltuje proti dospělým autoritám a autoritou. Vzorem jsou 

mu vrstevníci. Pokud skupina stanoví mezi svá pravidla určitou míru vulgarity, tak je 

potřeba jako znak své příslušnosti tuto míru dodržovat. Skupiny v dospívání kladou 

velký důraz na konformitu. Zároveň snaha vyčlenit se z velké skupiny může být touhou 

po individualizmu, snahou získat pozici někoho, kdo se ve skupině dokáže prosadit, 

upozornit na sebe, být jedinečný. Výkřik intenzivního vulgarismu na půdě školy není 

běžný – je narušením oficiálních pravidel školy, čímž se daný člověk vyčlení, poukáže 

na sebe. Tímto výkřikem dává také najevo, že neakceptuje pravidla, která určili dospělí. 

Poukazuje na svou nezávislost, sděluje: „Jsem tak nezávislý (= tak dospělý), že mohu 

toto slovo používat.“ Jedná se o nepřímý boj s autoritami, které tato pravidla stanovily.  

 

7.2.2.1. Vulgarita p řed vyu čujícími  

Vulgarita před vyučujícím je vnímána jako zásadnější přestupek než vulgarita mezi 

dětmi.  

 

Vulgarismy, které dotazovaní uváděli a byly vysloveny před vyučujícím, dělím do tří 

skupin:  
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1. vulgarita před vyučujícím adresovaný někomu jinému. Často nebylo upřesněno 

komu je určena. Uvedeny byly příklady, kdy byla adresována 

a) jinému dítěti nebo jinému učiteli 

b) sobě sama 

c) osobě, která nepatří do prostředí školy 

2. vulgarita adresovaná přímo vyučujícímu 

3. vulgarita neadresná před vyučujícím 

 

Zařazeny jsou i výroky o vulgaritě dětí mezi sebou v rámci vyučovací hodiny. 

Předpokládám, že vyučující je v hodině přítomen a pro dítě to není překážkou v použití 

daného slova nebo slovník v rámci situace nestihne zkorigovat.  

 

Použití vulgarismu před vyučujícími bylo spojeno i s autoritou, kterou má konkrétní 

vyučující. Podle Hany jsou vulgarismy před vyučujícími někdy vyvolány přímo jejich 

osobou. Pokud k nim děti nemají respekt, tak testují hranice a mohou dojít i k používání 

vulgarismů. Rozdíl je mezi mladými a staršími učitelkami a učiteli. Důvodem 

u mladých učitelů a učitelek je, že ihned nereagují na „vystrkávání růžků dětí“ . 

U starších záleží, jak jsou mezi dětmi „zavedený“. Děti si řeknou, u kterého učitele 

je možné „si dovolit víc“ . Jsou dětmi „ocejchovaný“. Zatímco mladší učitel se může 

změnit nebo po určitém zácviku přejde na jinou školu, kde začne znovu. Starší učitel už 

podle ní tuto možnost téměř nemá. Vulgarita je zde testováním autority učitelů 

a učitelek, v případě „ocejchovaných“, u kterých si děti mohou „dovolit víc“  se jedná 

o vymezení se vůči nim. Podle Jitky děti mohou používat vulgarismy před učitelem, 

„když k učiteli nemají vztah, nebo tam ta autorita není taková.“  Někdy mohou děti tato 

slova používat záměrně, mohou používáním vulgarismů dávat najevo svou nelibost se 

stylem výuky nebo s přístupem, vztahem učitele k dětem. Jedná se o prostředek 

komunikace dětí, které jsou ve škole v podřízené pozici.     

 

Podle Hany by dítěti na základní škole mělo přijít nezvyklé použít vulgarismus 

před dospělým. Často to tak není. Důvodem je, že mu jeho užití přináší určitý benefit: 

„že se před těma ostatníma můžou jako blýsknout.“ Je zde patrné, že vliv vrstevníků 

na druhém stupni na slovník je větší než autorita školy, která požaduje dodržování 

oficiálních pravidel. Petr vnímá rozdíl mezi mladšími a staršími žáky v užívání 

vulgarismů před dospělými. Mladší děti dokáží být vulgární, ale není to tak slyšet. 
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Z toho soudím, že děti používají vulgarismy tak, že je neslyší učitel/ka. Starší děti tuto 

zábranu nemají. Petr neuvedl, co je touto zábranou – zda se jedná o autoritu učitele, 

vztah k němu, strach z trestu nebo jiný faktor. 

 

Vulgarita před vyučujícím adresovaná někomu jinému 

Petr mluvil o vulgaritě, kdy si děti nadávají při hře po té, co byly zfaulovány. Vulgaritu 

v hodině řešil u dětí ze třídy, kde je třídním učitelem, v situacích, které jsou popsány 

v části Vulgarita a afektivita. Děti, podle něj, nadávají samy sobě, v případě, že se jim 

něco nepodaří tak, jak si představovaly. Jedná se o vulgarismy s funkcí znevažující 

a psychohygienickou. Tereza někdy v hodině výtvarné výchovy zaslechne vulgarismus, 

který není adresovaný jí. Slyší ho z dálky, takže si sama není jistá, co dítě řeklo. Oba 

mluvili o „výchovách“, o kterých je psáno výše.  

 

Pro Dagmar je vulgarita vůči dospělému nejhorší, považuje ji za výraz neúcty. Pojem 

dospělý zahrnuje i lidi mimo školu (uvedla staré lidi). Jedná se o odkaz na morální 

pravidlo – vážit si starých lidí. 

 

Vulgarita adresovaná přímo vyučujícím 

Zbyněk se dvakrát setkal se situací, kdy byli žáci ze třídy, kde je třídním učitelem 

vulgární vůči učiteli. Ostatní dotazovaní o přímé vulgaritě vůči sobě nemluvili. 

Více z nich však uvedlo, že si uvědomují, že je možné, aby děti byly vulgární adresně 

vůči nim. Vulgaritu v této situaci považují za zásadní přestupek vůči kázni.  

 

Celkově analýza ukázala, že vulgarita použitá vůči vyučujícím je pro aktéry ožehavé 

téma, od kterého se většina poměrně distancovala. Dotazovaní uvádí, že se s ní vůči 

vlastní osobě nesetkali. To, že se někomu jinému toto stalo, bylo komentováno slovy, že 

o daných situacích ví pouze z doslechu. Obavu být konkrétní vnímám právě jako 

spojení vulgarity vůči učitelce nebo učiteli se selháním autority, snížením schopností 

daného člověka, které není vhodné uvést v rozhovoru na diktafon, protože jsem jinak 

vnímala ochotu odpovídat na všechny otázky otevřeně. 

 

Vulgarita neadresná před vyučujícími 

Nejčastěji uváděným příkladem patřícím do této kategorie jsou slova „ty vole“  ve formě 

parazitismu, povzdechu, případně ve funkci psychohygienické. Tereza uvedla jako 
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příklad slova: „Ty vole,“  která jsou reakcí na učitelku nebo učitele. Dítě je podle ní 

použije ve chvíli, kdy se cítí ukřivděně, například když mu učitel chce napsat 

poznámku. Řekla, že jí to vadí a děti by si to „v ůbec neměly dovolit.“  Tato situace je 

dle mého názoru hodnocena jako závažnější vzhledem k tomu, že je komentována práce 

– slova učitele, učitelky. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o vztažení tohoto výroku 

k autoritě učitelky, učitele a hodnotě jejich práce.  

 

7.2.2.2. Vulgarita d ětí mezi sebou 

Všichni mluvili o používání vulgarismů mezi dětmi jako o častějším než o vulgarismech 

používanými před učiteli a učitelkami. Sdělení dotazovaných v této kategorii jsou 

dělena stejně jako v předchozí kategorii do následujících skupin: 

1. Vulgarita adresná vůči jinému dítěti 

2. Neadresná vulgarita před spolužáky  

3. Vulgarita, která se vyjadřuje o někom třetím50 

a) učiteli 

b) dítěti 

c) zvířeti 

 

Vulgaritu dětí mezi sebou je častější v situacích, kdy si děti neuvědomují, že je 

v blízkosti dospělý člověk – tedy o přestávkách.  

 

Adresná vulgarita vůči jinému dítěti 

Děti v těchto situacích používají slova, která jsou dotazovanými vnímána 

jako intenzivnější. Zdůvodněním jsou příklady, které ukazují, že vulgarismy jsou 

používány k získání převahy nad druhým při konfliktech, kdy je snaha urazit a potrestat, 

bránit se.  

 

Alena popsala situaci, kdy chlapec o přestávce řekl dívce znevažující slova, konkrétně 

že je „d ěvka“, ve chvíli, kdy se ona škádlila s jiným spolužákem. Nelíbilo se jí, že se 

chlapec do situace „p řipletl“ .51   

                                                 
50 Dotazovanými nebyla explicitně uvedena vulgarita, který by se vyjadřovala o věcech nebo osobách 
mimo školu. 
51 Z popisu není úplně zřejmé, proč chlapec takto reagoval, zda se snažil do škádlení zapojit či bránil 
spolužáka. Alena však měla pocit, že si situaci měli původní aktéři vyřešit sami.  
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Objevil se i názor, že zvláště děti z druhého stupně používají vulgaritu jako legraci. Obě 

strany v danou chvíli vnímají vulgaritu jako vtipnou, což vede ke sblížení, vytvoření 

výjimečného vztahu. Okolí může vulgarismy vnímat jako intenzivní, ale iniciátor 

i adresát tak slova nevnímají. Dagmar uvedla, že pokud děti použijí v legraci oslovení 

„vemeno“, nejedná se ani o vulgarismus. Alena mluvila o vulgarismech používaných 

v legraci spíše jako o něčem, co je pro ni nezvyklé. Explicitně je nehodnotila, jsou pro 

ni spíše nadstavbou normality vulgarismů u dětí.     

 

Použití neadresné vulgarity před spolužáky 

I zde jsou výroky o používání vulgarismů jako parazitismů a to ve formě „ty vole“.  

Dagmar uvedla, že pokud by se jednalo o situaci, kdy dítě řekne: „Ty vole, něco,“  a děti 

by nestály přímo u ní, nechala by ji bez povšimnutí, z čehož vyplývá, že ji nevnímá, 

jako závažný přestupek. Jak je uvedeno výše, reakce učitelů pro tento typ vulgarity mají 

vést k uvědomění. Jedná se o jednu z nejčastějších situacích, kdy jsou vulgarismy 

ve škole používány.  

 

Použití vulgarity, která se vyjadřuje o někom třetím 

Příklady situací k této kategorii byly výroky dětí ohledně učitelů a jiných dětí, jeden 

z příkladů se týkal situace spojené se zvířetem. Tento typ je podle Aleny typický 

pro dívky, když se snaží pomluvit někoho (většinou také dívku), s kým nekamarádí. 

Následně však popsala situaci, kdy chlapec, použil slovo „sviňák“  o spolužákovi. Podle 

ní mu záviděl, protože byl úspěšný v rámci výukového programu v tělocvičně.   

 

Hana uvedla situaci, kdy dítě označilo vulgarismem před dětmi třídní učitelku v její 

nepřítomnosti. Řeklo: „Co si ta píča jedna zkurvená myslí.“ Chtělo si podle ní vybít 

vztek, který cítilo vůči vyučující, slova tedy měla psychohygienickou funkci, tu získala 

znevážením učitelky. Žákyně od Jany ze třídy nepoužila přímo vulgarismus o učitelce, 

ale když spolužačka přinesla film s názvem Pidihajzlík, řekla: „To je naše učitelka.“   

 

Při návštěvě zoologické zahrady, kde si pižmoň brousil rohy o kládu, stejná dívka podle 

Jany křičela: „Podívejte, on šuká s kládou, on šuká se dřevem.“  V dané chvíli bylo pro 

ni zásadní použití tohoto slova před skupinou dětí na školní akci. Nesoudila funkci 

slova a ani prostředí mimo školu nehrálo roli.   
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Během rozhovoru většina mluvila o vulgaritě v rámci mluveného slova. O vulgaritě 

v písemném projevu mluvila Jitka a Alena. Jitka uvedla rozšiřování materiálu, 

ve kterém je označen vulgarismem někdo z dětí s cílem ho znevážit. Alena popsala 

situaci, kdy byly nalezeny vulgární nápisy na dívčích záchodech, které však 

neoznačovaly nikoho konkrétního. Ačkoliv se obě vyjadřovaly k těmto projevům 

negativně, vnímala jsem větší rozhořčení při popisu situace, kdy děti rozesílají dopis, 

ve kterém je vulgárně hovořeno o dítěti, než u neadresných nápisů na záchodech.52   

 

Příklady vulgarismů použitých před vyučujícím jsou řazeny mezi méně intenzivní, 

zatímco vulgarismy, které podle nich používají děti mezi sebou, jsou chápány jako více 

intenzivní. Jak je uvedeno výše vulgarita vůči dospělým lidem (včetně učitelů 

a učitelek) i vulgarita hovořící o nich je vnímána jako závažný přestupek, je vnímána 

jako naprosto nevhodná a další okolnosti nejsou pak zásadní. Vulgarita před vyučujícím 

je hodnocena v závislosti na ostatních okolnostech – prostředí, funkci, adresnosti. 

Vhodnost vulgarity mezi dětmi je hodnocena na základě její adresnosti a funkce. 

   

7.2.3. Další uvedené faktory ovliv ňující vnímání vulgarity 

Jako méně přijatelné jsou vnímány vulgarismy, kde jsou iniciátory mladší děti, dívky 

a veřejní činitelé v médiích. Dotazovaní tím poukazují na rozšiřování vulgarity 

ve společnosti a narušení představ o tom, kdo a kde vulgarismy používá. Vulgarita byla 

původně vnímána jako součást života mužů v hospodách, to znamená dospělých mužů 

v soukromém prostoru. Pro dotazované je méně přijatelná v novém kontextu – od výše 

uvedených iniciátorů a ve veřejném prostoru, například v médiích. 

 

Souhlas s názorem iniciátora vulgarity je důvodem, který může vést k vnímání užití 

vulgarismu jako přijatelného. Jedná se o jedno ze zdůvodnění nereagování na vulgaritu 

dětí. Vnímání slova, adresáta a daného momentu ovlivňuje hodnocení celé situace. 

„Jako když mi přijde, že jsou blbý, tak bych jim to i řekl, ale vím, že nesmím, tak to 

neřeknu.“  Kdyby v danou chvíli tuto větu použilo dítě, zvažoval Petr, že by slova 

přešel bez povšimnutí a pro sebe by si řekl: „Máš pravdu.“  Pro Hanu je na místě 

                                                 
52 Vulgární gesta byla jako možnost vulgarity uvedena pouze při definování vulgarity, jinak je nikdo 
v rámci rozhovoru neuvedl. 
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vulgární slovo, které by hodnotilo práci politiků, respektive které by mluvilo přímo 

o politicích. Konkrétně uvedla větu: „Že tam sedí volové.“ Vnímala by užití vulgarismu 

jako vhodné i v případě, že by tuto větu řekly starší děti. 

 

Při rozhodování, zda je důležitější intenzita slova anebo situace, ve které byl 

vulgarismus použitý, nikdo nezvolil samostatnou variantu intenzity slova. Situační 

kontext je tedy při užívání vulgarismů zásadní. To bylo patrné i při upřesňování 

intenzity slov, kde hrálo roli jejich zasazení do situace. Nejčastějším názorem bylo, 

že situace je důležitější, ale i přesto je intenzita slova důležitá. Alena a Tereza uvedly, 

že je pro ně důležité obojí. Tereza uvedla: „Asi obojí. Jak říkám, při těch situacích, kdy 

to toleruju, tak až takový sprostý slova netoleruju. Toleruju jen ty lehčí.“  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnost vulgarity je silně situační a navíc je vždy 

posuzována na základě vlastního postoje k situaci, ke které se iniciátor vyjadřuje. 

Ve chvíli kdy souhlasili dotazovaní s iniciátorem, dokázali uvést jako lidsky 

pochopitelná i slova s funkcí znevažující. Tato funkce byla jinak dávána do vztahu 

s nevhodností a s nepřijatelností vulgarity. Druhou možností, kdy mohou být podle 

dotazovaných slova tolerována nebo i chápána jako situačně vhodná, je oboustranný 

konsensus na tom, že se jedná o užití v přátelském slova smyslu nebo v legraci a tím 

přiblížení se jeden k druhému. Je zde patrné, že v danou chvíli je proměněna explicitní 

funkce slov a důležitější je implicitní odkaz na stmelení, sblížení. Třetí možností je 

úlevná funkce vulgarismu při použití neadresného slova s okolím vnímanou slabou 

intenzitou. Jednotlivé faktory ovlivňující vnímanou závažnost přestupku jsou vždy 

kombinovány, čímž vzniká vysoká variabilita při posuzování vhodnosti.  

 

7.3. Strategie zacházení s vulgaritou ve škole  

Učitelské reakce na vulgaritu dětí ve škole jsem roztřídila do čtyř kategorií, 

od nereagování až po disciplinární řešení, které je následkem vulgarismu užitého 

v nepřijatelném situačním kontextu. Nikdo neuvedl, že by v určité chvíli explicitně 

vyjádřil souhlas s iniciátorem vulgarity. Tato reakce se neobjevila, ani ve chvíli, kdy je 

vulgarita vnímaná jako situačně vhodná. Zdůvodněním byla vulgarita dětí ve vztahu 

ke školnímu prostředí, které je dotazovanými vnímáno pro vulgaritu jako primárně 

nevhodné. 
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Explicitně uvedla většina dotazovaných, že vulgarita je pro ně na půdě školy 

nepřijatelná a přáli by si ji eliminovat. V rozhovoru se někteří v jiných momentech 

explicitně nebo implicitně vyjadřovali k tomu, že vulgarita je fenoménem komplexním 

a u dětí je v určitých situacích vnímána i jimi jako normální. Jejich snahou je tedy spíše 

prohloubit sociální cit pro situační kontext vulgarity. Níže uvedené reakce jsou dle 

mého názoru ukázkou toho, nakolik bylo podle dotazovaných porušeno pravidlo školy 

o nevulgaritě v určité situaci. Je zde patrné, co je dotazovanými vnímáno ve vulgaritě 

na půdě školy jako normální, co již normální není a co je pro ně naprosto nepřijatelné. 

 

U jednotlivých reakcí jsem hledala, jaká konkrétní situace je vyvolala, jaká byla jejich 

přesná formulace, zdůvodnění výběru a vnímanou efektivitu při jejich použití. 

 

Reakce na vulgaritu tvořily velmi variabilní soubor odpovědí. Přesto, když měli 

dotazovaní uvést, zda používají nějakou reakci, kterou ostatní učitelé a učitelky  

nepoužívají, odpovídali většinou, že ne. Druhou nejčastější odpovědí bylo, že si myslí, 

že ne, ale jisti si nejsou, protože s ostatními nemluví o tom, jak na vulgaritu reagují. 

Důvodem je, že se s ní nepotýkají často anebo tak soudí na základě pozorování reakcí 

ostatních při společném dozoru na chodbě. Všichni shodně uvedli, že si myslí, že 

nepoužívají žádnou reakci, se kterou by ostatní nesouhlasili. V případě, že uvedli, že 

některou reakci nepoužívají, přestože ji ostatní používají, zdůvodněním byla jimi 

vnímaná neefektivita. 

 

7.3.1. Nereagování na vulgaritu 

Většina dotazovaných uvedla, že někdy na vulgarismus nereagovala, přestože jej 

slyšela. Většina dotazovaných z prvního stupně odpověděla, že toto nikdy nedělá 

a to přesto, že by to někdy bylo jednodušší.  

 

Nereagování na vulgaritu bylo zdůvodňováno nedostatkem času na vyřízení jiných 

úkolů o přestávkách, ale také tak vysokou frekvencí užívání vulgarismů u dětí 

na chodbách, „že bych nedělala nic jiného.“ Jedná se o situace užití parazitismu 

o přestávce, neadresné vulgarismy slyšené z dálky – nejčastěji slova „ty vole“  

v psychohygienické funkci a souhlas s iniciátorem vulgarity.  
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Použití vulgarismu za výše uvedených podmínek je někdy ponecháno bez reakce také 

při tělesné výchově. Zde je také  důvodem vysoká frekvence, ale i to, že děti mají „jiný 

cíl“  ve srovnání se situací při ostatních hodinách, kdy je třeba udržet větší disciplínu. 

 

Ačkoliv se dotazovaní nevyjádřili, že by jim vulgarita v této chvíli vůbec nevadila, 

vnímají ji i na základě slov s nízkou intenzitou jako součást nejen dětského slovníku ale 

i celospolečensky přijímanou vulgaritu. Ti, kteří uvedli, že občas nezareagují, dodávali 

další informace, které zněly až omluvně. Při dodání důvodu, kterým byl nedostatek času 

na vyřízení dalších úkolů o přestávce, se nereagování pro ně stává legitimní reakcí.  

 

Nejistota, co dítě přesně řeklo anebo které dítě vulgarismus použilo, je posledním 

uvedeným důvodem pro nereagování. Tyto věty vnímám jako snahu uchovat si autoritu 

a pro děti zkušenost, že jsou schopni řešit nevhodné chování, kterému jsou přítomni. 

V případě, že by se do situace „zamotali“  by mohlo být narušeno obojí.  

 

7.3.2. Reakce v dané chvíli, bez dalších následk ů 

Nejčastější reakce je různě dlouhý rozhovor nebo proslov k dítěti, který byl formulován 

jako upozornění, okomentování, napomenutí, domluva, stručné pohovoření. Jedná se 

o reakce používané o přestávce při dozoru. Alena mluvila o možnosti hovořit s dítětem 

mezi čtyřma očima po vyučování, která je pro děti nepříjemná. Těmito prostředky 

dotazovaní upozorní dítě na nevhodné vyjádření. Vnímaná efektivita je závislá 

na očekávání cíle této reakce. Jako efektivní ji vnímají ti, kteří si přejí, aby si dítě 

uvědomilo nevhodnost vyjádření a v dané chvíli v něm nepokračovalo. Jako neefektivní 

ji uvedli ti dotazovaní, kteří si přejí, aby děti přestaly vulgarismy používat. 

Zdůvodněním bylo: „Uv ědomí si, že je něco špatně, ale dělají to dál.“  Efektivita je také 

závislá na vztahu dítěte k danému vyučujícímu a jeho autoritě. V případě, že tyto 

faktory nejsou v danou chvíli přítomné, děti si podle dotazovaných myslí: „No jo, si 

tady povídá,“ nebo „A ť si pindá a stejnak to můžu dělat dál, když mě neuvidí,“ některé 

děti se usmějí. Je zde patrná ambivalence ohledně očekávání cíle. Dotazovaní uvádí, že 

vulgaritu dětí nezmění, takže pouze chtějí, aby si uvědomily v jaké situaci ji používají 

nyní, ale zároveň se občas objeví přání, aby na půdě školy děti vulgarismy nepoužívaly.  

 



 76 

Zvláštním příkladem rozhovoru je pokládání otázek: „To nemyslíš vážně, že takhle 

mluvíš,“ nebo „Nepřijdeš si hloupě, že takhle mluvíš, když víš, že nemáš.“„Takhle Tě 

naučili doma mluvit? Takhle doma normálně mluvíte?“ Otázky jsou pokládány při 

vulgarismech, které jsou vnímány jako intenzivní. Jedná se spíše o řečnické otázky. 

V případě, že dítě nechce odpovídat drze, má možnost pouze jedné odpovědi 

nebo mlčení. To uvedla i Tereza: „Co Ti na to mají říct, když se jich na to zeptám.“  

Podle Zbyňka je vulgarita záležitostí prostředí dětí, kterou učitelské reakce nezmění. 

Výše uvedené reakce jsou tedy pouze obranou prostředí školy a zvyšováním citlivosti 

vůči situaci, kdy ji děti používají. Cílem není odstranění vulgarity z řeči dětí.  

 

Druhou nejčastější reakcí je řešení na třídnických hodinách. V rámci nich mluví 

dotazovaní o neužívání vulgarity jako součásti slušnosti, ale také o možnosti, že 

vulgarita může adresátovi ublížit. Jitka používá formu hry, kdy si děti mají možnost 

vyzkoušet situaci znovu, s odlišnou reakcí. Pro děti se jedná o přijatelnou a zábavnou 

formu, Jitka se však domnívá, že ve skutečnosti, v mezních situacích děti vulgarismus 

opět použijí.   

 

Reakce na vulgaritu dítěte před třídou byla vnímána jako efektivní. Dítě se při ní více 

stydí, protože je jeho chování kritizováno před ostatními dětmi, což je vnímáno 

jako zesměšnění. Tereza by před třídou mluvila také o tom, že vulgarita nemusí být 

jedinou obranou na nepříjemnost, kterou jim někdo způsobil. Reakce před třídou je 

nejen prací s daným dítětem, ale je i apelem na ostatní děti. Je zde stejně jako při 

třídnických hodinách posilován sociální cit pro situační užívání vulgarity.    

 

Hlavně učitelky z prvního stupně mluvily o tom, že dětí vědí, že určitá slova jsou 

sprostá a používají je, ale neznají jejich význam. Přesto chápou jejich funkci. „Myslím 

si ale, že pro ně to (znalost významu) není důležitý. Důležitý je vědět, že je to nadávka a 

že tím někomu ublížím a když mě naštve, tak mu to řeknu.“ Význam slov vysvětlují 

učitelky v případě, že jim osobně připadá vhodné, aby ho děti znaly. Příkladem byly 

slova, která mají původ v historii a slova označující intelekt. V případech, kdy si přejí, 

aby se do vysvětlování zapojili rodiče, zadají dětem trest, který je uveden v další 

kapitole, nebo pozvou rodiče do školy.  
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Více dotazovanými byla uvedena možnost použít humor. Příkladem je reakce Jitky 

na vulgarismus dítěte, kdy si na chodbě ulevilo slovy: „Kurva.“  Následovala její 

otázka: „Kde?“  I ta vedla k uvědomění a omluvě dítěte.  

 

Výhružky písemným trestem nebo poznámkou při opakování vulgarismu jsou 

využívány samostatně nebo jako doplněk k domluvě. Efektivita je závislá na obavách 

z reakcí rodičů. 

 

V případě, že dítě učitele o přestávce nevidělo a následně si ho všimne, stačí užít 

neverbální signál nesouhlasu „podívat se, zvednout obočí“ . Děti se „zarazí a někdy se 

omluví, ale to není moc často.“  

 

Paralingvistické projevy jako důležitý faktor při reakci uvedla Jana. Křik je podle ní 

neefektivní, dítě nepřemýšlí, co udělalo špatně, ale má „klapky na uších a jde to mimo“. 

Naopak klid vede k tomu, že se děti při rozhovoru více stydí.  

 

Hana mluvila o vlastní přísnosti, implicitně i o vědomí vlastní autority, která jí pomáhá 

se dožadovat dodržování pravidla o nepoužívání vulgarity ve chvíli, kdy je situace 

za hranicí vhodnosti. 

 

Petr uvedl možnost zadat fyzický trest – kliky, dřepy. Dodal však, že pro některé děti se 

nejedná o trest. I zde dochází k uvědomění nevhodnosti použitého slova, ale jeho 

opakování v jiném momentu.  

 

Čárkový systém zavedla Jana. Děti si podle ní počet čárek hlídají. Jedná se o grafické 

upozornění na nevhodné chování.  Za tři čárky děti dostanou poznámku.  

 

Tyto reakce jsou většinou užívány o přestávce, kdy děti mluví vulgárně mezi sebou. 

Dotazovaní neuvedli funkce užitých vulgarismů. Cílem reakcí je uvědomění 

nevhodnosti užívání vulgarismů v prostoru školy, dotazovaní tak reagují na vulgaritu, 

kterou vnímají u dětí jako normální. Jedná se spíše o zcitlivění dětí vůči situačnímu 

kontextu vulgarity.  
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7.3.3. Reakce, které delegují část zodpov ědnosti na rodi če 

Více dotazovaných uvedlo možnost zadat trest. Tresty jsem rozdělila do tří skupin: 

1. Opis věty. Příkladem je věta: „Nebudu vulgární v hodině té a té.“ „Při hodině té 

a té jsem řekl…“ „Mluvím slušně.“  Počet opsání je různý od deseti po dvě stě 

v závislosti na věku dítěte. Dítěti trest zabere volný čas, je to pro něj „vopruz“ .  

2. Psaní úvahy v délce 10 až 15 vět na téma, proč nemám být vulgární. U starších 

dětí je považován za neefektivní, děti obejdou třídu a společně se spolužáky věty 

rychle napíší. U mladších je považován za efektivní. 

3. Vyhledání významu slova, které dítě použilo a jehož význam nezná.  

Všechny uvedené tresty musí být podepsány rodiči. Z pohledu dotazovaných se jedná 

o způsob jejich informování, které je důležité pro efektivitu reakce.  

 

Většina dotazovaných někdy mluvila o vulgaritě dětí s rodiči na schůzce ve škole, kam 

je pozvali. Příčinou pozvání rodičů bylo užití intenzivního slova nebo užití slova se 

sexuálním podtextem, kdy dítě neznalo význam slova. Učitelka si přála, aby 

u vysvětlování významu byli přítomni rodiče. Dítě je zde přítomno také a dotazovaní 

mají pocit, že se ho situace „více dotkne.“ Více o roli rodičů v rámci vulgarity dětí 

je psáno v další kapitole.   

 

Nejčastěji komentovaný prostředek byla poznámka. Její přesné formulace zní: 

„Nevhodné vyjadřování.“ „Vulgární vyjádření.“ „Vulgarita v hodině.“ „Byl vulgární 

ke spolužákovi“ „Nevhodné chování v hodině.“  Důvodem pro zapsání poznámky 

je vulgarita při vyučovací hodině anebo vulgarismus, jehož adresátem je spolužák. Jako 

efektivní je vnímáno sdělení rodičům. Někteří vnímají, že si děti počet poznámek 

hlídají, protože ve škole je dáno, že za pět poznámek je vyšší postih (napomenutí 

třídního učitele) a za každých dalších pět se postih také zvedá. Ti, kteří je nepoužívají 

nebo používají výjimečně, uvedli, že pro některé děti poznámka v žákovské knížce není 

něco, co by ovlivnilo jejich chování. Vzhledem k tomu, že poznámka je pouze názvem 

pro celou situaci, mají někteří pocit, že dítě doma uvede například slovo s nižší 

intenzitou či funkcí. Dalším uvedeným důvodem pro neefektivitu byla nedostatečná 

reakce rodičů na toto sdělení. Ačkoliv se všichni k poznámce vyjádřili, většina ji 

nepoužívá nebo používá výjimečně z výše uvedených důvodů vnímané neefektivity.    
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Alena u chlapce, u nějž byla vulgarita vnímána díky staršímu bratrovi jako norma, 

využívala pochval ve chvíli, kdy zvládl celý týden nepoužít vulgarismus. Jedná 

se o modifikaci chování – tvarováním. V případě, že použil vulgarismus, jednala s ním 

jako s ostatními dětmi – mluvila s ním a dostal trest. Uvědomuje si, že by tato reakce 

nebyla efektivní u všech dětí, ale tento chlapec se snažil pochvaly získávat.  

 

Možnost nechat dítě o přestávce zavolat rodičům, aby sdělilo, co a v jaké chvíli řeklo, 

uvedla Dagmar. Reakci by využila za předpokladu, že by dítě bylo vulgární vůči ní. 

Trestem by, dle mého názoru, bylo již samotné sdělování rodičům. Dagmar uvedla, že 

by následovalo disciplinární řízení. Vzhledem k působení na dítě a okamžitém následku 

na jeho chování tuto možnost vnímá jako efektivní.   

 

Zatímco reakce z první skupiny využívají všichni dotazovaní, reakce delegující část 

zodpovědnosti na rodiče užívají jen někteří z nich a to v souvislosti s vlastním 

vnímáním rodičů jako osob ochotných se vulgaritou dětí zaobírat. Reakce jsou 

používány ve chvíli, kdy je vulgarita pro dotazované v některém ohledu méně přijatelná.  

 

7.3.4. Reakce disciplinární  

Do disciplinárních reakcí jsem zařadila všechny, které do řešení zapojily vedení školy 

a ostatní kolegy a kolegyně. Řešení situace již nezůstává pouze mezi učitelem/učitelkou 

a dítětem ani mezi nimi a rodiči. 

 

Možnost mluvit s rodiči a dítětem o vulgaritě v ředitelně, ať již při výchovné komisi 

nebo pouze na setkání s rodiči a dítětem, uvedla Alena a Zbyněk. Oba dva se shodli, že 

by ji využili, kdyby dítě bylo vulgární vůči učiteli nebo učitelce. Podle Aleny se jedná 

o pro dítě nepříjemnou situaci, kde se však vše „probere“ . Zbyněk by do ředitelny 

s rodiči a dítětem šel za předpokladu, že by při jednání s ním byli agresivní a měl by 

pocit, že jednání „nikam nevede“. V ředitelně podle něj rodiče „cítí větší vážnost 

situace“. Tuto možnost nikdy nevyužil.  

 

Další reakce lze shrnout pod souhrnný název řešení na pedagogické radě. Kde o různém 

stupni snížení známky z chování nebo jiných kázeňských postizích jednají všichni 

učitelé, učitelky a vedení školy. Dotazovaní, kteří uvedli možnost požadovat snížení 
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známky z chování za vulgaritu, se odvolávali na školní řád. Navrhovali by druhý stupeň 

z chování za vulgaritu k dítěti, při záměrném ponižování, například v rámci šikany, 

nebo při intenzivním vulgarismu použitém vůči jinému dítěti v hodině.53 Třetí stupeň 

z chování vnímají jako trest za vulgaritu vůči učiteli nebo učitelce kvůli tomu, 

že je potřeba, aby k nim děti cítily respekt. Dotazovaní jako nevýhodu reakce vnímají, 

že dítě může po udělení získat pocit, že je přijatelné mít snížený stupeň z chování. 

Dotazovaní nejsou v tomto jednomyslní a jedna z nich by ve chvíli, kdy by dítě bylo 

vulgární vůči ní, řešila situaci rozhovorem mezi čtyřma očima. Za předpokladu, že by 

dítě pochopilo, jakou chybu udělalo, vnímala by situaci, jak vyřešenou. Jestliže by měla 

pocit, že dítě své pochybení neuznává, požadovala by i ona disciplinární řízení.  

 

Zbyněk uvedl, že v případě, kdyby se jednalo o opakovanou vulgaritu vůči učiteli nebo 

učitelce a rodina by se školou nespolupracovala je možné kontaktovat Odbor sociální 

péče o dítě.   

 

Reakce disciplinární jsou používány pro situace, kdy je vulgarita vnímána 

jako nepřijatelná. Zdůvodněním je znevažující funkce a to že je adresátem učitel nebo 

učitelka. Dítě je za ni potrestáno na úrovni školy a často v souběžnosti s tím, jsou 

k jednání přizváni rodiče. Vulgarita je zde vnímána i jako problém morální, kde 

dotazovaní vnímají nutnost spolupráce s rodinou. Cílem disciplinárních reakcí je 

eliminace vulgarity, která ponižuje děti nebo je silně znevažující vulgarismus použit 

v hodině a eliminace vulgarity, která směřuje na učitele a učitelky.  

 

7.4. Rodina a její vliv na vulgaritu d ětí z pohledu u čitelů 

a učitelek  

7.4.1. Rodina jako zdroj citlivosti v ůči situa čnímu kontextu vulgarity 

Rodina byla uvedena jako jeden z možných zdrojů vulgarity. Podle dotazovaných děti 

vulgaritu používají tak, jak je používána v rodině v jejich přítomnosti. „Záleží na tom, 

jaké je rodinné prostředí. Když znám rodiče a vím, jak mluví, tak odpovídajícím 

způsobem mluví dítě.“   

                                                 
53 Příklady vulgarity, za kterou byl navržen druhý stupeň z chování, uvedl Petr. Jejich popis je v Vulgarita 
a  afektivita. 
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Jana nejprve řekla, že děti, které jsou slušně vychované a jejich rodina je funkční, 

vulgární slova nepoužijí, přestože je ostatní děti používají, protože jsou vedené k tomu, 

že je to nepatřičné. Následně však dodala, že i dítě slušně vychované může vulgární 

slovo použít: „Chce se třeba zviditelnit.“ Nese však podle ní poznámku špatně, protože 

na ni doma rodiče reagují. Na dítěti je patrně viditelné, že rozpozná chvíle, kdy je 

vulgarita nevhodná a ví, že rodiče s ní nebudou souhlasit. Dagmar vidí jako důvod, proč 

děti vulgární slova používají i jinde než doma, že je rodiče za užívání těchto slov 

netrestají a nevysvětlí, že takto mluvit nemají.  

 

Vulgarismy rodiče v řeči používají určitým způsobem, který se může projevit na řeči, 

kterou užívá dítě. Jestliže budou vulgarismy užívány tak, že budou přiléhavé k situaci, 

dítě se může od rodičů naučit, kdy je možné použít vulgarismus společensky vhodně. 

Vysokou frekvenci uvedení rodiny jako zdroje znalostí vulgarismů, považuji za odkaz 

na to, že podle dotazovaných jsou v některých rodinách vulgární slova nadužívána nebo 

užívána v nevhodném kontextu. Do nadužívání a nevhodného kontextu by patřilo 

používání vulgarismů jako parazitismů, Jitkou uvedené vulgarismy směřované adresně 

k dítěti, ale také užívání vulgarismů místo oficiálních slov. Tím dané slovo ztrácí obsah 

vulgarity pro rodiče a dítě, stává se pro ně slovem normálním. Pro okolí však zůstává 

vulgárním. Řeč, která je používána v rodině je součástí kulturního kapitálu, který dítě 

získává a s ním vychází mimo domov. Rodina je tak vnímána jako důležitý faktor 

v užívání vulgarismů, který ovlivňuje nejen znalost konkrétních slov, ale i sociální cit 

pro situační kontext. 

 

7.4.2. Rodiče jako činitel p ři řešení vulgarity ve škole 
Při odpovědích na otázky týkající se reakce na vulgární vyjadřování dětí, byli, 

jako významný faktor ovlivňující efektivitu těchto reakcí, uváděni rodiče a jejich reakce 

na prostředky použité učitelkou nebo učitelem.  

 

Informování rodičů jako jeden z cílů některých z používaných reakcí na dětskou 

vulgaritu uvedla většina dotazovaných. Někde se efektivita reakce úměrně rovnala 

rychlosti, jakou rodiče o vulgaritě byli informováni. Sdělení rodičům je pro dítě trestem, 

má obavy z jejich reakcí, které mohou ovlivnit jeho každodenní život více než reakce 
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učitele nebo učitelky. Zde vnímám, že pro dotazované jsou rodiče dětmi chápány jako 

zásadnější autorita při řešení výchovných problémů, než jsou oni sami. Podle 

dotazovaných se děti bojí trestu doma. Více z nich uvedlo, že efektivita reakce, pokud 

učitel nebo učitelka předává část řešení rodiči, je závislá nejen na informování rodiče, 

ale také na jeho reakci. Za vhodnou reakci považují rozhovor s dítětem o vulgárních 

slovech a nevhodnosti jejich užívání ve škole a v dané situaci, případně změnu 

domácích pravidel. Jeden z dotazovaných by, pokud by se jednalo o vulgaritu v hodině, 

asi svému dítěti „i jednu uštědřil…facku…ale jestli je to správný,“ to neví. 

Za předpokladu, že by reakce rodičů doma byla efektivní a dítě by pochopilo 

nevhodnost svého chování, přišlo by se pravděpodobně omluvit. Návštěva školy 

například po udělení poznámky je jedna z dalších reakcí rodičů, která je vnímána 

dotazovanými pozitivně. Setká se zde učitel nebo učitelka, dítě a rodič. Cílem návštěvy 

je, že dítě uvidí, že spolu učitel nebo učitelka a rodič souhlasí a dokáží spolupracovat, 

„zastydí se“. Jedná se o spolupráci na výchově dítěte.  

 

S rodičem kvůli používání vulgarismu u dítěte mluvila většina z dotazovaných. Jitka 

s nimi mluvila při třídních schůzkách. Ostatní je zvali do školy v jinou dobu. Tereza, 

Dagmar a Hana rodiče do školy kvůli vulgaritě nikdy nezvaly, takže na otázky 

odpovídaly v rámci hypotéz, které se odvíjely od vnímání jiných setkání s rodiči.  

 

Dotazovaní se nejčastěji setkávají s rodiči, kteří se při jednáních ve škole postaví 

na stranu školy. Některé reakce vypadaly, jako že se jedná o samozřejmost: „Tam je 

jasně daný, že mluvil sprostě, to je ve školním řádu. Takže oni s tím nic neudělají.“  Že 

tomu tak není, uvedla Alena, podle které, existují rodiče, kteří by se představě, že by 

jejich dítě použilo vulgární slovo, bránili a nebyli by ochotni tento fakt připustit.  

 

V případech, kdy se rodiče nepostaví při řešení na stranu školy, mohou reagovat 

různými způsoby. Mohou popřít, že dítě vulgární slovo použilo. Matka jednoho z dětí 

od Jany ze třídy se postavila za dítě a řekla, že slovo nepoužilo, přestože se k němu dítě 

přiznalo. Rodiče mohou přijmout fakt, že vulgarismus dítě řeklo, ale popřou 

zodpovědnost dítěte a přenáší ji na někoho jiného – ostatní děti, učitele nebo učitelku. 

Příkladem je otec dítěte, který nepopřel použití vulgarismu. Opakoval však, že dítě tato 

slova doma nepoužívá a chybu hledal na straně ostatních dětí ve třídě. Nebyl uveden 

příklad, kdy by rodiče přijali fakt, že dítě použilo vulgarismus, ale nepřikládali by 
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situaci takovou důležitost, jakou jí dává učitelka nebo učitel, kteří je pozvali. Jitka 

uvedla situaci, kdy s rodiči mluvila o tom, že dítě používá slovo „prdel“ : „V ůbec nezná 

význam slova zadek. Říká prdel a rodič řekl: ,No, ten dostane na prdel.´ A oni vůbec 

jiné slovo nepoužívají. Takže je vidět, že dítě jiné slovo nezná, protože doma je to takhle. 

Rodič ani nepochopil, že to slovo je vulgární a to dítě to teda také nechápe.“  Od rodičů 

nelze očekávat nesouhlas se slovem, které použilo ve škole dítě a postaví se na stranu 

školy, jestliže pro ně samotné se jedná o slovo normální. Popření vulgarity vlastního 

dítěte, přesouvání zodpovědnosti z něj na někoho jiného vnímám jako strach o obraz 

sebe jako kompetentních vychovatelů.  

 

„Myslím, že to není obecně dané, že by to všichni vnímali nějakým způsobem,“  řekla 

Hana. Někteří by kritiku chování dítěte přijali. Pro jiné by informace o nevhodném 

chování dítěte byla tak nepříjemná, že by ji nebyli ochotni přijmout. Různé reakce 

na sdělení školy je možné zdůvodnit odlišným vnímáním účelu tohoto sdělení. Rodiče 

vnímají výchovu jako oblast svých kompetencí. Informování o nevhodném chování 

vlastního dítěte ve škole, mohou cítit jako snížení vlastní schopnosti vychovávat. 

Jestliže škola sděluje rodiči informaci o tom, že dítě bylo vulgární a zve jej z tohoto 

důvodu do školy, může to být vnímáno jako snaha o disciplinaci nejen dítěte, ale také 

rodiče. Dotazovaní však uváděli jako důvod nutnost spolupráce při řešení.54 Jako 

selhání rodičů je vnímána agresivní reakce rodičů nebo nedostavení se na jednání.     

 

Zdůvodněním, proč by se měli rodiče postavit na stranu školy, bylo uvedeno, že se snad 

s rodiči shodnou, že „vulgarita nepatří do školy a do běžného oficiálního života.“ 

„Pokud máme z toho dítěte vychovat slušného člověka a občana, tak by měli rodiče stát 

při mně“.  Tyto věty, včetně použití pojmu občan, odkazují na fakt, že je užívání 

vulgarismů ve veřejném prostoru, kterým škola je, nevhodné.    

 

„Rodiče si obecně o škole myslí, že škola je organizace, která jim spíš přináší 

problémy,“  jsou slova Zbyňka, který mluvil o následcích rozhovoru s rodiči. Podle něj 

jeden až dva z deseti rodičů, kteří do školy přijdou něco řešit, dále něco s daným 

problémem dělají. Návrhy dotazovaných, co mohou rodiče dělat, jsou uvedeny výše.   

 

                                                 
54 To i přesto, že rodina může být původcem znalostí vulgarismů nebo původcem nedostatečného sociální 
citu vůči užitým vulgarismům.  
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Komunikace s rodičem probíhá jednostrannou formou, kterou je poznámka v žákovské 

knížce, písemné tresty, které mají být rodiči podepsány a oboustrannou formou 

komunikace, kterou je pozvání do školy nebo telefonát rodičům. V rámci jednostranné 

formy, nechávají učitelé a učitelky další reakce na užitou vulgaritu na rodičích. Zároveň 

však většina vyjadřovala pocit, že přibývá rodičů, kteří na tuto formu nereagují 

dostatečně. Forma oboustranná je reakcí na vulgarismus se znevažující funkcí použitý 

vůči dítěti nebo vulgarismus adresovaný učiteli nebo učitelce. Většina dotazovaných má 

zkušenost, že se rodiče připojí k učiteli nebo učitelce a společně dítěti sdělí, že jeho 

chování, slova byla nevhodná. Zdůvodnění vidí dotazovaní v souhlasu rodičů 

s nepřijatelností dané vulgarity. Jiným zdůvodněním je, že je rodičům situace 

nepříjemná a nechtějí znova jít do školy, takže donutí dítě k tomu, aby ve škole 

vulgarismy nepoužívalo.  

 

Do školy jsou však rodiče kvůli vulgaritě zváni až ve chvíli, kdy dítě překročí hranici 

přijatelnosti vulgarity. Rodiči je zde sděleno, co konkrétního se stalo. Poznámka je dítěti 

zapsána při nevhodném použití a není v ní uvedeno, o jaký vulgarismus se jednalo 

a někdy ani v jaké situaci byl použit. Reakce rodičů, tak odpovídá tomu, co si pod 

zněním často obecné poznámky představí.  

 

Dotazovaní očekávají od rodičů, že dětem vysvětlí, že vulgarismy ve škole nesmí 

používat. V případě, že dítě překročí hranici, na které je vulgarita vnímána jako 

tolerovatelná, požadují po rodičích, aby se postavili v disciplinárním řízení na jejich 

stranu. Jestliže rodiče odmítnou koalici se školou, je stále přítomná snaha pracovat 

s dětmi na rozlišování vhodnosti vulgarity, ale efektivita této práce je vnímána 

jako omezená. Hranicí je vulgarita vůči učiteli nebo učitelce a záměrné znevažování 

dítěte. Používání vulgarity s cílem znevážení je vnímáno jako nemorální. Vulgarita byla 

dotazovanými hodnocena negativně právě z důvodu, že je možné ji použít v této funkci. 

Zatímco ostatní funkce jsou vnímány jako nevhodné ve škole, ale jinak jsou 

tolerovatelné, přijatelné nebo i vhodné, znevažující funkce je vnímána jako nevhodná 

všude. Vzhledem k tomu, že většina rodičů podle dotazovaných do koalice se školou 

v danou chvíli vstoupí, je pravděpodobně v této funkci vulgarita nepřijatelná i pro ně.  
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8. Diskuze 

Cílem práce je rozšířit informace o vulgaritě dětí ve školním prostředí, jak je vnímána 

učitelkami a učiteli na základní škole. Pokud se dotazovaní vyjadřují k pojmu vulgarita, 

vnímají ho hlavně v její znevažující funkci. Tuto funkci uvádí všechny mnou dohledané 

typologie funkcí vulgarity (Kast, 2010, Kramulová, 2009, Matějček, 1986, Svěrák 

IN Kramulová, 2009, Vybíral IN Ludvíková, Tvarůžková, 2004). Jedná se dle mého 

názoru o nejviditelnější funkci, tzn. pokud se mluví o vulgaritě, primárně se lidem 

vybaví znevážení, ke kterému ji lze použít. Od toho se odvíjí i primární nepřijetí 

vulgarity. Znevažující funkce je zásadní i u oficiálních slov, která lingvisticky vulgární 

nejsou, ale touto funkcí se dostávají do pozice slov hrubých a tím nepřijatelných. 

Vulgarismy s jinou než znevažující funkcí jsou pak vnímány jako méně závadné, než 

slova nevulgární s cílem znevážení. Kvůli této funkci bývá vulgarita spojována 

s agresivitou.  

 

Explicitně uváděli dotazovaní nesouhlas s tím, že pro některé děti jsou vulgarismy 

normálními slovy. Implicitně však tuto normalitu některých vulgarismů uznávají také. 

Jejich reakce jsou u těchto slov odlišné než u slov, která pro ně jsou více intenzivní. 

Za nejintenzivnější slova jsou dotazovanými shodně uváděna slova označující mužské 

a ženské genitálie, slova se sexuálním podtextem a slova označující snížené kognitivní 

schopnosti. Ve vnímání výše uvedených slov jako intenzivních se moje analýza shoduje 

s Crozier a Dimmock (1999), Janovou (2011) a Praischinger, Pomikal, Stieger (2011). 

Za nejméně intenzivní až normální slova je shodně považováno sousloví „ty vole“. 

Hugo a kol. (2009) uvádí, že tato slova, byla dříve jednou z nejrozšířenějších nadávek, 

dnes se však častěji jedná o slova bez nepřátelského kontextu. Výsledky průzkumu 

Žákovský slang (2006) odkazují dokonce na to, že se nyní jedná o slova, která jsou 

používána k vyjádření pozitivních postojů, například obdivu. Ve vnímaní nízké 

intenzity těchto slov se učitelé a učitelky shodují s dětmi ve výzkumu Janové (2011).    

 

Znalost vulgárních slov mají podle učitelů a učitelek děti z rodiny, od vrstevníků 

a z médií. Zde se mé výsledky o zdrojích znalostí slov shodují s výzkumem 

Novotné (2010) a Žákovského slangu (2006).  
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Znalost vulgarismu není shodná se znalostí jeho významu. Na neznalost významu 

u dětmi používaných slov poukazuje i Novotná (2010). Pro děti je podle učitelů 

a učitelek zásadní, že znají funkci, ve které lze slovo použít, význam je většinou 

spíše nepodstatný. 

 

Oproti minulosti děti používají vulgarismy, které jsou učitelkami a učiteli vnímány jako 

intenzivnější a slova, která byla dříve chápána jako vulgární, se přesunula do pozice 

slov normálních. Zdůvodněním je podle některých učitelů a učitelek, stejně jako podle 

Kast (2010), frekvence užívání slov. V případě vysoké frekvence se otupí jejich 

intenzita. Podle některých se vulgarita rozšiřuje do sfér, kde se dřív nevyskytovala a to 

z hlediska iniciátorů, kde byly uváděny děti mladšího školního věku a dívky 

a z hlediska prostoru, kde byly uvedeny média, ale i škola, to znamená veřejný prostor. 

Tento posun reflektují ve svém článku i Ludvíková a Tvarůžková (2004). Janová (2011) 

uvádí posun vulgarity před autoritou, který vnímají i mnou dotazované učitelky 

a učitelé. Druhým důvodem je podle dotazovaných snižující se sociální cit pro vulgaritu 

u dětí.  

 

Děti s vyšším kulturním kapitálem, jak ho definuje Bourdieu, jsou školsky úspěšnější. 

Chápou pravidla hodnocení ze strany učitelek a učitelů a mají dostatečný kulturní 

kapitál, který jim pomáhá tyto požadavky plnit, jak uvádí Šafr (2007) 

a Vojtíšková (2008). Děti s vyšším kulturní kapitálem podle dotazovaných pokračují 

ve studiu na gymnáziu nebo střední škole s maturitou, proto je zde podle nich míra 

vulgarity nižší než na základní škole. Děti s nižším kulturním kapitálem studují střední 

odborná učiliště, kde je vulgárnost ve škole vyšší. Vzhledem k tomu, že vulgarita je 

vnímána jako nekázeň, je zde shoda mezi vnímání učitelek a učitelů a tím jak hodnotí 

kázeň děti ve výzkumu agentury Stemmark s názvem Sociologický výzkum zaměřený 

na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství výchovy 

a vzdělávání (2009). V tomto výzkumu uváděli spokojenost s kázní studenti gymnázií 

a naopak nespokojenost studenti středních odborných škol.   

 

Vulgární slova používají děti na obou stupních základní školy. V případě, že použije 

vulgarismus dítě v mladším školním věku, je to vnímáno jako morálně méně přijatelné. 

Reakce učitelů na vulgaritu dítěte na prvním stupni je ovlivněna vnímáním dítěte jako 

malého. Dítě ještě nemá plně rozvinutou schopnost rozlišovat situační vhodnost, 
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pro některé děti je vulgarita normální, protože takto se mluví u nich doma, to znamená 

že vulgarita u něj nemusí být záměrná, čímž je méně závažná. Přítomná je výrazná 

autorita učitelek a učitelů, která je téměř nedotknutelná, jak uvádí Jedlička (2001), 

Vágnerová (1997) a Vašutová (2005). To je potvrzováno výroky učitelek a učitelů, že si 

děti v tomto věku „dávají pozor“, aby je dospělí neslyšeli mluvit vulgárně. Období 

snaživosti a touhy se učitelce zalíbit se projevuje v téměř absenci vulgarismů před 

autoritami a někdy i sdělováním, které z dětí pravidlo nevulgarity porušilo. Sdělení 

učitelce, že jiné dítě použilo vulgární slova, může být vysvětleno v souladu s Piagetem 

(Vacek, 2008), že mladší děti vnímají nutnost trestu, který následuje porušení pravidel, 

která jsou podle nich správná, protože je stanovila autorita.   

 

K přelomu dochází ve středním školním věku, kdy získávají vliv vrstevníci 

(Čačka, 2000, Langmeier, Krejčířová, 2006, Vágnerová, 1997). Jedná se o období, kdy 

jsou děti vnímány jako vulgárnější oproti ostatním na prvním stupni a méně vulgární 

oproti ostatním dětem na druhém stupni. Bendl (2001) uvádí, že většina dětí se po určité 

době ve škole adaptuje, vnímá a dodržuje pravidla, která mohou být odlišná od pravidel, 

která jsou stanovena doma. V rámci vulgarity je toto potvrzeno výroky, že dítě 

od určitého věku nechce zopakovat slova, která použilo v nepřítomnosti učitelky, když 

se ho na ně ptá. Je zde již přítomno vědomí nevhodnosti daných slov. Zatímco 

u mladších dětí je benevolence učitelek a učitelů k vulgaritě větší, snižuje se právě 

ve středním školním věku, kdy se předpokládá pochopení a dodržování pravidel, která 

škola stanovila. Zároveň se objevil názor, že záleží na vedení učitelky, která má třídu 

na prvním stupni, jak bude mít třída hranici používání vulgarity ve škole nastavenou. 

Tento názor se shoduje s názorem Janové (2011), že nedostatečná důraznost 

v prosazování formálních pravidel ze strany učitelky nebo učitele v období, kdy třída 

formuje vlastní pravidla, může ovlivnit míru vulgarity v dané třídě.  

 

Na druhém stupni se zvyšuje frekvence užívání vulgarity, intenzita použitých slov 

a jejich sociální funkce. Pokud budeme vnímat období puberty z pohledu vulkanismu 

podle Příhody, bude se jednat o typické zvýšení všech tendencí, které jsou přítomny 

i v jiných obdobích. Vulgarita je jednou z tendencí, která je ve starším školním věku 

zvýrazněná. Učitelky a učitelé vnímají jejich vulgaritu jako normální, i pro ně se jedná 

o období „fyziologické neposlušnosti“ (Bendl, 2004), takže určité projevy vulgarity 

tolerují. Avšak ve chvíli, kdy přesáhne hranice přijatelnosti ve škole, jsou tresty za ni 
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přísnější než u dětí na prvním stupni. To odpovídá názoru některých autorů 

(Čačko, 2000, Vališová IN Krykorková, Váňová a kol., 2010, Vašutová, 2005,), 

že u dospívajících je očekáváno, že se již nebudou pouze podřizovat a poslouchat 

autority, ale zároveň se předpokládá větší míra sebeovládání, zvládnutí vlastní 

„pudovosti“ a zodpovědnost za své chování. V případě, že projeví jejich nedostatek 

a použijí vulgarismus proti učitelce či učiteli nebo intenzivní vulgarismus v hodině vůči 

jinému dítěti, budou tresty vyšší než u mladších dětí. Jak uvádí autoři popisující starší 

školní věk (Fontana, 2010, Šauerová IN Vališová, 1999) je pro děti zásadní vliv 

kolektivu vrstevníků. To je zdůvodněním, proč používají vulgaritu častěji 

o přestávkách, kdy jsou mezi sebou a také zvýšeným významem sociální funkce 

vulgarity.   

 

Učitelé a učitelky jsou zároveň soukromé osoby, které v osobním životě vulgarismy 

v určitých situacích používají. Je pro ně zásadní nízká intenzita slov, prostředí a lidé, 

mezi kterými vulgarismus použijí. Vulgarismy používají v soukromém prostoru 

o samotě nebo mezi lidmi, kteří jsou jim blízcí. Funkce jimi užívaných vulgarismů jsou 

různé – psychohygienická, znevažující i sociální. Dotazovaní nepoužívají vulgární 

parazitismy, které se zdají být doménou dětského věku nebo jiné společenské vrstvy. 

V roli učitelky nebo učitele jsou za vulgarismy považována slova z oficiálního slovníku 

se znevažující funkcí. Ty vůči dětem použijí nejčastěji při pocitu zmaru práce 

a nevhodného chování dětí – tedy ve chvíli frustrace. Frustrace vede i k použití 

vulgarismů v psychohygienické funkci, které jsou používány mimo třídu – v kabinetě 

mezi ostatními učitelkami a učiteli nebo o samotě na chodbě. Společným znakem 

pro použité vulgarismy je také označení nízkou kognitivní schopností, která je, dle 

mého názoru, obranným mechanismem.  

 

Při posuzování ne/vhodnosti vulgarity je pro dotazované zásadní funkce vulgarismu, 

situační kontext a intenzita použitého slova.  

 

Přestože teoreticky můžeme vést přesné hranice mezi jednotlivými funkcemi, jak je 

vedou Kramulová (2009), Matějček (1986), Svěrák IN Kramulová (2009), Vybíral 

IN Ludvíková, Tvarůžková (2004), při konkrétních situacích lze často velmi obtížně 

rozlišit, o jakou funkci vulgarity se jedná, a spíše jsou jednotlivé funkce ve výroku 

různě kombinovány. Z hlediska funkcí vulgarity je nepřijatelná znevažující funkce. 
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Používání vulgarismů v této funkci je otázkou morálky. Podle Bendla (2001) jsou 

morální pravidla pravidly objektivními, to znamená všude platícími. Pravidla kázeňská 

jsou závislá na svém cíli a účelu. (Bendl, 2001) Příklady, které dotazovaní uváděli, 

se často týkaly vulgarismů ve funkci parazitismů, což potvrzuje názor Aitchison (2006), 

že tato tendence je v rámci vulgarity dětí velmi častá. Za přijatelné jsou považovány 

vulgarismy se sociálně stmelující funkcí, užity za cílem zdůraznění či vtipu, které by 

mimo školu byly vnímány jako vhodné. Vulgarita užitá v této funkci je vnímána jako 

problém kázeňský, kdy je cílem udržet určitou pozici školy jako místa, kde se 

vulgarismy nepoužívají. To odpovídá teorii sociálních domén (oblastí) Turiela 

a Nucciho (Vacek, 2008).55 Zatímco znevažující vulgarita je problémem morálním, 

vulgarismy s ostatními funkcemi patří do oblasti sociálních konvencí, kde je jejich 

nevhodnost (špatnost) uváděna na základě toho, co stanoví sociální autority. Autorita 

školy říká, že je vulgarita ve škole nevhodná. To, že se učitelky a učitelé k vulgaritě 

s jinou než znevažující funkcí na půdě školy staví benevolentněji než ke znevažující, 

vychází pravděpodobně z vědomí sebe sama jako soukromé osoby, která vulgarismy 

používá a lidsky tak děti chápe.    

 

Primárně nevhodná je pro dotazované jakákoliv vulgarita na půdě školy, i zde je však 

její ne/přijatelnost vnímána na určité škále. Naprosto nepřijatelná je za předpokladu, 

že je použita při hodině v rámci frontální výuky. Poměrně přijatelná je na mimoškolních 

akcích, jako je výukový program v zoologické zahradě nebo školní výlet. Vliv 

na vulgaritu v hodinách mají používané formy, ale také autorita učitelky nebo učitele, 

pod kterou je řazena přísnost, zábavná výuka a dobrý vztah k dětem, v čemž se 

výsledky shodují s Bendlem (2004). Zatímco Bendl (2004) a Vacek (2008) uvádí 

skupinovou práci a diskuze jako prostředek vhodný k posilování kázně a postupu 

morálního vývoje, učitelé a učitelky ji, společně s individuální prací a hrou, uvádí jako 

moment, kdy jsou děti více vulgární než při jiných formách. Je možné, že tyto formy 

vedou k větší atraktivnosti pro děti a tím větší ochotě dodržovat kázeň v hodinách dané 

učitelky nebo učitele. Zároveň se však jedná o formy, které poskytují prostor 

                                                 
55 Autoři rozlišují tři oblasti: morální oblast, oblast sociálních konvencí a oblast osobních preferencí. 
Do morální oblasti patří obecně platné požadavky, přikázání, závazky, odvozené z historických 
zkušeností a není proto dovoleno se jim vyhnout s odvoláním se na okolnosti nebo specifické vlastnosti. 
Vacek (2008) uvádí jako příklad ubližování. Oblast sociálních konvencí obsahuje situace, které jsou 
posuzovány jako špatné nebo ne. Není to však z hluboké podstaty činu, ale kvůli sociální dohodě. Tyto 
dohody mohou být měněny sociálními autoritami. Oblast osobních preferencí by neměla být regulována. 
Příkladem jsou vkus na barvy nebo chutě. 
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pro neformální komunikaci mezi dětmi a tím i prostor pro vulgaritu, která je její 

součástí. Vágnerová (1997) a Vašutová (2005) uvádí, že děti mají rády, když učitelé 

nezdůrazňují asymetrii rolí učitel-žák a přijímají je jako partnery, zároveň i v těchto 

situacích je častější frekvence vulgarity, komunikace se i zde dostává do neformální 

polohy. V rámci situačního kontextu je posuzována adresnost vulgarismů, kdy jako 

nejméně závadná je vnímána vulgarita neadresná a naopak nejvíce závažná je vulgarita 

směřovaná na učitelky a učitele, ale i jiné dospělé lidi. 

 

Vulgarita vůči vyučujícím se zdála být při rozhovorech tabu tématem. Pravděpodobně 

s ohledem na to, že díky jejímu použití, je snížena autorita a kompetence dané učitelky 

nebo učitele.  

 

Faktorem, který ovlivňuje vnímání vulgarity ze strany dotazovaných učitelek a učitelů 

je souhlas s iniciátorem vulgarity. Pokud je souhlas přítomen, jsou vulgarismy vnímány 

jako lidsky pochopitelné a tím méně závažné.  

 

Vulgarita je fenoménem silně situačním. V případě, že je použita v jedné z oblastí 

nepřijatelně, je tím ovlivněno vnímání situace jako celku bez ohledu na to, že ostatní 

faktory jsou v pásmu normy nebo přijatelnosti. Kombinacemi jednotlivých faktorů 

v různých případech vzniká vysoká variabilita ve vnímání závažnost a tím 

i při posuzování. 

 

Vzhledem k tomu, že vulgarita je v prostředí školy vnímána jako nekázeň, jak uvádí 

Bendl (2004) a Kyriacou (2008), jsou reakce, které dotazovaní využívají při řešení 

dětské vulgarity stupňovány od nereagování až po disciplinární řízení. Reakcí 

na vulgární vyjádření dítěte ve škole je velké množství a jsou závislé na situačním 

kontextu a intenzitě použitého slova, věku iniciátora, souhlasu s výrokem. Učitelky 

a učitelé nereagují na vulgaritu ve chvíli, kdy ji považují za mezi dětmi normální 

a nejsou situaci přímo přítomni, nebo ve chvíli, kdy mají pocit, že by nedokázali situaci 

vyřešit s ohledem na nedostatek informací o použitém slově nebo iniciátorovi. Pokud 

jsou děti v dané chvíli blízko, použijí učitelé a učitelky reakci, která řeší vulgaritu 

v danou chvíli, ale nemá pro dítě další následky. Jedná se například o napomenutí, 

rozhovory, řešení dětské vulgarity před třídou nebo na třídnické hodině. Cílem 

je většinou uvědomění si nevhodnosti použitých slov na půdě školy. V případech, kdy je 
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vulgarita v některém ohledu použita nepřijatelně, jsou zadávány tresty, udělovány 

poznámky či přímo kontaktováni rodiče dětí. Od nich učitelé a učitelky očekávají, 

že vyjádří své negativní stanovisko ke slovům, které dítě použilo. V případě nejasností 

na straně rodiče mohou dostavit do školy, aby společně s dítětem a učitelem nebo 

učitelkou situaci prodiskutovali. Na setkání ve škole se očekává, že rodiče utvoří koalici 

s učitelem nebo učitelkou a společně vyjádří nesouhlas se slovy, které dítě v dané 

situaci použilo. Za naprosto nepřijatelnou je, jak je uvedeno výše, je vulgarita 

směřovaná k učiteli nebo učitelce, vulgarita se znevažující funkcí adresovaná dítěti 

ve chvíli, kdy je situace šikanou dítěte či užití velmi intenzivního vulgarismu vůči dítěti 

během vyučovací hodiny. Nepřijatelnost vulgarity směřované na učitele a učitelky 

vnímají nejen oni sami, ale i děti, které jak uvedla Novotná (2010) vulgaritu přiznávali, 

ale její směřování na učitele a učitelky popřeli, přestože v jejich třídě nebylo ojedinělé. 

Toto popření je znamením, že je i pro děti takto směřovaná vulgarita za hranicí tak 

přijímaného chování, aby o něm dobrovolně mluvily. V tuto chvíli dochází většinou 

k disciplinárnímu řízení a učitelem či učitelkou je požadováno snížení známky 

z chování, souběžně s tímto procesem jsou kontaktováni rodiče. Cílem je společně 

dosáhnout toho, aby dítě tento typ vulgarity nepoužívalo. 

 

Cílem reakcí na vulgaritu dětí je uvědomění, v jakých situacích děti vulgarismy 

používají. Nadstavbou tohoto uvědomění má být zvýšení sociálního citu pro situační 

kontext vulgarity. Jestliže jsem uvedla, že vulgarita je otázkou kázně, pak cílem reakcí 

je sebekázeň (Bendl, 2005), kdy dítě nepoužívá vulgarismy ve škole vůbec nebo 

v přijatelném kontextu. Cílem je také sebeovládání při používání vulgarismů 

v situacích, kdy vhodné nejsou. Cílem disciplinárních reakcí je zamezit opakování 

nepřijatelné vulgarity dítěte a předcházet jejímu rozšiřování mezi ostatní děti. V cílech, 

kterých by dotazovaní rádi díky svým reakcím dosáhli, se projevuje určitá ambivalence. 

Dotazovaní si uvědomují, že vulgarismy jsou součástí nejen dětského světa. Jsou 

v jazyce a řeči přítomné, oni sami je v soukromí používají, je však nutné je užívat 

situačně vhodně. Na půdě školy tak dochází k různorodým reakcím na vulgaritu 

v závislosti na jejím situačním kontextu. Snaha vymýtit vulgarismy, která je 

proklamována, se omezila situace, které vedou k znevážení.  

 

Výzkum byl proveden na základě dat získaných z rozhovorů s učitelkami a učiteli 

z jedné školy. Přestože je zacházení s vulgaritou definováno ve školním řádu, 
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ke kterému se dotazovaní v některých momentech odvolávali, jsou mezi nimi v rámci 

zacházení s vulgaritou rozdíly. Učitelé a učitelky se pohybují na hranici toho, kdy cítí, 

že mají hájit zájmy instituce školy, která definuje vulgaritu jako nevhodnou a tím, kdy 

mají pro vulgaritu dětí pochopení. Intenzita tohoto rozporu je ovlivněna tím, že jsou 

v roli učitele/učitelky, ale zároveň jsou stále soukromé osoby, které k vulgaritě mají 

nějaký vztah a někdy ji samy používají. V určitých situacích se dotazovaní cítí více jako 

soukromé osoby, v danou chvíli jsou k vulgaritě více tolerantní. Jedná se o výlety, čas 

přestávky. Naopak při frontální výuce v hodině jsou více v roli učitele/učitelky a jejich 

reakce na vulgaritu jsou více striktní. Toto popisuje Štech a Viktorová (IN Kolláriková, 

Pupala, 2001), když uvádí dilema snahy přiblížit se k dítěti a naopak potřebu odstupu. 

Rozdíly jsou dány také pojetím fenoménu vulgarity. Někteří hodnotí jako vulgární 

projevy pouze ty, které znevažují a jiní vnímají, že ačkoliv je vulgarita s ostatními 

funkcemi pro ně méně závadná, stále zůstává vulgaritou, která je školou definována 

jako nepřijatelná. Ačkoliv jak je uvedeno výše, existuje určitý postup, kterým učitelky 

a učitelé na vulgaritu reagují, není tento postup jednotný, což může vyvolávat nevoli 

u dětí, pro které je důležitým znakem, který je stabilita v dodržování pravidel, jak uvádí 

Vágnerová (1997). Tato nejednotnost může být pro ně matoucí.  

 

Dotazovaní vnímají nutnost spolupráce s rodiči při nevhodném i nepřijatelném užívání 

vulgarity. Domnívají se, že je podstatné, aby děti viděly, že jsou rodiče a učitelky 

a učitelé v tomto jednomyslní a s vulgaritou ve škole nesouhlasí. Podle některých je vliv 

rodičů na chování dětí významnější než vliv učitelů a učitelek, protože mají možnost 

více ovlivnit mimoškolní, každodenní život dětí. Dotazovaní si nejsou jisti dostatečnou 

reakcí na poznámky zapsané v žákovské knížce. Z daného důvodu je někteří neužívají. 

Na druhou stranu v případě, že rodiče jsou pozváni do školy na jednání ohledně 

vulgarity má většina dotazovaných zkušenost, že se rodiče postaví na stranu školy 

a utvoří koalici s učitelem nebo učitelkou. Někdy se však dostávají do odporu, vulgaritu 

vlastního dítěte popřou nebo hledají zodpovědnost za ni na straně okolí – spolužáků, 

učitele nebo učitelky. Zdůvodněním je obava o vnímání sebe sama jako kompetentního 

vychovatele dítěte a pocit, že si škola přeje disciplinovat nejen dítě, ale i rodiče.  
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9. Závěr 
Cílem této práce bylo doplnit informace o vulgaritě dětí o pohled učitelů a učitelek. 

Z důvodu malého výzkumného vzorku učitelů a učitelek, kteří pracují na jedné škole, 

jsou výsledky výzkumu pouze orientační.  

 

Metodu rozhovoru považuji za vhodně zvolenou, s ohledem na to, že mezi mnou 

a dotazovanými byl kolegiální vztah a byli tak ochotni mluvit o tématu vulgarity 

bez zbytečných obav. Vhodným doplněním by určitě bylo pozorování, které by mohlo 

dodat například informace ohledně chování dětí po té, co učitelé a učitelky reagují 

na jejich vulgaritu. 

 

Doplněním výzkumu by mohl být i kvantitativní výzkum, ve kterém by učitelé 

a učitelky hodnotili závažnost vulgarity v určitých předem daných situacích a uváděli 

by, které faktory pro ně jsou rozhodující. Výzkum by mohl potvrdit či vyvrátit výsledky 

získané analýzou rozhovorů s mnou dotazovanými učitelkami a učiteli.   

 

Na výzkum by bylo možné navázat a pokračovat v něm například komparací vulgarity 

studentů a studentek na různých typech středních škol (gymnázium, střední odborné 

školy s maturitou a střední odborné učiliště) z pohledu jejich učitelů a učitelek 

nebo pohledem učitelů a učitelek ze základní školy ve velkém městě či na vesnici.  

 

Tématem, které by bylo dle mého názoru vhodné pro další výzkum, je vulgarita vůči 

vyučujícím. Ta se v mém výzkumu ukázala jako tabuizovaná. Doplněním tématu 

vulgarity dětí by mohl být také výzkum, který by se zaměřil na pohled rodičů a to jak 

vnímají řešení vulgarity ve škole. 

 

Již v úvodu jsem psala, že vulgární slova používám a přesto jsem se v pozici učitelky, 

která je slyší z úst dětí, cítila zaskočená. Nyní posuzuji mnohem více aspektů momentů, 

ve kterých jsem se s vulgaritou dětí setkala. Uvědomuji si důležitost situace – prostředí, 

lidí, mezi kterými je vulgarita použita, její adresnost, ale také funkce. Intenzitu, kterou 

jsem původně považovala za zásadní, nyní hodnotím jako mnohem méně podstatnou 

a i zde si uvědomuji vysokou individualitu ve vnímání.  
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Také jsem chtěla vědět, která reakce na vulgaritu je ta nejlepší. Hledala jsem, zda 

existuje určitý algoritmus, kterým by se učitelé a učitelky měli při reagování 

na vulgaritu řídit. Až později jsem si uvědomila, že ani já nemám jasně stanovený cíl 

reakcí a pohybuji se na hranici hájení instituce školy a toho, že sama vnímám vulgaritu 

jako prostředek, který může být nejvýstižnější v určitých situacích. Nenašla jsem tedy 

reakci nejlepší, ale našla jsem kritéria, která je potřeba zvažovat. Pokud by si tato 

kritéria uvědomili učitelé a učitelky na školách, mohli by alespoň v jednotlivých 

školách reagovat na vulgaritu dětí jednotně a tím u dětí posilovat sociální cit 

pro situační vhodnost vulgarity.  
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Příloha 1 – Ukázka rozhovoru  
Jak vnímáš užívání vulgárních slov dětmi ve škole? A to je myšleno obecně nebo při 
hodinách…? Jakkoliv T ě napadá, může to být obecně i při hodinách… Já se 
přiznám, že, nevím, jestli tím, že jsem známá jako přísnější, tak při hodinách se musím 
přiznat, že vulgaritu neslyším. Při hodině si jí prostě neuvědomuju, samozřejmě, že 
o přestávce, kdy děti tolik nevnímají, že tam nějaký dospělák je, je to jiné. Nelíbí se mi 
to vůbec. Co musím říct, že se mi občas stane, že když sedím v kabinetě a děti jsou 
ve třídě o přestávce, tak někdy na ně musím vyběhnout, když jako vyloženě i rozumím 
něčemu vulgárnímu, takže nelíbí se mi to vůbec. Takže o přestávkách vulgárně 
mluví? No, no, to určitě, obzvlášť, když, jak říkám, jsem v kabinetu a oni neví, jestli 
tam jsem nebo nejsem. 
 
Obecně děti ve škole mluví vulgárně? Nemyslím si, že by to bylo u většiny, jsou 
ale někteří, kteří ty vulgární výrazy používají. Občas je to i tak, že jim ani nepřijde, že 
mluví vulgárně, že je to pro ně takový běžný…že použijí slova jako běžně, aniž by si 
uvědomovaly, že jsou vulgární.  
 
Když bys měla hodnotit vulgaritu v minulosti a dneska – ať už v rámci své praxe 
nebo jestli si vzpomeneš na svou základní školu. Když to už je tak strašně dávno… 
(smích) obecně si myslím, že samozřejmě ta vulgarita se postupně trošičku stupňuje, 
že zatímco dejme tomu v počátcích, když jsem učila nebo možná i když já jsem byla 
na nějakých těch školách – základní nebo střední, tak tam bylo běžný nějaký to „vole“ 
a tak dále, ale teď se to stupňuje a to „vole“ už pro ně není v podstatě nic vulgárního, je 
to pro ně běžný slovo, který používají a že teda používají daleko tvrdší slovník. 
 
Jakým způsobem souvisí podle Tebe vulgarita s věkem dětí? Já jsem měla 
příležitost, že jsem učila na gymnáziu a pak jsem přešla na základní školu a i když je to, 
jak říkám, s odstupem, protože jsem tam byla asi před pětadvaceti lety, tak si myslím, 
že si tam děti dávaly daleko víc pozor, aby je neslyšeli ti kantoři na tej střední škole, 
že na tej základce si neberou moc servítky a nějak mi to připadá, že některým to vůbec 
nevadí, že se vyjadřují vulgárně a přitom je může slyšet kantor nebo jakýkoliv dospělý 
člověk. Řekla bych, že naprostá většina to neřeší. Čím myslíš, že to je, že na tom 
gymnáziu si dávají pozor a na té základní škole až tak ne? Já si myslím, že na tom 
gymnáziu nebo střední škole obecně přijdou ty jakoby vybrané děti, které to mají 
v hlavě trochu víc srovnaný než na té základce to jednak a jednak prostě na té základce 
o těhlech věcech vůbec nepřemýšlí a že ty starší, kteří dejme tomu mají už i nějakou 
představu, co budou chtít jednou v budoucnu dělat, tak jsou zodpovědnější. 
Zodpovědnější k tomu, že k tomu jejich projevu by měla asi patřit nějaká slušnost 
na rozdíl od té vulgarity, kde možná si myslím, že na té základce se tím někteří, nemůžu 
říct, chlubí, ale že jim to připadá, jako že jsou…, že se před těma ostatníma můžou jako 
blýsknout. Takže tím vlastně něco získají… Jo, proto možná používají i ty tvrdší 
slova…Taky si myslím, že dneska je bohužel ta vulgarita i v televizi a myslím si, že ty 
děti z tý základky a já třeba nevím teď jaký jsou hry na počítači, který třeba ty děti 
sledujou, ale myslím si, že i tam nebude ta vulgarita nic divnýho, takže jim to připadá 
úplně normální, na rozdíl od těch starších a v podstatě už dospělých lidí na těch 
středních školách, kteří už vědí, že to není ten život, který je opravdu skutečný.  
 
Ve kterých situacích děti mluví ve škole vulgárně? Tak určitě, když jsou něčím 
rozhozený, naštvaný, to znamená dostanou poznámku nebo jsou pokáraný kvůli 
něčemu, co udělaly, to bych řekla, že je asi na prvním místě. A jinak, jak říkám, 
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u některých je ten slovník obecně takovej a i když jim není úplně ouvej, nejsou nějak 
přitlačený ke zdi, tak stejně ty tvrdší slova používají, asi právě tím, že si myslí, že jsou 
celkem normální, někteří, bohužel je mi jasný, že to slyší i doma.  
 
Která z těch situací, o kterých jsi mluvila je převažující? Nejčastější? Nejčastější je 
právě asi to, že je jim něco vytknuto nebo že se jim něco nepovedlo.  
 
Jaké reakce Tě napadají pro situace, kdy dítě použije vulgární slovo? Jak říkám, já 
když jsem v tom kabinetu a slyším tam přes ty zavřený dveře nějaký ty sprostší výrazy, 
tak se přiznám, že tam vletím docela dost naštvaná, někdy mě vytočí i taková běžná 
nadávka, jako že si mezi sebou soustavně „volujou“ a „krávujou“ a já nevím co. Takže 
jim většinou řeknu, jestli by to nemohly odvést do stáje nebo do chlíva, protože teď 
jsme ve škole. Něco v tomhle duchu. Když je to třeba, že na chodbě jdu za někým a oni 
si neuvědomujou, že za nima může být někdo dospělej, že je slyší, tak stačí někdy 
jenom tak pokárat nebo se podívat, zvednout obočí. Někdy i to na někoho platí, že se 
zarazí, někdy se občas i někdo omluví, ale moc často to nebejvá. Když jsi říkala, že 
pokáráš, co použiješ za větu? Třeba jestli to trošičku nepřehání, jestli se slyší, něco 
v tomhle duchu. Teď si honem neuvědomuju všechno, co jim říkám. 
 
Myslíš si, že děti jsou v některých hodinách vulgárnější než v jiných hodinách? 
Nebo obecně, ty jsi říkala, že ve svých hodinách neslyšíš vulgaritu, myslíš si, že jsou 
děti v některých hodinách vulgární? Bohužel jsou při některých hodinách vulgárnější, 
že si při některých hodinách dovolí říct víc. Čím to podle Tebe je? No…(povzdech) je 
to smutný, že musím i do našich řad, ale bohužel si myslím, že je to daný i osobou toho 
vyučujícího. Že ne všichni jsou důslední nebo…ne snad že by jim to nevadilo, to vůbec 
ne, ale že ty děti nemají… nevidí v nich takový respekt a že to zkouší a když jim to 
projde, tak se to stupňuje a je to častější a že pak se řeší problém, že v některých 
předmětech to bývá častější. Myslíš, že je to tím, že to dítě to vyzkouší a ten učitel 
na to nereaguje? Já samozřejmě při těch hodinách nejsem, ale byla jsem občas 
na nějakém náslechu v rámci třeba zavádějících učitelů a tam už třeba člověk pozná, 
jestli ten dotyčný bude mít respekt nebo ne nebo jestli má větší, menší, takže, když moc 
nereaguje na nějaký takový vystrkávání růžků dětí, tak to už si trošičku zadělává 
na problém, že ty děti si na něj budou dovolovat a že to pak časem sklouzne, nebo občas 
u někoho sklouzne i k té vulgaritě nebo nějakým výrazům, které si rozhodně myslím, 
že by děti použít neměly. Když říkáš zavádějící učitel, tak to se týká nastupujících 
učitelů. Myslíš, že se ty situace týkají převážně mladších učitelů? Já jsem se s tím 
setkala většinou u těch mladších učitelů, ale nemůžu říct, že by to bylo jenom, to vůbec 
ne. Takže může se to stát i u staršího učitele z nějakého důvodu? To určitě 
i u staršího učitele. A taky z důvodu respektu nebo z jakého důvodu? Obecně asi 
myslím, že jo, že ten člověk, když už je starší, tak je před těma dětma zavedený za ty 
léta, který v tý škole učí, protože ty děti si předávají ty informace, že si u něj můžou děti 
daleko víc dovolit, včetně třeba toho vulgárního vyjadřování. Myslíš si, že kdyby ten 
učitel na to zareagoval, tak ty děti by se stáhly? Ono u těch, kteří jsou mladší, 
si myslím, že mají tu výhodu v tom, že se to možná časem naučí. Netroufám si říct, že 
se to naučí na té stejné škole, kde už ten problém měli, možná…když u nás by měli 
problém, odejdou na jinou školu a ví, že tyhle problémy měli, tak jinde si na to dají 
pozor, dejme tomu, ale to je možná jenom moje nějaká představa. Pokud je to už starší 
letitý učitel a má ten problém dlouhý léta, tak si myslím, že je skoro nemožný, aby se 
najednou z něj stal ten, u kterého si to ty děti dovolovat nebudou. Takže ta tradice se 
s ním nese? Jo, že se to s ním veze, že ty děti nás mají nějak ocejchovaný. Jako 
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u tohohle je to v pohodě, bacha, tenhle je tvrdej a tak dále. Když říkáš tenhle je tvrdej, 
tak co by ten učitel v tu chvíli udělal, když by se zachoval tvrdě? Někdy tvrdě, až 
že…nevím, znala jsem i bývalý kolegy, kteří by vystartovali i třeba v tom smyslu, že by 
použili fyzický trest třeba.  
 
Jaký další reakce Tě napadají na to, když dítě řekne vulgární slovo? Může to být 
i tak, že je nepoužíváš, ale víš o nich, že existují. Někdy musím říct, že se i sama 
musím krotit, abych nepoužila něco ostřejšího. Ale myslím, že se mi to celkem daří. 
Ale většinou opravdu….ještě se mi třeba nestalo nebo neuvědomuju si, že bych někdy 
někomu chtěla za to napsat poznámku. Takže to zvládneš tím napomenutím? Myslím 
si, že jsem to zvládla vždycky napomenutím a tím, že jsem jim dala jasně vědět, že se 
mi to vůbec nelíbí, že by takhle mluvit neměly, že je to pro mě velkej problém a že teda 
nechci, aby pokračovaly. Ještě další reakce Tě napadá? Teď asi nevím.  
 
Která z těch reakcí Ti připadá nejvíc efektivní? Někdy možná to dítě trošičku, 
ne úplně zesměšnit, ale trochu ho jako shodit, aby si jako… jak jsem říkala, že tam 
ty voli a krávy běhají, tak říct: „Vy jste snad taky mezi nima?“ Aby si třeba uvědomili, 
že teď se mezi sebou nazývají nějakými zvířecíma titulama nebo zvířecími názvy, tak je 
trochu shodit s tím, že si uvědomí, že jsou lidi a ne že ten druhej je vůl a kráva. Možná 
i to mi připadá, že je v daný moment docela účinný. Čím to je, že tahle reakce je tak 
efektivní? Já doufám, že u někoho je to přece jenom trochu stud před těmi ostatními.  
 
Jaká z reakcí Ti přijde nejméně efektivní, v podstatě k ničemu? Skoro mi připadá, 
že neefektivní je napsat poznámku, že byl vulgární. Jako neřešit to ničím jiným, než že 
si vezmu žákovskou a napíšu poznámku: „Při hodině nebo o přestávce byl váš syn nebo 
vaše dcera vulgární nebo vyjadřoval se vulgárně.“ To mi připadá jako málo efektivní. 
Kvůli čemu? Mám pocit, že si dneska s poznámek obecně děti nic moc nedělají. 
A bohužel začínám mít pocit, že ani rodiče zrovna u těch, u kterých by se to objevovalo 
častěji, u kterých by to bylo častěji slyšet a měly by těch poznámek víc, tak většinou ty 
rodiče tohle neřeší, jako že by to byl nějaký problém, se kterým by měli něco dělat. 
Většinou se pak dozvím, že měl zakázaný jít na brusle nebo na fotbal nebo něco jiného, 
ale že to stejně neřešilo ten problém a že se to objevuje dál. Co myslíš, že by měli 
udělat rodi če, aby se ta poznámka stala efektivní? Co by mělo nastat v okamžiku, 
kdy mu dítě přinese takovouhle poznámku? Hmm. Já si hlavně myslím, že pokud 
napíšu jenom, že bylo dítě vulgární, tak si pod tím můžu představit cokoliv, takže kdyby 
se mi jako rodiči něco podobného stalo, tak bych asi chtěla vědět opravdu přesně, co ten 
můj syn nebo dcera použili, takže bych se šla zeptat a asi bych to dítě vzala sebou. 
To znamená, že bych chtěla přesně vědět, co se stalo, co použil a aby bylo to dítě 
donucené to přede mnou říct, protože si myslím, že samozřejmě doma to úplně neřekne 
a tím pádem jak říkám, tím, že jenom dostanu vzkaz, že moje dítě mluvilo sprostě, tak 
ono mi může napovídat, co chce, že jo. Může mi klidně říct: „Já jsem jenom řekl, že je 
debil, že je blbec,“ a ono to tak není. Mohlo to být daleko horší. Ale pokud se chci 
spolehnout, že to dítě mi říká pravdu, tak si myslím, že ne vždycky to tak je a chtěla 
bych to teda vědět přesně a aby u toho to dítě bylo a aby se jakoby zastydělo. Takže 
efektivita spočívá v tom, že se dítě zastydí, že použilo… To dítě by se mělo přinutit, 
aby se zastydělo i před rodičem, protože před učitelema si z toho zase tolik nedělají, 
přece jenom ty rodiče, si myslím, že jsou pro ně, řeknu, větší autorita. To by měli být. 
Takže si myslím, že by měli ti rodiče být daleko důslednější a víc spolupracovat v téhle 
otázce i s těmi učiteli.  
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Existuje situace, kdy Ti vulgarita dítěte nevadí? No…(smích) možná vulgarita…jde 
o to, co už považujeme za úplně vulgární. Nevadí mi ve chvíli, když je to…Já to uvedu 
na příkladu, co se mě osobně stalo v pátek, když jsme byli na exkurzi s deváťákama 
a čekali jsme než učitel koupí lístky do kostnice a bylo totální horko, až jako 
nesnesitelný. Seděli jsme na hřbitově a jedno dítě zjistilo, že nemá dost pití na celou 
cestu zpátky a přes ulici byl stánek nebo byl krámek a my jsme mu dovolili, aby si šel 
koupit to pití tomu jednomu chlapci. A teď najednou ve chvíli, kdy odešel, tak zákon 
schválnosti přišel učitel a že máme hnedka jít a honem honem a ten kluk byl jinde. 
Takže taková taková ta moje rychlá reakce byla…nevím přesně, co jsem v tu chvíli 
řekla, ale jako „Do prkýnka, ty vole, teď je pryč.“ Taková ta rychlá reakce nečekaná, 
kdy člověk nepoužije ty nejvulgárnější výrazy, ale že prostě s takovou rychlou reakcí 
něco ze sebe vypustí, tak pokud se do takové situace dostane dítě, tak bych řekla, že je 
to poznat, kdy takhle narychlo zareaguje. Ale i já jsem si honem uvědomila, co jsem 
řekla a chytla jsem se za pusu. Ale i tam člověk viděl, že ty děti jako pochopily, že jsem 
nechtěla být sprostá nebo nějak vulgární a že mě to zarazilo, že jsem se lekla. Takže 
kdyby se dítě dostalo do takovéhle nějaké situace, tak bych neřešila a nezlobila bych se, 
že použil nějaké ostřejší slovo. Čím to je, že Ti to v tuhle chvíli nevadí? Myslím si, že 
to v tu chvíli nesouvisí…Prostě to nějak navazuje na tu nečekanou situaci a já tím 
jakoby…neznamená to, že jsem chtěla použít nějaké silnější výrazy, ale jenom jsem 
rychle zareagovala. Teď to neumím úplně vysvětlit.  
 
Existuje situace, kdy Ti vulgarita velmi vadí? Já jsem to třeba sama nezažila, 
ale slyšela jsem vyprávění, že žák ještě na nižším stupni používal vulgární slova vůči 
vyučujícímu, ne sice úplně do očí, ale po té, co ten učitel opustí třídu, použije 
je záměrně, chce ze sebe vybít ten vztek na toho dotyčného před ostatními dětmi 
a velice jako tvrdě. Tak to se mi nelíbí vůbec. Jaká slova ten člověk použil? Já jsem 
to neslyšela, měla jsem to jen zprostředkovaně, použil: „Co si ta píča jedna zkurvená 
myslí.“ A použil to tak, že to skutečně ty děti kolem něj slyšely a té učitelce to donesly. 
Čím to je, že v téhle situaci Ti to zrovna vadí? Vadí mi, že vůči tomu učiteli nemá 
absolutně žádný respekt nebo… že z toho dítěte vypadla taková agrese, že dal najevo, že 
v té hlavě nic nemá nebo jak to říct.  
 
Dělala jsi někdy, že vulgaritu neslyšíš, ačkoliv jsi u ní byla přítomná? Pokud to 
nebyl případ, kdy jsem říkala, že mi to nevadí, tak mám pocit, že ne. Že aspoň tím 
povytažením obočí nebo nějak mimikou, ačkoliv jsem nic neřekla, tak jsem dala najevo, 
že to slyším.  
 
Když se vrátím k té situaci, kdy jsi říkala, že Ti to nevadí, když by dítě to vulgární 
slovo použilo, nechala bys to bez povšimnutí nebo bys nějak zareagovala? Asi nějak 
takhle podobně jenom skutečně gestem, mimikou, ale že by i to dítě z toho asi 
pochopilo, že v ten daný moment jsem mu to jakoby prominula.  
 
Vzpomeneš si na situaci, kdy Tě vulgarita dítěte překvapila? To asi ne, pokud 
neberu to, co řeklo to dítě o té učitelce, to mě samozřejmě překvapilo, ale u něj jsem 
toho nebyla svědkem, takže…z osobního asi ne.  
 
Je nějaká situace, kdy by vulgární slovo mohlo být vhodné? Asi někdy i jo. Mě teď 
napadá příklad, když se hodnotí práce některých politiků, tam i někdy mě napadá 
ostřejší slovník. Ale nevím, jestli tohle sledují děti a jestli by děti se v tomhle směru tak 
vyjádřily, ale myslím, že ty starší už asi jo, že už to asi sledujou. A někdy pokud by je 



 104 

použily s tím, že by líčily nějakou takovou situaci, tak tam i nějaký ostrý slovo by bylo 
na místě. Jak by třeba zněla ta věta, kterou by v tu chvíli mohly použít? Úplně 
nevím, zda se to dá říct, to už skoro dneska není vulgarita, ačkoliv je to vulgarita, že tam 
sedí „volové.“ 
 
Ty jsi mluvila o tom, že něco už skoro není vulgární nebo naopak něco už je hodně 
vulgární, tak jaká vulgární slova považuješ za velmi silná, velmi vulgární? Hodně 
vulgární mi připadají vulgární názvy pro pohlavní orgány, ať ženské či mužské. Tak 
tam kde se titulujou tímhle způsobem, to už je pro mě opravdu hodně vulgární. Kvůli 
čemu? Tak vzhledem k tomu, že jsem párkrát učila sexuální výchovu a vždycky když 
jsem dělala v páté třídě přednášku na tohle téma a začala jsem s těmi dětmi mluvit 
a používat ty správné názvy, tak oni se tomu hodně chichotaly a já jsem se jim snažila 
vysvětlit, že to je normální název pro věc, který každý z nich má, ať už jsou to kluci 
nebo holky a že ty slova, která oni používají jako nadávky, tak že tím nevyjadřují to, co 
chtějí, že by chtěli mluvit, nevím, o penisu, ale že ten vulgární název to úplně sráží 
význam, tu hodnotu toho slova, té věci, toho orgánu. Prostě tak. Neumím to líp 
vysvětlit. Ještě další slova Ti přijdou hodně vulgární? Nelíbí se mi vůbec, když se 
používají zkurvená. Čím to je u tohoto slova? Mám to obecně spojený s velkou 
vulgaritou, ale nevím proč.  
 
Pak jsou nějaká slova, o kterých všichni víme, že jsou vulgární, jsou tak obecně 
chápané, ale pro nás až tak vulgární nejsou? Máš nějaká taková slova a případně 
jaká? To nejmenší co člověk slýchá: vůl, debil, blbec, kráva. I když ta „kráva“ už mi 
taky zase připadá vulgárnější než ten „vůl“, se kterým se kdysi začínalo a dneska už je 
zařazený mezi úplně běžně užívaný slova, který ty děti použijou ve větě za každým 
třetím slovem. Tak to jsou pro mě míň vulgární slova. Čím to je, že zrovna tyhle slova 
jsou míň vulgární? Asi proto, že jsme si navykli, že se používají prakticky normálně 
v běžné řeči. Aniž by se tím chtělo něco vulgarizovat nebo použít to jako nadávku, oni 
to neberou nebo nebereme to, my to samozřejmě občas použijeme taky, jako že někomu 
nadáváme.  
 
Je pro Tebe důležitější situace, ve které dítě vulgární slovo použilo a nebo 
intenzívnost toho vulgárního slova?  Já myslím, že situace.  
 
Když se ještě vrátím k t ěm reakcím na to, že je dítě vulgární, tak my jsme mluvili o 
tom, jaké využíváš ty. Ale je nějaká reakce, kterou kolegové využívají a ty jí 
neužíváš? Kromě toho, že vím, že někteří využívají tu poznámku a já jí třeba 
nepoužívám. Tak se přiznám, že jsem se tak úplně nikdy nevyptávala, jakým způsobem 
na to reagujou – na vulgaritu a jestli používají nějakou úplně jinou metodu než já, 
protože myslím, že na něčem se určitě shodneme, protože jsme spolu na chodbě, máme 
spolu dozory, takže pokud něco vyslechneme, tak každopádně jeden či druhej na to 
zareagujeme. A myslím si, že na to reagujeme většinou podobným způsobem. Ale 
záměrně a cíleně jsem se nevyptávala, jestli někdo používá ještě něco jiného. A ta 
reakce by byla taková, jako jsi říkala, to znamená nějakým způsobem upozornit, 
že ho slyšíš, nebo… Ano, aby si uvědomil, že teda říká něco vulgárního…oni si to 
často ani neuvědomují, ale že ho používá, že my to slyšíme, že to není v pořádku, aby to 
vzal na vědomí. Kvůli čemu to není v pořádku, že dítě použilo vulgární slovo? 
Protože ho většinou použije v situaci, která neodpovídá tomu…někdy je použijí, protože 
jsou naštvaní, protože je něco naštve, ale oni když je používají běžně, tak tam si 
myslím, že to není vůbec v pořádku, aby mezi sebou mluvily vulgárně. A kvůli čemu? 
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Nepřipadá mi to jako vhodnej slovník. Připadá mi, že máme daleko větší množství 
vhodných slov, kterýma by se mohli titulovat.  
 
Je nějaké řešení, které ty užíváš a kolegové s ním nesouhlasí? Myslím, že ne. 
 
Ty jsi říkala, že kdyby se Ti doneslo, že Tvoje dítě je vulgární, tak že by ses šla 
zeptat do školy, co to dítě řeklo. Máš nějakou zkušenost, kdy jsi řešila dětskou 
vulgaritu s rodičem?  Myslím, že taky ne, za ty léta jsem toho řešila dost, ale že bych 
tu kvůli vulgaritě měla rodiče ve škole, to asi ne. A kdybychom to vzaly imaginárně, 
kdyby sis je pozvala, jak myslíš, že by to vnímali? To je strašně těžký, dneska jsou 
rodiče různých typů, což už vidíme, nejenom když se přijdou třeba zeptat na rodičák, 
ale i třeba venku. Některý rodiče dětí, které učím, znám, jsou to třeba i moji kamarádi 
a tak dále, že vím, že reagujou úplně různě na nějaký výtky. Někdo si dá říct, 
někdo přijme tu kritiku toho dítěte s tím, že s tím něco udělá. Někdo to nechce slyšet, 
takže to jakoby odmítá. Já myslím, že to není obecně dané, že by to všichni vnímali 
nějakým způsobem. Myslím si, že v každým případě se mu to nelíbí. Určitě není rád 
a není spokojený, když slyší, že jeho dítě dělá něco špatně, i kdyby to bylo jenom, 
v uvozovkách jenom, to, že se jeho dítě vyjadřuje vulgárně. Takže určitě to nechce 
slyšet. Myslím si, že asi většinou ty rodiče budou bránit ty svoje děti… Když říkáš, 
že se mu to nelíbí, tak to znamená, že je nerad, že mu to říkáš, nebo že se mu nelíbí, 
že to dítě něco takového použilo, že mluví sprostě? Asi obojí, určitě se mu nelíbí, 
že to to dítě říká, na druhé straně si myslím, že nechce moc věřit tomu, že to tak je.   
 
Co je podle Tebe vulgarita? Nepřiměřený slovník, slovník, který neodpovídá běžným 
situacím. Na druhou stranu nemusí být vulgarita jen, že něco řekne, ale nějaký náznak, 
pohyb, gesta, i to může být vulgarita a nemusí to říct slovy.  
 
Používáš ty sama někdy vulgární slova? Přiznám se, že je někdy používám. Většinou 
když jsem jako řidič v autě. Dokážeš si vybavit, jaká slova používáš? Často použiju, 
že je někdo kretén. Vlastně nevím, jestli je vulgární, určitě je nevhodný, ale nevím, zda 
slovo kretén,…tak nevhodný je určitě a v autě ho používám hodně…nebo hodně, prostě 
ho používám tohle slovo. 
 
Použila jsi někdy vulgární slovo na půdě školy? Asi ano. A vzpomeneš si jaké slovo 
a v jaké situaci jsi použila? (Pauza.) No tak…Musela jsem být asi hodně rozčílená…já 
si nevybavím konkrétní slovo. Asi v dobách, kdy jsem byla na téhle škole na začátku, 
kdy jsem přišla z té střední školy a moje představa o žácích byla jiná, tak asi jsem 
jednala víc impulsivně a i nějaká slova jsem vypustila, ale neuvědomuju si teď honem 
kdy konkrétně.   
 
Použila jsi někdy vulgární slovo ve třídě? Myslím, že jo, stalo se mi to párkrát 
v souvislosti s tím, že oni něco použily a já jsem to po nich zopakovala. I když je docela 
šokovalo, že jsem to také vypustila  pusy.  
 
Tak jo, to je všechno, moc děkuju.  


