
Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá problematikou agresivity dětí ve školách, jejím vznikem, 

přetrváváním a tlumením. Cílem této práce je teoreticky obsáhnout téma agrese, agresivity a 

šikany v českých školách, dále možnostmi prevence a intervence tohoto patologického jevu. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, první část je literárně-přehledová, která za pomoci 

zdrojů shrnuje poznatky k danému tématu, především pojmy agresivita, agrese, šikana, jejich 

klasifikace, dále rozpoznává příčiny a etiologii agresivního chování. Cílem této části je 

porozumět kontextu agresivního chování, příčinám jeho vzniku a míře jeho ovlivnitelnosti 

společenským působením. Dále se teoretická část věnuje problematice šikanování, prevenci i 

intervenci šikany ve školních kolektivech. Druhou částí je návrh empirického šetření, jehož 

tematické zaměření vychází právě z poznatků teoretické studie. Návrh výzkumu je zaměřen 

na vnímání problematiky šikany pedagogy a to především důvody, proč se pedagogové necítí 

dostatečně kompetentní k řešení agrese ve škole.



Abstract:

This thesis deals with the aggressiveness among children and youths in schools, with its 

development, promotion and tempering. The aim of this thesis is to map theoretical 

phenomena related to aggression, aggressiveness and bullying at (elementary) schools in the 

Czech Republic, and to map prevention and intervention of this pathology. 

The thesis consists of two key areas. First part is literally-reviewed and summarizes 

knowledge of this topic using available sources. It deals with the concept of aggression, 

aggressiveness, bullying (and their classifications). Subsequently, it distinguishes sources and 

etiology of aggressive behaviour. The purpose of this part is to understand the context of 

aggressive behaviour, its causes and the extent of its influence on social vulnerability. The last 

section of the theoretical part is aimed to the issue of bullying, prevention and intervention in 

school collectives. The second part of the thesis represents the empirical investigation 

proposal which thematic focus is based on the presented theory. The research proposal is 

aimed on the awareness of bullying by teachers, mainly on the reasons why teachers do not 

feel competent enough to deal with aggression in school. 


