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ANOTACE 

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Úvodní kapitola teoretické části se 

zabývá vulgarismy od jejich prvních záznamů na našem území, přes jejich funkci a dělení, až 

po různé zeměpisné zajímavosti nejen u nás, ale i ve světě. Na ni navazuje kapitola, která se 

věnuje vulgaritě dětí v mladším školním věku, rodině jako zdroji vzniku a možnostem omezení 

ve veřejném životě dítěte. Teoretickou část uzavírá kapitola popisující vulgaritu jako školní 

nekázeň, její příčiny, formy a potenciální možnosti nápravy. Cílem praktické části je porovnání 

pohledů učitelek ze tří různě zaměřených škol na vulgarismy u dětí mladšího školního věku  

a na další vulgární projevy těchto dětí ve školním prostředí. Vzhledem k cíli praktické části, 

byla tato práce realizována jako kvalitativní výzkumné šetření a získávání dat proběhlo 

metodou polostrukturovaných rozhovorů s učitelkami, kterým byly kladeny připravené 

výzkumné otázky s možností dalších modifikací dle vývoje rozhovoru. Vše bylo zaznamenáno 

na diktafon. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vulgarismy, vulgární chování, nekázeň, školní věk, učitelé prvního stupně, rodina  

ANNOTATION 

The bachelor thesis consists of theoretical and practical part. The introductory chapter of the 

theoretical part deals with vulgarisms from their first records on our territory, through their 

function and division, to various geographical attractions not only in our country, but also in 

the world. The next chapter presents the vulgarity of children in the younger school age, the 

family as a source of its origin and the possibilities of children´s limitation in the following 

public. The theoretical part concludes with a chapter describing vulgarity as school disability, 

its causes, forms and potential remedies. The aim of the practical part is to compare the views 

of teachers from three different schools on vulgarism of children of younger school age and on 

other vulgar manifestations of these children in the school environment. Due to the purpose of 

the practical part, this work was carried out as a qualitative research survey and data acquisition 

was carried out by the method of semi-structured interviews with teachers, using prepared 

research questions with the possibility of further modifications according to the development 

of the interview. Everything was recorded on the recorder. 
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ÚVOD 

Vulgarismy…. Ať se jim vědomě bráníme či je přecházíme, jsou prakticky všude kolem nás. 

Nejsou znakem nějaké nižší společenské třídy či pouze hospodským žargonem, ale čím dál více 

pronikají do běžného života napříč společností. Setkáváme se s nimi nejen na ulici, mezi 

mládeží či dříve narozenými, ale i dětmi. V kavárnách, restauracích, v televizi a internetu, stále 

častěji v původních i dabovaných filmech, v divadelních hrách a nezřídka i v politice. 

Vulgarismy se tak staly součástí jazyka, kde dostávají ustavičně nový rozměr. Dokáží bravurně 

popsat naše pocity jako je zlost, nenávist, úděs, výsměch, ale i údiv a obdiv. 

Vulgarismy nejsou pouze českou specialitou. Existují ve všech jazycích, a tak můžeme najít 

mezinárodní slovníky, které nám pomůžou s překladem daných výrazů. Tím, že se Česká 

republika otevřela světu a my jsme začali cestovat, obohatil se náš slovník nejen o nová cizí 

slova, ale i o nová cizí slova vulgární, z kterých některá u nás zdomácněla. 

Téma bakalářské práce je o postojích učitelů na 1. st. ZŠ k vulgaritě jako takové. Tím, že pracuji 

jako vychovatelka ve školní družině a denně se tak pohybuji mezi dětmi mladšího školního 

věku, zajímalo mě, jak k problému vulgárního projevu těchto dětí přistupují učitelé škol 

s různým zaměřením. Práce vychází z třech konkrétních prostředí, která jsou rozdílná 

v přístupu k žákovi, rozdílné jsou lokality umístění těchto škol a rozdílné jsou i děti a jejich 

rodinné zázemí. Cílem práce je zjistit v čem se postoje učitelů, pracujících s dětmi mladšího 

školního věku, liší, v čem se shodují, jaké mají zkušenosti, jaká se jim osvědčila řešení 

 či co zjistili, že je naprosto neefektivní. Hlavní otázkou, kterou jsem si položila, bylo, zda tito 

vybraní učitelé vidí vulgaritu jako problém na svém pracovišti, který nejen ohrožuje zdravý 

vývoj jedince, ale i výrazně ztěžuje jejich pedagogickou práci. 

Na všechny tyto otázky se snaží najít odpovědi praktická část práce, která porovnává výpovědi 

učitelek pracujících ve třech různých základních školách, kdy první z nich je běžná, spádová 

škola v centru hlavního města, druhá je škola křesťanská, kde nechybí výuka náboženství, 

kterou vedou řádové sestry, a třetí je škola nacházející se na Žižkově, tedy v místě hustě 

obydleném romskou menšinou. 

Celý výzkum čerpá z poznatků v teoretické části práce, které se blíže zabývají vulgarismy jako 

takovými, od historických písemných záznamů na našem území, přes zajímavé statistické 

údaje, až po jejich funkci a klasifikaci. Dále se zabývá výskytem vulgarity v mladším školním 

věku, vlivům rodinných prostředí na vulgárnost dítěte a vulgaritou v rámci celé naší 
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společnosti. Pozornost také věnuje vulgaritě jako formě nekázně, hledá možné příčiny  

a seznamuje s možnostmi řešení ve školním prostředí.  

Výzkumnou metodou pro sběr potřebných dat je polostrukturovaný rozhovor s předem 

připravenými výzkumnými otázkami a možnostmi dalších modifikací podle předpokládaného 

průběhu šetření.  Odpovědi všech dotazovaných jsou nahrány s jejich souhlasem na diktafon.  

Záměrem praktické části práce je z takto získaných dat shrnutí odpovědí na dané otázky, jejich 

vzájemné porovnávání, hledání shody či rozdílu nejen mezi vybranými školami, ale i mezi 

jednotlivými učitelkami. Výsledek výzkumu je sondou do málo zmapovaného světa vulgarity 

dětí v mladším školním věku za účelem poukázat na to, jak velkým problémem je vulgarita 

právě v tomto vývojovém období jedince a jak opomíjeným problémem je v dnešní době. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vulgarismy 

Vulgarismy mají v lidském životě nezastupitelnou roli a porozumět jim nám umožní lépe 

pochopit lidskou a tedy i dětskou duši. Nadávky a sprostá slova mají svůj konkrétní obsah, 

sdělnou formu a jsou jasně srozumitelné. Je však na každém jedinci, jestli ze široké škály slov 

vybere ta nejhrubší a nejvulgárnější.  

Není úplnou nadsázkou tvrzení, že u nás jsou nadávky a vulgarismy součástí i našeho folkloru. 

Můžeme v nich najít určitou muzikálnost, fungují jako léčebný prostředek, jsou zahrnuty 

 ve výchově, mohou být vítaným doplňkem sexu. Snad každý vulgarismus i nadávka se stali  

v minulosti a i dneska jakýmsi beranidlem proti všem našim odpůrcům a nepřátelům. 

1.1.1 Stručná historie vulgarismů na našem území  

První záznamy o vulgarismech (Marynčák, 2007, s. 114) můžeme najít v dobových popisech 

z roku 995 o životě českých knížat v Praze. Setkáváme se tak s cizoložnicí, též smilnicí 

 či cizoložníkem, kterým za tyto neřesti hrozily velmi přísné tresty z rukou kata, které 

 se písemně dokumentovaly.  

Ve 14. století se na smilstvo a cizoložství pohlíželo shovívavěji, přesto se i zde objevoval 

všeobecný odpor k nemravnostem. Dokladem jsou toho kázání Jana Husa, následující husitské 

bouře a vznik tzv. Žižkova trestního řádu. Mezi staročeské nadávky té doby patřilo právě 

označení pro nemravnou a zkaženou ženu: „Kurvo nepočestná!“ Dalším směrem, kam 

 se vulgarismy a nadávky ve středověku ubíraly, byl nenávistný fanatizmus všeho druhu, 

 od rasového a nacionálního až po náboženský. To dokládá korouhev sv. Václava v Kancionále 

Kutnohorském, na které je napsáno: „Na Němce, na zrádce boží!“ 

Zajímavé jsou záznamy Josefa Pekaře (in Marynčák, 2007, s. 124) ve studii Bílá Hora, které 

poukazují na fakt, že způsob nadávání jednotlivých národů vyplývá z jeho životního stylu  

a psychiky. O Němcích se v té době tvrdilo, že nemají soupeře v chlastu, Češi ve žraní. Dále 

 se můžeme dočíst ve studii Paměti Františka Jana Vaváka (in Marynčák, 2007, s. 125) 

 o vztazích různých náboženských skupin, např. jak nadávali katolíci jinověrcům 

 do reformátorů, novotníků či náměsíčníků a ti zas na oplátku nadávali katolíkům do papeženců 

a jejich kněžím do černoprdelníků. 
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V 18. století se setkáváme s hanlivou přezdívkou právě pro nekatolíky: „Ty adamito!“, což byl 

příslušník sekty tzv. naháčů. Mezi další oblíbené nadávky této doby pak patřila věta: „Ty šelmo 

francouzská“ nebo „Ty línej štokviši“ ( štokviš – treska). Jak někdy může vulgarismus vtipně 

poukázat na vyjádření buditelské myšlenky, ukazuje počin samotného jazykozpytce Josefa 

Jungmanna (in Marynčák, 2007, s. 132) v období národního obrození. Ten v boji proti 

poněmčování citoval rýmovačku z náhrobního kamene českého buditele a historika Františka 

Martina Pelcla takto: 

  „Zde leží hrobník národa českého 

  Vlastenci, vyserme se na hrob jeho.“ 

Je to ukázka humorně kousavého epitafu, ve kterém je vulgarismus funkčně začleněn s citem  

a smyslem pro maximální účinek slova s přesahem i pro dnešek. 

Ani Masaryk (in Marynčák, 2007, s. 129) nebyl ušetřen spíláním na jeho osobu. Kritici jeho 

Rukopisů v čele s Grégrem ho nazývali melouchářem, nemravným diletantem hodným 

národního opovržení. Přirovnali ho dokonce k hyeně, která vstupuje do české kultury, aby 

v něm „hlodala a zohavila kosti nejslavnějších a nejlepších našich vlastenců“. 

1.1.2 Problematika vulgárnosti v historii školních dokumentů 

První zmínky o vulgárnosti ve školním prostředí jsou spjaty už s Janem Amosem Komenským, 

který ji zahrnul do zákonů Školy dobře spořádané (1960, s. 300), kde zároveň uvedl i jaký trest 

je k nápravě vhodný: „Žáci, kteří se hádají, rvou, jsou k jiným neuctiví, klejí, spolčují se 

s nevhodnými lidmi, a tím porušují čest, musí dostat pro výstrahu přísnou důtku. Nepomůže-li 

to, musí být napravováni metlou.“ Dalším významným mezníkem je pak školská reforma za 

vlády Marie Terezie vedená opatem J. I. Felbigerem jako hlavním reformátorem školství 

v rakouské monarchii. V roce 1774 vznikl Allgemeine Schullordnung für die Deutschen 

Normal-, Haupt- und Trivial-schulen in sämtlichen kaiserlichen Erbländern1 (Štverák, 1986,  

s. 33), jehož součástí je kapitola o školní kázni a kázeňských trestech. V  § 46 tohoto řádu se 

můžeme dočíst, jak má učitel přesně postupovat, pokud se stane svědkem vulgárního chování 

žáka. Nabádá učitele, aby při trestání nepoužívali hanlivá slova, tuhé bejkovce k bití, tahání za 

vlasy či uši, naopak doporučoval v krajním případě použít metlu jako vhodný trestající 

výchovný nástroj. V následujícím odstavci pak zakazuje trestat chyby rozumu a paměti, chyby 

vzniklé z pouhé unáhlenosti či nerozvážnosti a učitelům doporučuje konzultovat nevhodné 

                                                 
1 Všeobecný školní řád pro normální, hlavní a triviální školy ve všech dědičných císařských zemích 
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chování žáka s rodiči. Spolu s počátky povinné školní docházky přišla potřeba žáky 

klasifikovat, aby učitel mohl sledovat, jak jeho žáci probíranou látku ovládají. Vznikala i první 

vysvědčení, v této době spíše osvědčení o studiu, která umožňovala žákům další studium. 

Během 2. poloviny 19. století vzniká nová úprava stávajícího školního řádu, která reaguje 

 na vývoj školního systému na našem území a poprvé je součástí školního řádu i řád vylučovací. 

Tento řád na rozdíl od předešlého již striktně zakazuje fyzické tresty, a tak se stává významným 

pro celou historii kázeňských trestů ve školách. Naopak řád doporučuje učitelům individuální 

přístup k žákovi, kladný vztah s rodiči a kázeňskými tresty této doby jsou důtky, postavení 

mimo lavici, zadržení po škole, varování před vyloučením a samotné vyloučení ze školy. 

 Na vysvědčení se objevují mravy, z kterých může žák dostat ohodnocení: velmi dobré, dobré, 

prostřední či školnímu řádu nepřiměřené. Na konci 19. století se klasifikace nepatrně mění na: 

choval se velmi mravně, mravně, nedosti mravně a nehodně. 

Dalším zlomovým rokem pro školský řád se stal rok 1905, kdy došlo k zavedení jednotných 

známek jak do školních zpráv, tak i na vysvědčení a tyto změny se dotkly i klasifikace chování. 

V této době má každá škola možnost vypracovat si svůj školní řád, který není v rozporu 

 se školským řádem, schvaluje ho školní rada a na začátku školního roku je dětem přečten, aby 

bylo zaručeno, že s ním byli všichni seznámeni. Žák této doby pak na svém vysvědčení mohl 

nalézt toto ohodnocení svého chování: 1 - chvalitebné, 2 - uspokojivé, 3 - zákonné, 4 - méně 

zákonné a 5 - nezákonné. Jak byly děti vulgární v meziválečném období, velmi dobře vykresluje 

např. dětské rozpočítadlo: „Jedna, dvě, tři, my jsme bratři, jeden je tu mezi námi, co se posral 

kalinami.“ Nebo popěvek ze školních lavic: „Pane třídní učiteli, máte hovna na prdeli.“ 

(Marynčák, 2007, s. 310) O tom jak vypadal život malých školáků a jejich rodičů, pak velmi 

výstižně vypráví kniha od K. Poláčka, Bylo nás pět. 

V období nacistické okupace byla zavedena 6stupňová klasifikace předmětů a 4stupňová 

klasifikace chování: 1 – chvalitebné, 2 – uspokojivé, 3 – méně vyhovující a 4 – nevyhovující. 

Kázeňské tresty jsou víceméně stejné jako ve dvou předešlých obdobích. Jedná se o důtky, 

pozvání rodičů do školy, snížené známky z mravů až vyloučení ze školy. 

Po roce 1948 vzniká nový školní zákon, ve kterém ale zcela chybí školní řád i kázeňské tresty. 

Školní řád se ve školském zákoně objevil až v roce 1984 v § 11 a opět byl velmi podobný 

školnímu řádu předešlých období. O pochvale či důtce rozhoduje školní rada, informují 

 se rodiče, v krajním případě žák odchází do zvláštní školy.2 V tomto období, konkrétně v roce 

                                                 
2 www.pmjak.cz/pohled/do/historie/vysvedceni/Sofia/6_2_09 
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1951, vzniká žákovská knížka, ve které je uveden školní řád a pravidla chování, dále pak List 

úspor, Sběr a po čase Omluvný list a zápis známek. Myslím, že na každém třídním srazu 

dospělých, kteří základní školu absolvovali s papírovou žákovskou knížkou, se vzpomíná 

 na vtipné zápisy do těchto sešitů.  

Například: 

   „Plije pšenku po spolužačce.“ Trubičkou od verzatilky po sobě spolužačky plivaly zrní. 

   „Hraje si se sousedovým pytlíkem.“ Míněno pytlík (sáček) na tělesnou výchovu zavěšený 

 na háčku lavice. 

    „Nerespektuje pokyny dozoru o přestávce, na napomenutí reagoval – Můžu se na to vys..!“3  

Od 90. let minulého století dochází ke změnám v pojetí hodnocení především v první třídě ZŠ, 

kde převládá spíše slovní hodnocení a upouští se od psané jedničky za první pololetí. Tento 

systém preferují i všechny alternativní školy. Zároveň mnohé školy upouští od papírových 

žákovských knížek a plynule přechází na elektronické. Je otázkou, co je lepší, jestli nedělní 

listování žákovskou knížkou po společné rodinné večeři či možnost každodenní kontroly zápisů 

v elektronické podobě. Kázeňské tresty jsou stejné jako dříve od třídního napomenutí 

 po sníženou známku z chování, samozřejmostí jsou konzultace s rodiči, se školním 

psychologem, které většinou vyústí k přesunu žáka na jinou školu. 

1.1.3 Regionální rozdíly ve výskytu vulgarismů 

V roce 2009 provedli Vojtěch Franče a Munír Hassairi výzkum4, ve kterém porovnávali 

vulgární slovník obyvatel Čech a Moravy. Z jejich výzkumu vyplývá, že Moravané (zejména 

Ostravané) mají vyšší frekvenci v genitálních výrazech a Češi jsou naopak lepší v análním 

projevu. Poukazují na fakt, že čeština historicky spadá do německé jazykové oblasti s převahou 

análních vulgarismů, ale vlivem moderní doby (20. stol.) do ní pronikají jazykové vlivy 

z východu (slovenština, polština a další slovanské jazyky).  Tímto průnikem by se dala 

odůvodnit vyšší frekvence právě genitálních vulgarismů na Moravě. Výzkum dále poukazuje 

nejen na častější používání análních výrazů v Čechách, ale zároveň, že jsou tyto výrazy 

považovány za vulgárnější, což odporuje tvrzení, že vyšší frekvence používání vulgarismů vede 

k setření jejich emočně-expresivního náboje. Zároveň, i přes vyšší frekvenci používání, 

nepřicházejí tyto výrazy o svou dynamiku.  

                                                 
3http://www.zbynekmlcoch.cz/vtipne-poznamky-v-zakovskych-knizkach-zaku-perlicky-ucitelu/31_12_2009 
4 http://ografologii.blogspot.cz/2009/10/vyzkum-na-tema-vulgarismy-v-cr.html 
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Kupodivu můžeme s regionální polohou dát do souvislosti i výskyt vulgárně znějících příjmení 

českého obyvatelstva. Například příjmení Kokot se objevuje u dvou pánů a oba jsou evidováni 

v Ostravě. Další jméno Šuk nosí celkem 109 pánů nejvíce z nich v Mladé Boleslavi, Šoustalů 

existuje 113 a žijí převážně v Třebíči a Prostějově. V Hodoníně je zapsáno do matriky 20 pánů 

pod jménem Pinďa. Zajímavý je výskyt jména Hajzl. Pánů s tímto jménem žije jen 14 a všichni 

bydlí na Chrudimsku. Existují i ženské variace vulgarismů ve jménech. Jako paní Jebavá se 

představuje do telefonu celkem 303 žen a z toho jich 42 bydlí v Jilemnici. 72 žen 

 je nositelkami jména Píčová a většina z nich (27) žije v Rychnově nad Kněžnou.5 

Podle Václava Cibuli (in Marynčák, 2007, s. 118) nevzniklo snad nikde ve světě tolik 

posměšných názvů vesnic či měst, jako v Čechách. Původ hanlivých názvů vidí Cibula 

 ve škodolibých sousedech, kteří z malé události dokázali vytvořit přezdívku, z které 

 se postupně stalo místní jméno, to vešlo do úředních listin a spisů a nové jméno vzniklé 

vesničce už zůstalo. A tak když se trochu porozhlédneme po Čechách, najdeme: Kokotán 

(samota u kláštera Zlatá Koruna, Jižní Čechy), Močovice (u Čáslavi), Šukačka (osada poblíž 

Železné Rudy) a nedaleko od Prahy pak známé vesnice Pičín a Řitka, ve které žijí naše hvězdy 

showbusinessu. 

Když přejedeme hranice, tak i v dalších státech můžeme najít pár zeměpisných vulgárních 

pojmenování. Například ve Francii existuje vesnice Condom, v Rakousku vesnice Fucking, 

Kundy jsou dokonce dvě – jedna je město v africkém Kongu, druhá je přístavním městem 

v Estonsku, Serekunda je největší město Gambie a v Austrálii mají Shag Island. 

1.1.4 Funkce vulgarity 

Najít odpověď pro to, co se skrývá za funkcí vulgarismů, by mohlo být dalším samostatným 

výzkumem, protože každý autor, který se touto problematikou zabýval, ji nazíral vlastním 

subjektivním pohledem. Přesto můžeme u všech najít společnou myšlenku, která se přiklání 

k Freudovu (in Cakirpaloglu, 2012, s. 118) tvrzení, že výskyt vulgarismů v životě (stejně jako 

život sám) se odvíjí na základě pudů a instinktů. Vulgarismy tedy mají funkci 

psychohygienickou či úlevnou, která má dopad na naše myšlenky a chování.  

Vulgarismy jsou výrazy, které vyjadřují negativní a zároveň emotivní postoj mluvčího 

k člověku či k věci. Nese expresivní zabarvení hrubosti či obhroublosti a jeho použití 

 je ve většině komunikačních situací považováno za nevhodné a narušující jazykovou etiketu. 

                                                 
5MVČR: Zdroj dat, Abecední seznam jmen a příjmení. www.mvcr.cz  

http://www.mvcr.cz/
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Dále jsou vulgarismy pokládány jak za prostředek přímé verbální agrese (nadávání, urážení, 

proklínání apod.), tak i nepřímé (vulgární varianta pro označení něčeho neutrálního).6  

Nejedlý7 ve své práci uvádí čtyři funkce vulgarity. Jako první popisuje funkci charakterizační, 

jako nejběžnější z funkcí, kdy vulgarismus ilustruje prostředí, konkrétní postavu popř. 

samotného autora. Druhou funkcí je gradační nebo užívá termín intenzifikační, jejímž úkolem 

je vystupňování určité situace jak v běžné komunikaci, tak v psaném projevu. Další funkce 

 je kontrastní, kdy daný vulgarismus porovnává míru rozdílu mezi jednotlivými lidmi, 

situacemi, prostředími atd. Poslední z funkcí je úmyslné navození skličujícího pocitu lidské 

ubohosti.  

Marynčák (2007, s. 135) vyzdvihuje u vulgarismů jejich komunikační funkci. Tvrdí, že pokud 

by tyto výrazy zanikly, byl by konec neformálních vztahů mezi lidmi, konec komunikace 

 a jazyk by zanikl. Dále uvádí funkci identifikační ve smyslu jak národnostním, oblastním 

 či rodinném. Jeho domněnka dokonce tvrdí, že národní identity jsou uchovávány v nadávkách 

a vulgarismech. A stejně jako Nejedlý uvádí jako jednu z hlavních funkcí vulgarismů úmyslné 

slovní ublížení druhému s cílem zamířit na nejcitlivější místo jedince a tím ho ponížit, urazit 

 a naštvat. 

1.1.5 Formy vulgarity 

Vulgarita je specifický druh komunikace, který je postaven na stejných principech jako 

komunikace sama. Na jedné straně vystupuje komunikátor, který vysílá vulgární sdělení. 

To umocňuje ještě komunikační kanál, tedy prostředí, ve kterém se komunikace šíří. 

A na druhém konci stojí komunikant, pro kterého je vysílané sdělení určené. Vždy záleží 

na dešifraci daného obsahu komunikantem, tedy na tom, jak se k vulgárnímu projevu postaví  

a nakolik se jím nechá vyprovokovat. 

Vulgarita je vnímána jako součást sociální komunikace, která je prvkem každého živého jazyka, 

vyvíjí se, reaguje na nové podněty, přebírá slova z jiných řečí a je přímo závislá na každém 

jedinci. Asi nejčastěji se s ní setkáváme v mluvené podobě díky jednotlivým vulgárním slovům. 

Přestože by možná bylo velice zajímavé poukázat na druhy vulgárních slov z pohledu 

etymologického vývoje jednotlivých slov, rozhodla jsem se v této práci přiklonit k dělení 

vulgarity, stejně jako v komunikaci, na verbální a neverbální.  

                                                 
6 www.czechency.org/slovnik/vulgarismus 
7 Nejedlý, P.: Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci, Český jazyk a literatura, 2016, č. 1. 
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Verbální vulgarita je taková komunikace, při které využíváme vulgární slova, a to přímo 

mluvená anebo ve psané formě. Každý pronesený vulgarismus má v sobě určitý náboj, který 

nás minimálně znejistí a vyvede z klidu. Jak hezky to například zní: mateřské lůno, a jak naproti 

tomu zle vyzní ono triviální slovo, jakým je píča nebo kunda. V psaném projevu se nezřídka 

setkáváme s vulgárními výrazy, a to přesto, že pisatel měl čas své dílo promyslet a nechat hlavu 

vychladnout a nenechat se tak strhnout emocemi. Slova jako hovno a prdel u mnohých 

zdomácněla tak, že se bez nich už ani řádně nedovedou vyjádřit. I takový velikán Karel 

Havlíček Borovský (in Marynčák 2007, s. 140) ústy Peruna vzkázal Jeho Veličenstvu caru 

Vladimíru: 

 „Ať si tu svou čokoládu car prej sám sežere, 

 A že on na celou službu s odpuštěním sere, 

 Že je carův svátek a prd s odpuštěním rovno 

 Že mu je po celém caru s odpuštěním hovno!“ 

Neverbální vulgarita je komunikací bez použití slov. Jedná se o projev sociálního chování, které 

je postaveno na posuncích, mimice, řeči těla, různých prstových symbolech atd. Právě u gest 

vzniklých různými způsoby vztyčených prstů bych se trochu zastavila. Například „V“ vzniklé 

vztyčeným ukazovákem a prostředníkem není všude ve světě chápáno jako vítězství 

 či všeobjímající mír. Lidi žijící v Řecku či v Austrálii můžete tímto gestem urazit, neboť 

 pro ně znamená obscénní symbol. Nutno zmínit, že vlivem turismu a sociálních sítí se tento 

negativní význam velmi mírní. Dále je dobré dát si pozor na zkřížené prsty ve Vietnamu, 

 kde toto gesto symbolizuje ženské přirození v tom nejvulgárnějším smyslu. A známý rockový 

„paroháč“ je v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Kolumbii a Brazílii zcela nevhodný, protože 

symbolizuje ďábla a většinou znamená, že má dotyčný nevěrnou ženu.8 

Za zmínku určitě stojí, že u mnoha lidí dochází ke kombinaci obou komunikací, kdy jedinec 

chrlí jeden vulgarismus za druhým a doprovází svůj slovní projev celou řadou různých pohybů 

a gest.  

Další možná forma vulgární komunikace, která probíhá nejen ve školním prostředí, je přímá 

anebo nepřímá. Při přímé je jasný komunikátor i komunikant, který sdělení přijme a může 

 na něj přímo reagovat. Je přehledná a všem jasně srozumitelná. Opačná forma je nepřímá 

                                                 
8www.zena.cz/volny-cas/gesta-kterym-rozumi-kdekoliv-na-svete-pozor-na-ne, 5. 6. 2015 

http://www.zena.cz/volny-cas/gesta-kterym-rozumi-kdekoliv-na-svete-pozor-na-ne
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vulgární komunikace, která probíhá skrytě a dotyčná osoba o ní vůbec nemusí vědět, 

 a tím pádem na ní nemůže reagovat a vzniklým pomluvám a nadávkám se účinně bránit. 

1.1.6  Klasifikace vulgarismů 

Vulgarismy lze dělit velmi podrobně a jsou zpracovány v poměrně velkém množství prací 

zabývajících se vulgarismy. Pro tuto práci dělení vulgarismů není cílem, a proto je tato kapitola 

příliš nerozvádí, spíše pouze naznačuje směry možného dělení podle cílové skupiny osob. 

Podle Marynčáka (2007, s. 265-361) souvisí jedna z nejexpresivnějších skupin vulgárních 

výrazů se sexuálním aktem či lidskými genitáliemi (mrdat, čurák, píča). Další skupinou 

 jsou výrazy urážející ženu nebo její chování (běhna, kurva, vykopávka). Poměrně rozsáhlá 

 je i skupina výrazu zaměřena na oblast související s vylučováním (hovno, sračka, vysrat, 

vychcánek).  

Trochu méně expresivně zabarvené vulgární výrazy označují cílenou skupinu podle zvířat 

 (vůl, kráva, svině, prase) či podle odumřelých částí rostlin (pařez, dub, bambus, stará větev). 

Původ další skupiny vulgarismů lze najít v náboženství (hergot, krucifix, sakra, ježišmarjá) 

 či rasistických (negr, tatar, křovák) nebo šovinistických (židák, čobol) vulgarismech. 

V současné době jsou stále populární vulgární výrazy označující stoupence obecně negativně 

vnímaných či amorálních názorů (komouš, nácek) či označení hendikepovaných jedinců (idiot, 

kretén, debil, kripl). Další poměrně velká skupina vulgárních výrazů je spojována s výraznými 

vzhledovými rysy (špekoun, kostra, plešoun) či souvisí s negativně vnímanou vlastností 

(smraďoch, lakomec, vlezdoprdelka). 

1.2 Vulgarita u dětí v mladším školním věku 

1.2.1 Dítě v mladším školním věku 

Vývoj dítěte v mladším školním věku je obdobím, které je plné významných vývojových změn, 

jež jsou způsobeny především prvním aktivním kontaktem s dětmi ve školní třídě i mimo 

 ní. Jedním z hlavních úkolů, které má dítě v tomto období zvládnout, je podřízení se jiné 

 než rodičovské autoritě. Pro učitele je práce s dětmi v mladším školním věku o to složitější, 

protože musí brát na zřetel, že každé dítě přichází z různého prostředí, působí na ně různé 

společenské vlivy a v neposlední řadě má jedinečnou osobnost s různými vrozenými 

předpoklady.  
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Vágnerová (2005, s. 256) zařazuje mezi hlavní znaky dítěte na počátku povinné školní 

docházky školní zralost, která se projevuje tím, že dítě je způsobilé koncentrovat svoji 

pozornost, aktivovat schopnosti, přizpůsobit se režimu vyučování a pochopit soužití v kolektivu 

s ostatními dětmi a učitelkou. Je důležité, aby dítě v tomto období bylo podporováno 

 a prožívalo kladné citové vztahy, které pak dávají prostor pro zrod snaživé pracovitosti, 

uvědomování si smysluplného úsilí – potřebě obstát, mít úspěch, sklidit pochvalu. Pokud dítě 

nemá možnost toto prožít a zároveň propukne trvalý neúspěch, dochází pak k pocitu 

méněcennosti. Učitel musí být velmi obezřetný, aby u dítěte eliminoval právě tento pocit. 

Dalšími znaky související se školní zralostí jsou emoční a sociální zralost. Emoční zralost 

 se projevuje u dítěte tím, že dokáže odložit svá přání, zlepšuje se v sebeovládání a učí 

 se porozumět svým duševním stavům. Sociální zralost by měla mít za následek fakt, že dítě 

 by mělo být méně závislé na své rodině, přijmout roli školáka, řídit se pravidly, která 

z očekávání na jeho chování ve třídě vyplývají a nalézt své místo ve skupině dětí. 

Možné problémy s počáteční přizpůsobivostí ve školním prostředí mohou nastat ve chvíli, 

 kdy dítě nerespektuje standardní normy chování a špatně se podřizuje školnímu řádu. 

 Má nutnost stále si hrát a nedokáže se soustředit, nezvládá probíranou látku či má jiné potíže 

při výuce a nestačí tempu. Výsledkem pak mohou být negativní prožitky dítěte, které mají 

nepříznivý dopad na vývoj jeho osobnosti. Právě pozitivní sebehodnocení dítěte je v tomto 

období velmi důležité. Za příznivých okolností dítě pochopí, že svým vlastním úsilím a snahou 

může dosáhnout dobrých výsledků a ocenění okolí, což je nesmírně důležité pro jeho další 

rozvoj vůle a sebepojetí. Naopak školní neúspěchy mají za následek to, že dítě se přestává 

snažit, rezignuje a jeho pocit méněcennosti může přerůst v komplex. Vyrovnání se s touto 

nepříjemnou situací a z úzkostmi z toho vznikajícími může vyústit v nevhodné způsoby 

chování ve třídě s cílem upoutat na sebe pozornost. Tyto školní neúspěchy následně ovlivňují 

chování dítěte v domácím prostředí a chod celé rodiny. Problémy se začátkem povinné školní 

docházky jsou nejen v současné době poměrně časté, stále patří k nejzávažnějším zdravotně-

psychologickým problémům dítěte, a tak je lze považovat za trvalý pedagogický problém.  

Během období mladšího školního věku se mění vztah dítěte k učiteli. Učitel u dítěte postupně 

ztrácí na důležitosti a jeho místo začínají obsazovat spolužáci a vrstevníci. Vznikají první 

opravdová přátelství a zároveň se objevují vztahy soupeřivé, antipatické až agresivní. Opět 

velmi záleží na tom, jaké sociální zkušenosti si dítě přineslo ze svého rodinného prostředí. Mezi 

takto komunikačně znevýhodněné jedince můžeme zařadit jedináčky, děti, které 

nenavštěvovaly mateřskou školu či děti úzkostných rodičů bránící jim v hraní s vrstevníky. 
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 Další problém spojený se školním životem dítěte je současný pokles autority učitele a stále 

všeobecně zdůrazňované násilí mezi dětmi. Problém je dále v současném pojetí rodiny, 

 kde přibývá počet neúplných či disfunkčních různých rodinných uspořádání. Mnohdy rodina 

ztrácí svou základní funkci a pro dítě tak přestává být útočištěm před nástrahami okolního světa. 

V současné době žije zhruba každý pátý školák v neúplné rodině, chybí mu identifikační vzor 

a výsledkem může být špatná sebekontrola, úzkostné stavy či problémy s vrstevníky. Dalším 

úskalím současné společnosti je velké množství multimediální zábavy, která je ve většině 

případů pro dítě spíše nevhodná a právě rodina by měla redukovat sledování nežádoucích 

pořadů nebo aspoň k nim přidávat kritický komentář a hodnocení. 

1.2.2 Morální vývoj dětí mladšího školního věku 

Morální vědomí a jednání probíhá u dítěte mladšího školního věku vždy v závislosti na jeho 

osobnostních rysech, genetické výbavě a sociálním prostředí, které ho obklopuje. Morální 

vývoj lze také charakterizovat jako vývoj charakteru a svědomí. 

Svědomí dítěte na počátku školní docházky je stále ještě autonomní, a tak jediným, kdo může 

rozhodnout o správnosti či nesprávnosti dané věci, je blízká autorita v podání rodiče či učitele. 

Jedním z českých autorů zabývajících se svědomím je Čáp (1983, s. 65), který chápe svědomí 

jako nejvyšší autoregulační moment v osobnosti. Dále poukazuje na tradiční náboženské 

názory, kde je svědomí vnímáno jako vnitřní hlas, který je dán člověku nadpřirozeným 

principem.  V situacích, které jsou v rozporu s nějakou morální normou, se hlas ozývá 

prostřednictvím pocitu viny, nízkého morálního sebehodnocení či sebezavrhováním. 

Psychoanalytik Freud (in Cakirpaloglu, 2012, s. 119) užívá termín přísné svědomí v diagnózách 

patologického vývoje u svých pacientů a chápe ho jako úplné zvnitřnění rodičovských příkazů 

a zákazů.  

Charakter Čáp (1983, s. 340) definuje jako: „soubor psychických vlastností, které jsou důležité 

z hlediska morálního, společenského: kladný či záporný vztah k lidem, svědomitost, 

odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, sebeovládání atd.“. Právě mladší školní věk je důležitým 

obdobím pro formování charakteru. To jak se dítě postupně učí zvládat různá pravidla, 

 ať už při hře s vrstevníky či při školní práci, jak zvládá různé konfliktní situace je předobrazem 

dalšího přijímání morálních norem dané společnosti. Podstatnou úlohu přitom hraje nejen 

rodina, škola, skupina vrstevníků, nejbližší prostředí, ale i pohádky a příběhy, které komentuje 

a hodnotí pro dítě „významný“ člověk. Takto vzniklé morální postoje Čáp označuje jako 

elementární. V Piagetově (1999, s. 133) teoriích se setkáváme s pojmem morálního usuzování 
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dítěte, které vysvětluje dětské jednání na základě vnějších zákonů vštěpovaných rodiči 

 či učiteli.  To znamená, že normy společnosti dítě přijímá od někoho, kdo už je po svém 

zpracoval a očekává trest při jejich nedodržení. Tyto požadavky na normované chování dítěte 

se liší nejen mezi světadíly či národy, ale i v rámci jedné země či rodiny v závislosti na zvycích 

a tradicích společnosti, která dítě obklopuje. Zajímavé je i pojetí Hamera a Copelanda (2003, 

 s. 20), kteří tvrdí, že si dítě zvnitřňuje morální názory tím, že si pamatuje, jak se v prožitých 

situacích cítilo. Takto získané vzpomínky se stávají součástí charakteru a ukládají 

 se do mozkové kůry, kde mají možnost porovnávat a hodnotit prožité situace. Oba vědci 

 se shodují v tvrzení, že díky změnám mozkové kůry v poslední lidské evoluci, se právě 

charakter stal nejvýraznějším lidským aspektem osobnosti. 

1.2.3 Rodina jako možný zdroj vulgarity v mladším školním věku 

Vulgarismy jsou pro děti fascinující. Díky nim mají možnost zkoušet hranice, normy a hodnoty, 

které jsou v jejich okolí nastaveny. Zároveň se ve vulgárních slovech odráží to, co si myslí, 

 že je nemorální a anarchické. Správný význam těchto slov, spolu s nadávkami a urážkami, děti 

zjišťují jejich použitím ve svém bezprostředním okolí a sledováním vzniklých reakcí. Rogge 

(2007, s. 57) tvrdí, že čím prudší jsou reakce dospělých, tím dítě tuší, že se mu zdařila pořádná 

trefa, kterou bude chtít zopakovat. Nejprve tímto testem prochází rodiče, pak přichází na řadu 

širší rodinné okolí a posléze instituce, které dítě navštěvuje. Je na nás dospělých určit hranice 

 a srozumitelně je vysvětlit. 

Tento názor, že dítě se vulgárním výrazům naučí ve školním prostředí a pak je testuje v rodině, 

převzal i Mlčoch, který tvrdí, že děti pravý význam slov neznají, jen je opakují a sledují reakce 

okolí. Dokáží slovo zařadit mezi vulgarismy bez toho, že by věděly, co přesně znamená.9 

Naproti těmto názorům stojí např. Antier (2011, s. 32), který svou teorii zakládá na celkovém 

vývoji dítěte. To již kolem třetího roku života zažívá pocity spojené s potřebou provokovat 

neslušnými slovy. Podle Antiera má tato potřeba souvislost s koncem análního období a učením 

se zachovávat čistotu a dítě tak dává najevo vzdor vůči vychovateli. Vzhledem k tomu, 

 že v tomto období většina dětí ještě nenavštěvuje žádnou instituci, je logické, že vulgární 

výrazy děti čerpají z rodinného prostředí. 

Stejného názoru je i Matějček (2017, s. 141) který tvrdí, že první vulgární slova dítě zaslechne 

od rodičů, přitom poukazuje i na určitou zvukomalebnost těchto slov, která je pro dítě přitažlivá. 

                                                 
9 http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/vychova-deti/. 25. 11. 2008 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/vychova-deti/
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Další věc, která dítě zaujme, když dospělý použije nějaký vulgární výraz, je i projev dotyčného, 

který se odlišuje od běžného projevu. Jsou to především gesta, vypjaté situace, vzrušení, úlek 

či strach. 

Já sama se přikláním k druhé skupině autorů a myslím si, že děti v mladším školním věku mluví 

vulgárně právě proto, že to slyší ve svém rodinném prostředí. Tento názor nakonec potvrzují 

 i dotazované učitelky.  

1.2.3.1 Křesťanská rodina 

Z informací Českého statistického úřadu vyplývá, že na našem území bylo v r. 2001 3,3 mil. 

obyvatel, kteří se označili za věřící. Z tohoto celkového počtu spadá většina stoupenců 

 pod Církev římskokatolickou (necelé 3 mil.). Dětská religiozita byla v této době necelých 20% 

a je zajímavé, že ve věku 0-14 let je věřících více chlapců než dívek (v ostatních věkových 

skupinách je to naopak). Praha je na 9. místě v počtu věřících mezi kraji, kde první místa patří 

moravským krajům a poslední příčky okupují dlouhodobě severočeské kraje.10 

Křesťansky zaměřené školy mají ve svých osnovách výuku předmětu náboženství. Tato výuka 

je přesně definována v zákonech 561/2004Sb. a 563/2004 Sb. Zajímavostí je, že náboženství 

 se může vyučovat i na státní škole jako nepovinný předmět, pokud se přihlásí aspoň 7 žáků 

školy. Pro splnění těchto podmínek lze spojovat žáky z několika ročníků jedné školy nebo více 

škol. 

Předmět náboženství má stejně jako ostatní předměty své osnovy, ze kterých je možno vyčíst, 

s čím se žák ve školním roce seznamuje, respektive co se má naučit. Zákaz používání 

vulgarismů je součástí druhého přikázání: „Nevezmeš jména Božího nadarmo“ z Desatera 

Božích přikázání, které je probíráno ve 3. ročníku ZŠ. Tento věk je v křesťanském životě 

poměrně důležitý, protože se dítě během celého školního roku připravuje k přijetí svátosti 

smíření a svátosti eucharistie.11 

1.2.3.2 Romská rodina 

V roce 2011 bylo v ČR provedeno sčítání lidu, při němž svoji národnost jako romskou označilo 

13 109 obyvatel, romský jazyk jako svůj rodný jazyk označilo celkem 38 270 občanů (z toho 

33 351 uvedlo jako svůj rodný jazyk rovněž češtinu a 4 919 uvedlo výhradně romštinu). Tyto 

                                                 
10 https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04 
11 Svátost smíření – křesťan se vyznává z vlastních hříchů a tak dochází ke smíření s Bohem a církví (zpověď). 

Eucharistie – součást křesťanského kultu připomínající Poslední večeři Ježíše Krista, kdy křesťan přijímá víno a 

chleba a vzdává díky za spasení 
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statistické údaje jsou nicméně výrazně ovlivněny „subjektivním“ pojetím sčítání lidu (tj. svoji 

národnost člověk volí bez ohledu na to, zda se narodil a žije v romské komunitě).12 Podle 

kvalifikovaných odhadů žilo v ČR v roce 2016 okolo 245 800 Romů, z nichž zhruba polovina 

byla plně integrována do společnosti. Druhou polovinu tvoří Romové žijící v nepříznivé situaci, 

která je označována jako sociální vyloučení. Na našem území bylo identifikováno celkem 606 

sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žije přibližně 115 000 obyvatel, z toho převážnou 

většinu tvoří Romové.13 

Situace v Praze je poměrně proměnlivá a na počet romských obyvatel měly vliv různé romské 

migrační vlny. Podle Tomáše Urbana z organizace Člověk v tísni směřuje migrace pražských 

Romů zejména do severních a středních Čech za vidinou levnějších nájmů a celkově nižších 

finančních nákladů na život. Další vlna, která ovlivnila pražské Romy, byla zahraniční migrace, 

která se však od té předchozí odlišuje tím, že ti, kteří nebyli v zahraničí úspěšní se vrátili 

 zpět a tím zvýšili podíl sociálně slabších rodin v problémových místech. S těmito fenomény 

úzce souvisí i vzdělání, které je ve vyloučených lokalitách Prahy (největší je Černý Most) nízké. 

V roce 2006 dosáhly dvě třetiny Romů právě z lokality Černý Most maximálně základního 

vzdělání.14 

Vzdělání je stále pro většinu romských rodin špatně uchopitelný problém. Romové vzdělání 

nepřikládají velký důraz, což pramení i z historického kontextu, kdy vzdělání pro svůj kočovný 

život v podstatě nepotřebovali. I tyto mnoha generacemi zažité postoje mají vliv na poměrně 

vysoké absence romských dětí ve škole zaviněné malou snahou rodičů. Pro zlepšení situace 

 je důležitá pozitivní komunikace s rodiči i žákem a vytrvalá a důsledná práce na vztahu 

rodina – škola. 

V romských rodinách, stejně jako u jiných kultur, hraje věk a gender důležitou statusovou roli. 

Věk i gender v romské kultuře zajišťuje jedinci místo ve své komunitě od narození, přes 

dospívání až po smrt. Zásadní a velmi odlišné od většinové kultury naší země je pohled  

na sexuální výchovu nebo spíše její průpravu v konkrétních romských rodinách. V romské 

komunitě je zakázáno, aby romské dítě mluvilo vulgárně s dospělým Romem, zatímco 

v opačném případě to lze. Mezi dětmi se běžně používají vulgarismy, a to jak české, tak i ryze 

romské, ale opět zde platí pravidlo, že by je neměl slyšet dospělý Rom. Samozřejmě,  

                                                 
12 Český statistický úřad, Obyvatelstvo podle věku, mateřského jazyka a pohlaví 
13https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-stavu-romske-mensiny-za-

rok-2016-158612/ 
14https://praha.idnes.cz/romove 
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a to je stejné v každé kultuře, existují výjimky. I mezi Romy se najdou rodiny, které mluví 

vulgárně velmi zřídka a vulgarismy slouží jen ke zdůraznění situace. 

1.2.4 Psychologie médií u dětí v mladším školním věku 

Navádí média děti ke špatnému chování? A jestliže ano, mohou je navádět k dobrému?  

Již od filmových počátků v Hollywoodu se objevovaly obavy ohledně zobrazování zločinu  

a násilí ve filmech. Giles (2012, s. 36) ve své knize Psychologie médii dokládá, že i dnes,  

po mnoha výzkumech, stále existují vědci, kteří si vzájemně odporují v pohledu na násilí 

v médiích. Na jedné straně můžeme tvrdit, že agresivita a násilí, nejen u dětí, vzniká právě 

sledováním agresivních a násilných programů. Na druhé straně pak existuje skupina 

psychologů, kteří tvrdí, že vliv násilí v médiích je neprůkazný. 

V poslední době je také často spojováno násilí a s ním spojená agrese a vulgarita s hraním 

počítačových her. Od roku 2000 proběhlo mnoho výzkumů, především v anglicky mluvících 

zemích, které přinesly zajímavé poznatky. V dnešní době v podstatě všechny děti nějakou hru 

občas hrají (Gentile: 99% chlapců a 94% dívek., USA)15. Začal být zkoumán rozdíl mezi 

pouhým sledováním, jak někdo jiný někoho střílí, a vlastní hrou, kdy dítě je tím, kdo  

si organizuje hru, vymýšlí strategie a samo za sebe střílí po nepříteli. Dalším matoucím 

postojem výzkumníků zpočátku bylo, že chápali dítě jako izolovaného jedince vystaveného 

drsným scénám, přitom internetové hry jsou dnes chápány dětmi jako společenská aktivita. 

Zajímavý výzkum provedli vědci v čele s R. Weberem (2009), kteří měřili mozkovou aktivitu 

při hraní násilných her. Tvrdí, že dokázali rozlišit vzorce činnosti mozku ve chvíli  

při sebeobranném násilí a jiné myšlenkové vzorce při cíleném násilí, které vykazovaly 

podobnost se vzorci pro agresi.16 

Další pohled na hraní her přináší Olsonova (2008) práce, která přirovnává hraní počítačových 

her k určité katarzi a přikládá výrok jednoho z dotazovaných: „ Nějaký kluk se s tebou chce prát 

a pomlouvá tě. Tak přijdeš domů, hraješ a říkáš si, tohle je ten kluk, kterého nesnáším, a zmlátíš 

ho a tak.“ Autor tímto argumentuje, že násilí v počítačových hrách může agresivitu a násilí 

v reálném světě redukovat.17 

                                                 
15 Gentile, Dougles. Personality and social psychology Bulletin, 35. Washington DC, 2009 
16 Weber, René. Does playing violent video games induce agression? Londýn: Media Psychology, 2006 a 2009 
17 Olson, C.K. The role of violent video game content in adolescent development. Journal of adolescent research, 

23, 2008, s. 65. 
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Po celém světě se dnes hrají počítačové hry, jež vyžadují spolupráci obrovského počtu lidí. 

Podle žebříčku nejhranějších MMOPRG (Massively Multiplayer On-line Role-Playing Game) 

to byla v roce 2006 hra Second Life s 1,7 milionu hráčů. V roce 2016 se stala vítězem hra 

League of Legends, do které se denně přihlásí přes 12 milionů uživatelů ze 145 zemí  

a 70 milionů lidí je zaregistrováno. Mezi další velmi oblíbené hry bezpochyby patří Minecraft 

(8. místo) a World of Tanks (10. místo)18, které hrají české děti od 3. třídy základní školy zcela 

běžně. Představa, že dítě je společensky izolováno při hraní her, je mylná. Tyto hry naopak 

vyžadují sdružování hráčů v týmy, které spolupracují a hledají společné strategie, které by 

vedly k výhře a právě tyto sociální interakce jsou na hře nejzábavnější. 

Nesouhlasím s názorem, že hraní her na počítačích, mobilních telefonech či jiných herních 

konzolích, má na dítě vyloženě negativní vliv. Záleží na rodině, jaké nastaví pro tuto 

volnočasovou aktivitu mantinely a jaké typy her svému dítěti povolí. Také si myslím,  

že je důležité, aby se rodiče zajímaly o hry, které jejich dítě baví. Myslet si, že dítě propluje 

základní školu bez možnosti zahrát si, je v dnešní době nereálná. Pokud nemůže hrát doma, 

hraje ve škole či alespoň sleduje herní úspěchy či neúspěchy svých spolužáků. Co se týče hraní 

her ve škole, zde jsem jednoznačně proti stejně jako v případě používání mobilního telefonu  

ve školním prostředí. 

1.2.5 Omezení vulgarity v rozhlasovém a televizním vysílání 

V České Republice byla již nedlouho po sametové revoluci (1991) založena Federální rada  

pro rozhlasové a televizní vysílání, jejíž původním cílem bylo podporovat zájem veřejnosti  

na uskutečňování svobody projevu a práva na informace a dbát na dodržování zákona, rozvoj 

plurality vysílání a rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby.19 V roce 2001 se stávající 

rada přeměňuje na správní úřad, který vykonává státní správu, tedy dohled, nad programovými 

nabídkami a informacemi v oblasti vysílání a převzatého vysílání, dále dbá na jeho obsahovou 

nezávislost a na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání. To, jak má správní úřad 

postupovat a jaké sankce může udělit je obsaženo v zákoně č. 132/2010 Sb. Přestože byly  

za posledních pár let uloženy peněžní pokuty některým z našich TV stanic, podle mého názoru 

to valný efekt nemělo, protože i nadále není výjimečné používání vulgarismů v pořadech 

určených dětem, přestože jsou děti chráněny zákonem před činy, které by mohly narušit jejich 

mravní nebo duševní vývoj. 

                                                 
18 www.rapstr.com 
19 Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 16 – 18). 

http://caas.raptr.com/
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Zajímavé jsou různé zahraniční studie, zabývající se touto problematikou, díky nímž se 

v současné době usiluje o jednotný klasifikační systém pro audiovizuální produkty20 v rámci 

Evropy. Jedná se o zavedení piktogramů, které by byly pro rodiče vodítkem v tom, pro koho je 

vlastně daný program určen. V Anglii (2002) došli k závěru, že diváci schvalují vulgární slova 

či nadávky v pořadech, na kterých je vidět že jsou redakčně oprávněné či hodnotné. Dále pak 

rozhoduje stanice, kde jsou vulgarity užívány. Například na stanicích BBC a Channel4 jsou 

vulgarity vnímány velmi negativně. Podobný výzkum proběhl také na Novém Zélandě (2009) 

a jeho výsledkem se stal seznam neakceptovatelných slov pro vysílání, který byl posléze 

veřejností zesměšněn. 

Daleko větším problémem se v poslední době stává vulgarismy přeplněné internetové vysílání. 

Především pak dětmi velmi vyhledávané youtuberské vysílání a sledování komentovaných 

online hraní počítačových her, na které se bohužel žádný z výše uvedených zákonů nevztahuje. 

V tuto chvíli záleží, jak potvrzuje výzkum v praktické části, pouze na výchově v rodině. 

Dalším fenoménem dnešních internetových dětí je facebook. Přestože je přístup na tuto sociální 

síť povolen až ve 13ti letech, většina dětí má svůj profil daleko dříve. Reakce zakladatelů 

facebooku na současnou možnost publikování jakékoliv informace kýmkoliv přišla v prosinci 

2016. Poprvé mají konzumenti sledovaných informací možnost označit daný příspěvek jako 

hoax nebo fake news, což obojí znamená nesmysl. Pokud tak označí článek větší množství lidí, 

facebook ho dá třetí straně k posouzení a ta ho po ověření zdrojů a faktů může označit 

výstražným symbolem. Tím článek nemá šanci být podpořen reklamou a citelně se mu omezí 

dosah. Nastává zde otázka, nakolik jsou lidé pohybující se na facebooku schopni či ochotni 

označovat přečtené články. 

1.3 Vulgarita jako školní nekázeň 

Bendl (2011, s. 34) vnímá vulgaritu, společně s drzostí a šikanou, jako projev nekázně, který  

se v podstatě v průběhu času nezměnil na rozdíl od rouhání či bezbožnosti, které právě časem 

vymizely. Na druhé straně vznikají nové formy nekázně, které souvisí se současným velmi 

dynamickým vývojem společnosti. Ten sebou přináší nové produkty (mobilní telefony, internet, 

výbušniny), díky nimž se ve školách stále častěji objevují problémy týkající se nejen vyrušování 

při vyučování, ale dochází k ohrožování bezpečnosti žáků i pedagogů. 

                                                 
20www.mkcr.cz/assets/informacni-servis 



26 

 

Jak se má žák chovat ve škole, přesně vymezuje školní kázeň, kterou můžeme definovat jako 

vědomé dodržování školního řádu a pravidel stanovenými učiteli, popřípadě ostatními 

zaměstnanci školy. Další součásti kázeňských norem jsou obsaženy ve Školském zákoně  

a v některých „Pokynech“ pocházejících od ministrů školství či jejich náměstků z oblasti 

prevence a řešení sociálně negativních jevů na školách.  

Ve Školském zákoně21 se můžeme dočíst např. v § 2 Zásady a cíle vzdělávání, že škola by měla 

zajistit, mimo jiné důležité zásady, i zásadu vzájemné úcty, názorové snášenlivosti, solidarity  

a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Dále pak jedním z cílů, který tento zákon vyzdvihuje, 

je obecný cíl týkající se rozvoje osobnosti člověka, který bude vybaven nejen poznávacími  

a sociálními způsobilostmi, ale škola by měla klást důraz i na prohloubení a upevnění mravních 

a duchovních hodnot. Na druhé straně se v tomto zákoně můžeme dočíst v § 31 odst. 3, že škola 

by měla použít adekvátní výchovné opatření při zvláště hrubém slovním či úmyslně fyzickém 

útoku vůči zaměstnanci školy, kdy právě toto chování je chápáno jako závažné porušení 

povinností stanovených tímto zákonem. 

Výše zmíněné „Pokyny“ jsou v podstatě metodická doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže. Tento dokument má dohromady 23 příloh zaměřených na všechny 

možné patologické jevy, které by se mohly ve školách objevit. Bohužel se ani jedna příloha 

nezabývá vulgárním chováním, a to i přesto, že většina dotazovaných učitelů se právě s tímto 

typem chování setkává poměrně často.  

1.3.1 Příčiny vulgárního chování ve škole 

Jak literatura, tak i samotní pedagogové se shodují v tvrzení, že vulgarita tu byla, je a bude. 

Přesto se v tisku, dalších médiích i rozhovorech dozvídáme, že vulgarita žáků je horší, než tomu 

bylo dříve. Málokdo z učitelů přizná, že má ve své třídě problémy s kázní, že právě jeho žáci 

jsou agresivní a sprostí. Jedním z důvodů může být strach přiznat před kolegy kázeňské 

problémy a tím prohloubit pocit vlastního selhání jako pedagoga. Dalším problémem českých 

učitelů je podle Bendla (2011, s. 28) fakt, že učitelé nepovažují výchovné výsledky za součást 

výuky, nýbrž je berou jako prostředek k dosažení výsledků v celém vzdělávacím procesu. 

Cangelosi (2009, s. 26) vidí také příčinu výskytu nekázně na amerických školách v přístupu 

pedagogů k žákům. Tvrdí, že pokud pedagog nepozná své žáky se svými různorodými 

                                                 
21 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon 
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charakterovými vlastnostmi dostatečně, nemůže je vhodně motivovat pro svou výuku a vhodně 

přizpůsobit nejen vyučovací, ale i výchovné metody. 

Další zajímavý názor na nevhodné chování při vyučování přináší Kyriacou (1996, s. 97), který 

vidí příčiny spíše z pohledu žáka. Tvrdí, že nevhodně se chová žák, který má k tomu důvod. 

Nejčastějšími důvody jsou podle něj nudný výklad, dlouho trvající duševní námaha, 

neschopnost splnit zadaný úkol, problémy s emocemi či stejně jak uvádí Bendl (2004, s. 29) 

nepřítomnost negativních důsledků. 

1.3.2 Vulgarismy mezi jednotlivými subjekty školy 

Výskyt vulgarismů ve školním prostředí můžeme sledovat v několika úrovních. Nejrozšířenější 

z nich je bezesporu používání vulgarismů mezi žáky samotnými, a to jak mezi jednotlivci,  

tak mezi celými skupinami a není výjimkou, kdy jedinec použije vulgární slovo sám k sobě. 

Dále můžeme předpokládat, že může probíhat komunikace s přítomností vulgarismů  

i v kabinetě mezi pedagogy, ale obě tyto roviny nejsou pro účel této práce stěžejní.  O co jsme 

se naopak zajímali, byla rovina mezi žáky a učiteli.  

Školní prostředí je místem, kde probíhá sekundární socializace. To znamená, že dítě se vstupem 

do školy stává žákem a mělo by si osvojit chování žáka, tedy přijetí autority učitele a osvojit  

si normy a pravidla s tím spojené. Socializace sice probíhá po celý život člověka, ale faktem  

je, že největší vliv na to, jaký život člověk prožije, je její průběh v primární, tedy v rodinné,  

a pak v sekundární fázi. Bohužel ne u každého dítěte může sekundární socializace bez problémů 

navázat na tu primární a právě v důsledku rozdílu mezi nimi může dojít ke vzniku projevu 

nežádoucího chování. 

Dalším úskalím celého školního systému je určitá nadvláda učitele nad svou třídou, kterou  

by měl každý žák respektovat a každý učitel bravurně ovládat. To znamená, že žáci by měli 

v ideálním případě pozorně a aktivně sledovat výklad učitele a ten by svým žákům byl formální 

i neformální autoritou. Je otázkou nakolik dnešní učitelé dokáží tento ideální stav ve své třídě 

nastavit. Podle Čapka (2008, s. 19) je naše školství: „plné různých individualit, včetně jedinců, 

jejichž zařazení v této profesi, je na pováženou. I kvalitní učitel, který se snaží svou práci dělat 

nejlépe, se musí zabývat tím, zda příčinou řešeného problému není někdy on sám.“  

1.3.3 Postoje učitelů k vulgaritě  

Čáp (1983, s. 70) ve své definici, vztahující se k postojům uvádí, že postoj je specificky získaná 

dispozice, která zahrnuje nejen poznání určitého objektu včetně názorů na něj, tak jeho citové 
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hodnocení a odpovídající impuls k jednání. I další psychologové se shodují na třísložkovém 

modelu postoje, který se skládá ze složky kognitivní, emocionální (afektivní) a konativní 

(behaviorální). Složka kognitivní vyjadřuje to, co o konkrétním objektu víme, složka 

emocionální popisuje to, co k objektu cítíme a složka konativní je o tom, jak vůči objektu 

jednáme. 

Každý člověk získává postoje v průběhu celého svého života. První postoje čerpá ze své rodiny, 

další pak získává od lidí, se kterými se setkává, kterých si váží a jsou pro něj inspirací. Během 

života dochází k postupné diferenciaci a různým změnám postojů, které úzce souvisí 

s vlastnostmi jedince. 

Postojům učitelů k vulgaritě se do současné doby nevěnoval žádný výzkum, přestože hlasy 

z řad učitelů ukazují, že problém vulgarity není zanedbatelný. Důkazem jsou mnohé studie 

(Ježek, 2009; Pane a kol., 2013; Eurydice Report, 2015; Kučerová a kol., 2015), které  

se zabývaly právě tématikou jak udržet ve třídě kázeň, jejíž součástí vulgární projevy bezesporu 

jsou. Tyto studie dále poukazují na fakt, že budoucí učitelé nejsou na vysokých školách 

profesně připravováni na střet s nekázní a dalšími záludnostmi učitelského povolání jako je 

komunikace a spolupráce s rodiči či jak pracovat s neprospívajícími žáky. 

1.3.4 Možnosti nápravy 

Matějček (2017, s. 142) vidí nápravu v přístupu především rodičů, kteří by si vědomě měli 

dávat pozor na to, jaká slova volí ve vypjatých situacích nebo ve chvílích, kdy si myslí,  

že je děti neslyší. A nezůstává jen u sebekontroly vypuštěných slov a vět, ale zdůrazňuje 

postoje, vztahy a celkové chování dospělých k druhým lidem, jak v rodině tak i mimo ní. 

Upozorňuje na situace, kdy děti kopírují slovní projevy svých rodičů a tak přejímají všelijaké 

předsudky a pověry – rasové, národnostní či mezilidské a tím mohou získat celoživotní odpor 

a nevraživost k jiným lidem, aniž by pak v dospělém věku věděly proč. 

Obrátil (in Janiš, s. 40) naopak klade důraz na výchovnou úlohu školy, která by neměla jen 

vzdělávat, ale právě i vychovávat. Na dochovaném zápisu z pedagogické konference konané 

v lednu 1899 poznamenává: „učitel si má ve škole počínati tak, aby netoliko vyučoval, nýbrž  

i vychovával…. Velmi důležité je vést žáky k samostatnosti…. Nejmocněji a nejvytrvaleji 

vychovává se žák pomocí vzorů a příkladů.“ Zdůrazňuje přitom důležitost učitele jako mravního 

vzoru a autority ve škole i mimo ní. Což si myslím, že je i po 120 letech stále velmi aktuální 

téma. 
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Bendl (2011, s. 230) se nezaměřuje na konkrétní řešení jednotlivých projevů nekázně ve škole, 

ale podává doporučení k podpoře kázně. Tato doporučení jsou rozdělena do čtyř platforem 

(škola, vedení školy, učitelé a žáci) a cílem těchto opatření je podpora kázně a eliminace 

možnosti vzniku nekázně. Zaměřuje se tedy na prevenci vzniku nekázně ve školním prostředí 

a stejně jako Obrátil upozorňuje na důležitost výchovné úlohy školy. Na rozdíl od Obrátila  

se však nezaměřuje jen na pedagoga či vychovatele, ale své myšlenky rozšiřuje ve svých 

platformách od celkového klima školy, její atraktivitu, omezování biologických rizik  

až po vzájemnou pomoc a podporu mezi žáky, zvyšování jejich sebevědomí či aplikování 

„naučeného“ na skutečné životní situace. 

Čapek (2008, s. 21) poukazuje na projevy nekázně při nevhodně vedeném vyučování a nabádá 

tak pedagogy, aby své hodiny vytvářeli atraktivní, zajímavé a snažili se aktivizovat své žáky, 

aby si právě jejich hodiny zasloužily pozornost. Vychází z myšlenky, že pokud se žák nudí při 

výkladu nebo je pro něj probíraná látka příliš obtížná a nestíhá, začne se nevhodně chovat  

 a učitel je nucen ze své pozice moci ve třídě toto chování potlačit. 

Já sama si myslím, že rodinné prostředí je velmi inspirující pro dítě a že právě vulgarismy, které 

slýcháme u dětí mladšího školního věku, pocházejí právě z rodinného prostředí. Ve škole záleží 

na učiteli a jeho přístupu k nevhodnému chování dětí. Pokud se učitel bojí zásahu a nedá jasně 

najevo, že dítě překročilo vymezená pravidla, pak po čase dochází k nárůstu nežádoucího 

chování ve třídě, nespokojeným rodičům a k syndromu vyhoření učitele. Bohužel dnešní doba 

s trendem alternativních škol a rodinných nevýchov celou situaci příliš neulehčuje, spíše bych 

řekla naopak a tak není výjimkou, když dítě poprvé ucítí první náraz na mantinel až ve školním 

prostředí. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Stanovení cílů a výzkumných otázek 

Vulgarita na základních školách se doposud příliš nezkoumala, a když už o ní někdo nějakou 

práci psal, týkala se převážně žáků a žákyň druhého stupně, tedy dětí, které v rámci puberty 

prožívají různé fáze vzdoru, upozorňování na sebe a odlišování se od ostatních. Další důvod, 

proč se vulgarita přehlíží, je možná způsobeno tím, že jí mnozí berou jakou normální  

a v porovnání třeba s šikanou nebo agresivitou se jim jeví jako banální. 

Pár let pracuji ve školní družině, kde je režim volnější než při vyučování a kde si vyslechnu 

mnoho z dětského  života ve škole i mimo ni. A v posledních letech jsem nejen já, ale i mé 

kolegyně šokovány, jaký slovník některé děti běžně používají. Pohled na vulgaritu jsem tedy 

nesčetněkrát konzultovala s kolegyněmi z prvního stupně a i ony potvrzovaly vzrůstající 

problémy spojené s vulgaritou. To mě přivedlo k tématu mé práce. Cílem této práce je analýza 

výpovědí učitelek ze tří základních škol s rozdílným zaměřením, kde se očekává výskyt dětí 

z různých rodinných prostředí. Zajímalo mě tedy, zda i postoje učitelů k vulgárnímu chování 

dětí na prvním stupni, budou rozdílné. Praktická část práce se dále zaměřuje na situace, 

v kterých učitelé vulgaritu vnímají, jejich reakce, možná řešení a vztahy a komunikaci s rodiči. 

Pro získání potřebných dat, jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

  Co vnímají učitelky na prvním stupni jako vulgární projev dětí? 

Odkud děti vulgární slova získávají? 

Jak úspěšní jsou učitelé v nápravě vulgárního chování jim svěřených dětí? 

Jaké mají zkušenosti s rodiči při řešení problémů spojených s vulgaritou? 

  Považují vůbec vulgaritu za problém na své škole? 

 

2.2 Výběr škol 

Pro provedení výzkumu postoje učitelů prvního stupně k vulgaritě jsem se snažila vybrat  

tři základní školy pokud možno s co nejrozdílnějším zaměřením a přístupem k žákovi. Z každé 

školy jsem pak chtěla do svého výzkumu zapojit alespoň tři učitele. 

Jako výchozí školu jsem zvolila ZŠ Bránu jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1, 

kde pracuji ve školní družině, a tak dobře znám zdejší klima, žáky i učitelé. Přestože škola 
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působí dojmem výběrové školy a žáci na prvním stupni musí projít přijímací zkouškou  

do jazykové větvě, vulgární projevy tu nejsou výjimkou. Oslovení kolegyň proběhlo během 

předávání žáků v poledne. Rozhovory s jednotlivými učitelkami probíhaly individuálně během 

jejich volných hodin ve sborovně 1. stupně od 12. – 19. 4. 2017. Z oslovených kolegyň pouze 

jedna odmítla rozhovor na diktafon, přesto jsem nakonec získala tři rozhovory, každý v délce 

kolem 20 minut, který jsem nahrála na diktafon. 

Druhou školou, kterou jsem oslovila pro svůj výzkum, se stala ZŠ Sv. Voršily, taktéž v Praze 

1. Tato škola je křesťansky orientovaná, s rozšířenou výukou jazyků. Jejími charakteristickými 

znaky jsou různé duchovní aktivity jako školní mše, příprava ke svátostem či výuka náboženství 

řádovými sestrami zavedeného jako povinný předmět. Po odmítavém prvotním kontaktu 

mailem s p. ředitelem, jsem se rozhodla osobně oslovit vyučující během velké přestávky, zkusit 

je nadchnout tématem a domluvit si schůzku. Plán se povedl a 11. 4. jsem získala skoro  

40 minutový záznam rozhovoru se třemi učitelkami zdejšího prvního stupně. 

Třetí školu jsem záměrně vybrala na Žižkově, jehož pověst předurčuje větší výskyt romského 

obyvatelstva. Vybrala jsem si tedy ZŠ Cimburkova, která je zaměřena na žáky z různých socio-

kulturních prostředí, tedy převážně na vzdělávání romských dětí a dále pak na děti  

se specifickými vzdělávacími potřebami. Tady při prvotním mailovém kontaktu nezareagoval 

nikdo, a tak jsem použila stejnou metodu kontaktu jako se školou Sv. Voršily. Osobně jsem 

kontaktovala zástupkyni ředitele, ta mě nasměrovala do patra 1. stupně a zde jsem se snažila 

nadchnout tématem práce kolemjdoucí učitelky. Domluvily jsme se na zaslání výzkumných 

otázek mailem, s tím, že si na ně učitelky vypracují písemné odpovědi a 28. 4. mi je předají 

s ústním vysvětlením. Nakonec jsme si celou jednu vyučovací hodinu povídaly nad jejich 

sepsanými odpověďmi a zapnutým diktafonem. 

Celý výzkum probíhal v období od 5. do 28. 4. 2017 v Praze. 
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Tab.: Přehled učitelů  

ŠKOLA JMÉNO VĚK C. PRAXE* Z. PRAXE**  TŘÍDA 

ZŠ Jana 51 28 15 5. E 

BRÁNA Naďa 61 38 32 4. D 

JAZYKŮ Helena 53 21 2 3. D 

ZŠ Bára 45 23 3 3. B 

SVATÉ  Magda 36 5 5 1. B 

VORŠILY Magdalena 53 30 8 3. A 

ZŠ Zuzana 54 31 31 3. A 

CIMBURKOVA Jitka 48 25 10 2. A 

ŽIŽKOV Ivana 56 33 33 1. A 

* celková praxe ve školství 

** celková praxe na zdejší škole 

2.3 Metoda sběru dat 

Vzhledem k cílům praktické části, byla tato práce realizována jako kvalitativní výzkumné 

šetření. Získávání dat proběhlo metodou polostrukturovaných rozhovorů s uvedenými 

učitelkami, kdy na počátku stály připravené výzkumné otázky, které se v průběhu šetření různě 

modifikovaly a doplňovaly podle vývoje rozhovoru s dotazovanými. 

„ Výběr metody pro sběr dat se zakládá na požadovaném typu informace i na tom, od koho  

jí budeme získávat a za jakých okolností se tak bude dít “ uvádí Hendl (2008, s. 161) a právě 

rozhovor doporučuje jako metodu v situaci, kdy chceme získat informace od dotazovaných  

o jejich pocitech, myšlenkách atd. 

Na počátku spolupráce se školami bylo důležité navázat skoro přátelskou atmosféru, protože 

v dnešní době jsou pedagogové přímo zavaleni různými administrativními činnostmi a tak 

nemají moc času nazbyt. To se ostatně projevilo v prvních mailových pokusech o navázání 

kontaktu, na které škola odpověděla odmítavě (sv. Voršila) anebo vůbec (Cimburkova). 

Dalším úskalím se stal průchod skrz vrátnici obou škol. Důvodem je zvýšená opatrnost  

a bezpečnost vinou celosvětových nepokojů, která bránila dostat se k pedagogům, pokud s nimi 

nebyla předem domluvena konzultace. 

Ve chvíli, kdy už se podařilo najít učitele prvního stupně, nadchnout ho zkoumanou 

problematikou a ten byl ochotný podělit se o své myšlenky, se ukázalo, že pro mnohé z nich  

je problémem nahrávání celého rozhovoru na diktafon.  
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Každý rozhovor byl strategicky rozdělen do několika bloků, kdy na začátku byly pokládány 

otázky spíše všeobecného charakteru, které měly za úkol uvolnit učitele a pomoci překonat 

ostych z nezvyklé situace a z nahrávání na diktafon. Rozhovor začínal otázkami zaměřenými 

na vnímání vulgarity ve školním prostředí: 

 Jak vnímáte užívání vulgárních slov dětmi ve škole? 

 Jak byste hodnotila vulgaritu dětí dnes a v minulosti? 

 Odkud děti čerpají vulgární výrazy? 

 Jakým způsobem souvisí podle vás vulgarita s věkem? 

Druhý blok otázek byl směrován k vlastním vulgárním slovním projevům: 

 Ve kterých situacích mluví děti ve škole vulgárně? Proč? 

 Existují situace, kdy vám vulgarita nevadí? Jaké? 

Je pro vás důležitější situace, kdy je vulgární slovo použito nebo intenzita vulgárního 

slova? 

 Existují vulgární slova, která tolerujete? Jaká? 

 Kvůli čemu už pro vás nejsou vulgární? 

Třetí část rozhovoru se věnovala možným řešením vulgarity a zamyšlením nad vulgaritou jako 

problémem školy: 

 Jak reagujete, když vám vulgarita vadí? Ignorovala jste ji někdy? Z jakého důvodu? 

Existuje situace, kde by mohlo být vulgární slovo vhodné? 

Jaké vás napadají reakce, když dítě použije vulgární výraz? 

Co považujete za nejefektivnější řešení? Co naopak nefunguje? 

Je pro vás vulgarita problém, který potřebuje řešit? 

Závěr rozhovoru byl úmyslně zaměřen na vlastní postoj učitele k vulgaritě jak v běžném (tedy 

soukromém) životě, tak i v tom pracovním:  

 Jaká slova považujete za velmi vulgární? 

 Používáte vy sama vulgární slova v běžném životě? Jaká?  V jakých situacích? 

 Použila jste někdy vulgární slovo ve škole před dětmi?  

 Použila jste někdy vulgární slovo ve třídě v rámci výuky? 
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Rozhovory se všemi dotazovanými byly nahrávány na diktafon a poté přepsány do textové 

podoby. Ukázky z přepisu rozhovorů jsou v příloze této práce. Při přepisu jsem 

nezaznamenávala různá citoslovce a slovní vatu, které byly pro výzkum nepodstatné.  

Jednotlivé přepisy jsem podrobila kvalitativní analýze, na jejímž počátku došlo ke kódování 

(Hendl, 2008, s. 161) získaných dat. Kódování je proces, kdy se původní informace rozdělí do 

menších segmentů, kterým se přiřadí názvy a dále se s nimi pracuje.  

U některých odpovědí jsem využila i další metody kvalitativní analýzy jako je metoda vytváření 

trsů, či metoda kontrastů a srovnávání (Miovský, 2006, s. 221). Metoda vytváření trsů je 

uspořádání získaných dat (výroků) do skupin na základě jejich podobnosti (překryvu), např. 

rozlišení různých jevů, případů, místa atd. Metoda kontrastů a srovnávání je metoda, jejímž 

cílem je odlišení např. dvou identifikovaných kategorií nebo nalezení rozdílů přesto, že mají 

zároveň mnoho společného.  

2.4 Analýza a interpretace dat 

2.4.1 Vulgarita ve školním prostředí 

Postoj k dětské vulgaritě ve škole 

Všechny dotazované učitelky vnímají vulgaritu ve škole i u dětí celkově jako negativní. Pod 

pojmem vulgarita vidí nejen vulgární slova jako taková, ale i slova obhroublá, drsná a různě 

citově zabarvená. Upozorňují také na projevy vulgárního chování, jako jsou gesta, výrazy 

v obličeji či různé prstové posuňky. Místem, kde učitelé zaznamenávají největší výskyt 

vulgárních projevů, jsou prostory, kde se děti ve škole potkávají: chodby, šatny, jídelna  

a prostor před školou.  

Dotazované učitelky ze ZŠ sv. Voršily se shodují, že při hodinách se vulgarita skoro 

nevyskytuje, že ji zaslechnou během přestávek či omylem, když děti netuší, že je učitel v jejich 

blízkosti. Bára (sv. Voršila): „Takže buď jsou tak dobrý, že to přede mnou skrejvaj anebo to 

spíš úplně nepoužívaj. Přijde mi to úplně divný, ale mám pocit, že tady ty děti skoro sprostě 

nemluvěj.“  

Jana (Brána jazyků) upozorňuje na fakt, že děti používají sprostá slova, aniž by tušily jejich 

význam: „Třeba bordel a sranda. To vůbec neví, že jsou sprostý. A hrozně se tomu divily.“ 
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Naproti tomu v ZŠ Cimburkova se dotazované shodují, že jejich děti mluví hodně sprostě  

a poměrně často. Zuzana (Cimburkova): „Naše děti si vůbec neuvědomují, že mluví sprostě  

a i ty malé běžně používají ty drsnější výrazy.“ 

Srovnání minulosti a současnosti 

Z odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že nezáleží na tom, kde člověk pracuje, ale spíš jaký je 

člověk, z jaké pochází rodiny či jaká jiná prostředí ho během života formovala. Magdalena  

(sv. Voršila): „ Řekla bych, že je to pořád stejný, i dřív to bylo stejný a intenzita je taky stejná.“  

Helena (Brána jazyků) poukazuje na zvulgarizování celé společnosti, ve které dnešní děti žijí. 

Problém vidí v tom, že vulgarita je celoplošně respektována, že je v podstatě normální mluvit 

sprostě. Dále upozornila na další problém, že dnešní rodiče děti nevychovávají, jen jim zajišťují 

různé instituce, kupují nejlepší techniku a netuší, jak jejich děti tráví svůj volný čas. V rodinách 

chybí společná místa, řád, respekt: „Děti se ničeho nebojej, nemají strach už ani z učitele, 

protože viděj podporu v rodičích.“ 

Dotazované učitelky ze ZŠ Cimburkova se shodly na tvrzení, že: „dříve to takové nebylo, děti 

používaly sprostá slova, ale myslíme si, že teď jsou drsnější.“ S tím souhlasí i Jana (Brána 

jazyků), která odpověděla na tuto otázku: „Já bych řekla, že teď mluvěj jinak. Dříve se ani 

doma nemohlo mluvit sprostě, natož ve škole.“ 

Dále tyto učitelky poukazují na fakt, že se změnil postoj rodiče k učiteli. Rodiče stáli více na 

straně učitelů a kázeňské přestupky ve škole mnozí z nich doma fyzicky trestali. Učitelé tak 

mohli více spoléhat na spolupráci s rodiči a společným úsilím děti vést k upevňování principů 

slušného chování. Na to dnešní učitel nemůže spoléhat, spíše se potýká s rodiči, kteří 

nespolupracují a v horším případě se setkává i s takovými, kteří svým postavením dávají jasně 

najevo, jak se má učitel k jejich dítěti chovat. 

Kde se děti s vulgaritou seznamují 

Dotazované ze všech škol se shodly na tom, že vulgární projevy si děti přináší z rodinného 

prostředí. V Bráně jazyků a Cimburkové vidí největší problém v rodičích, ve smyslu, že 

v rodině se mluví sprostě, tak i dítě se sprostě vyjadřuje. Dítě vulgaritu vnímá jako běžnou 

komunikaci, ví, kdy dané slovo použít, rozumí mu. Helena (Brána jazyků): „Hlavní je, že ty 

vulgarismy používaj rodiče, denně to slyšej, je to pro ně běžný, mají to furt v hlavě.“ Ivana 

(Cimburkova): „Uvědomte si, že naše rodiče všichni mluví sprostě a nejen v situacích, které 

jsou vyhrocené.“ Svou kolegyni ještě doplňuje Zuzana: „Pro děti je to běžné, mluví tak máma 

a hlavně táta a to je nejvyšší autorita.“ 
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Učitelky ze sv. Voršily poukazují na fakt, že poměrně hodně jejich dětí opravdu pochází 

z katolických rodin aktivně vyznávajících víru a chodí na náboženství či do nedělních škol, kde 

se rozebírají různá témata, třeba i vulgarita v dnešní době. Nemálo zdejších dětí navštěvuje 

Skaut, kde se dbá na slušné vyjadřování. Zde učitelky vidí zásadní problém  

v nekontrolovaném přístupu k internetu, v hraní počítačových her či sledování TV. V této škole 

platí ranní vypínání mobilního telefonu, který je možné zapnout až po odchodu ze školní 

budovy. Toto rozhodnutí bylo zavedeno po zveřejnění natočených videí během vyučovacích 

hodin na mobilní telefon a jejich umístění na různé sociální sítě jako facebook nebo youtube. 

Magda (sv. Voršila) apeluje na společnost: „že by mělo být nějaké důrazné omezení v přístupu 

na internet, protože děti různá zabezpečení obchází tím, že používají datum narození svých 

rodičů.“  

S internetem, TV a s výrazy z počítačových her bojuje i Jana (Brána jazyků): „Dneska ty děti 

koukají i v 1h v noci, takže to vysílací omezení na ně nemá vůbec vliv. Frčí tu porno  

u desetiletých, které sledují odpoledne a odtud ty výrazy, sexuální praktiky atd.“ Naďa (Brána 

jazyků) upozorňuje i na kulturní oblast: „Vidím to třeba i v divadle, kde i děti sledují hry plné 

vulgarit. Skoro to tak působí, že kdyby tam ta vulgarita nebyla, tak se lidi už ani nezasmějí.“ 

Helena (Brána jazyků) se vrací opět k rodině jako k místu největšího výskytu vulgarismů  

a ukazuje na pohodlnost a nevšímavost rodičů, kdy pro svůj klid dají dítěti k dispozici mobil, 

tablet či PC a nezajímají se o to, co kde najde. 

Tuto zkušenost zcela postrádají učitelky ze ZŠ Cimburkova, kde sociální zajištění jejich dětí je 

velmi slabé. V obou předešlých školách je spíše výjimkou, že dítě ve druhé třídě nemá svůj 

mobilní telefon, rodina vlastní spíše více než jeden počítač a skoro polovina dětí má svou 

televizi v dětském pokoji. Zuzana (Cimburkova): „U mě ve druhý třídě nosí mobil jeden, dvě 

děti.“ Jitka (Cimburkova) to jen potvrzuje: „Nemaj mobily a ani nemaj všichni doma počítač, 

já jsem jen s šesti rodičema na mailu a tyhle se už naučily mi psát, že jsou nemocní.“ 

Jak vulgarita souvisí s věkem 

Ve všech typech škol je nastaven systém, ve kterém třídní učitel vede svou třídu od 1. do  

5. třídy. U sv. Voršily před pár lety měly systém jednoho učitele od 1. do 2. třídy a jiného od  

3. do 5. třídy, což si myslím, že více reaguje na problémy s dozráváním dětí ve škole. Všechny 

dotazované učitelky se shodly na faktu, že s nástupem puberty děti začínají mluvit více 

vulgárně. Rozdíl jsem zaznamenala u výpovědí učitelek z Cimburkové, které poukazují na 

dřívější celkové dozrávání a tím i dřívější nástup puberty u romských dětí. Jitka (Cimburkova): 
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„Já vždycky říkám, že v pátý třídě na podzim v pátek odejdou miminka a v pondělí přijdou 

dospělí. Z milé holčičky se stane namalovaná zrůda, která se chová jako tanečnice u tyče anebo 

jako děvka. U kluků to najednou přeskočí a pak tam lítaj slova, která nechci ani vyslovovat  

a taky různá gesta a posunky.“   

U sv. Voršily řeší nejen věkové, ale i genderové rozdíly a otázky s pomocí řádových sester, 

které zde vedou hodiny náboženství. Právě od 3. třídy jsou děti rozděleny do skupin podle 

pohlaví a probírají v rámci těchto hodin nejen víru, biblické příběhy a samotnou bibli, ale právě 

zde mají možnost ptát se na citlivá témata, probírat vztahy ve škole i doma a nenásilnou formou 

prohlubovat hodnoty slušného chování. U všech třech dotazovaných učitelek zdejší školy 

funguje kolegiální a přátelská vazba se sestrami, takže když vyvstane během výuky nějaký 

problém, sestra ho při své hodině s dětmi rozebere. Učitelky dále dodávají, že s řádovými 

sestrami mají děti více kamarádský vztah a jsou ochotné se jim i více svěřovat. 

Všechny dotazované učitelky ze sv. Voršily a Brány jazyků potvrzují, že se během páté třídy 

objevují vulgární projevy ve větším počtu, které mají souvislost s vývojovou fází vstupu  

do puberty. Jana (Brána jazyků): „ S pubertou přijde takový to frajerství, to je asi normální.“  

Opět se v rozhovorech stáčíme k problému rodiny a jejímu nastavení mantinelů slušného 

chování. Právě v rodině by dítě mělo získat určitý cit pro použití vulgarismů, naučit se, kde si 

co může dovolit. Učitelky se shodují, že děti na začátku školní docházky tento cit ještě nemají 

plně vyvinut a tak používají pro ně zajímavá a třeba i nová slova kdekoliv a zkouší tak hranice 

dospělých. V průběhu 3. třídy by měly mít všechny děti tento cit pro použití vulgarismů  

ve společnosti už získaný a u těch slov, která používají, znát správný význam. Helena (Brána 

jazyků): „Teď mám děti už třetí rok, tak už jsme někde jakoby dál, a oni to (nekecej) neberou 

jako vulgarismus, ale jako takovej přátelštější přístup. A to bych u prvňáků nikdy neřekla.“ Pak 

s příchodem puberty v 5. třídě by už neměl být problém umět správně začlenit nová slova do 

svého slovníku a umět je použít v adekvátních situacích.  

2.4.2 Vulgární projevy ve škole 

Situace, kdy děti ve škole mluví vulgárně 

V ZŠ Cimburkova učitelky upozorňují na fakt, že pro jejich děti je normální mluvit vulgárně, 

přesto vnímají rozdíl mezi běžnými vulgarismy (hovno, prdel) a ostřejšími výrazy (píča, čůrák) 

a dokáží rozlišovat intenzitu vulgarismů v různých situacích. V této škole není problém, že by 

se zde děti učily nové vulgární výrazy, spíše si rozšiřují slovní zásobu těch oblastí, které se 

doma tolik nepoužívají. Zdejší děti mluví běžně vulgárně ve svém domácím prostředí, a tak 
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učitelky této školy nejsou zaskočené, když z dítěte vypadne i ostřejší vulgární výraz. Jitka 

(Cimburkova): „Oni si nadávají spíš mezi sebou, jako neopisuj ode mě ty debile.“ Ivana 

(Cimburkova) kolegyni doplňuje: „Oni mluví sprostě (stejně jako my) když jsou rozčilení, 

naštvaní, v hodně velkým afektu nebo je něco nebo někdo vytočí.“ 

Bára (sv. Voršila) připouští, že jsou situace, ve kterých děti u nich ve škole použijí vulgární 

výraz: „Snaží se něco vyrobit a nepovede se to, tak si uleví Do prdele nebo Jsem debil.“ Magda 

(sv. Voršila) upozorňuje, že děti ani tolik neslyší vulgárně mluvit, ale opakovaně zahlédla 

v mobilech či na chatu ve škole psané vulgarismy. Zajímavé je, že Bára s Magdou se rozcházejí 

v otázce kolem slova „vole“. Bára: „Běžně se používá, ty vole.“ Magda kontruje: „Vole u těch 

malejch, už skoro neslyším, to používala generace dnešních středoškoláků.“ Stále aktuální je 

debil – na tom se shodly všechny tři dotazované učitelky této školy. 

K názoru, že „Ty vole“ už dnešní děti tolik nepoužívají, se přiklání i Jana (Brána jazyků): 

„Oproti minulosti už ho tak často neslyším, spíš ho slyším od těch starších anebo u takový  

tý primitivnější vrstvy nebo v metru. A ani už to není zřetelné vole, ale spíš citoslovce voe – 

taková slovní vata.“ Dále se shoduje ve svých výpovědí s Bárou (sv. Voršila) že: „při tvůrčích 

hodinách, když se třeba maluje, něco tvoří, tak tam to občas je. A tělocvik tam jako i ta prdel 

zazní.“ Ještě přidává, že záleží na učiteli, zda je benevolentnější či hodně přísný: „u některých 

učitelů to neřeknou nikdy.“ 

Naďa (Brána jazyků) slova své kolegyně o kreativních hodinách a tělocviku potvrzuje  

a přidává: „Ve třídě si dávaj pozor, protože přeci jenom ze mě mají respekt anebo já jsem víc 

hluchá. Překvapilo mě tuhle na chodbě při dozoru slovo píča z úst dívky.“ 

Intenzita vulgárních slov a jejich tolerance 

V ZŠ Cimburkova, kde je z výpovědí jasné, že zdejší děti mluví více vulgárně než v druhých 

dvou školách, učitelky na položenou otázku reagovaly takto: Ivana: „Jsem schopná tolerovat 

slova blbá, pitomá, vole, prdel, bordel – protože tu jsou ve velmi časté frekvenci.“ Jitka dodává: 

„Vždy přihlížím k tomu, v jakém rozpoložení se dítě nachází.“ A i třetí dotazovaná potvrzuje 

slova svých kolegyň: Zuzana: „Toleruji je ve vyhrocené situaci nebo v afektu.“ 

Intenzita i tolerance podle výpovědí všech zúčastněných souvisí s emocí dotyčného, z reakce 

toho, komu je výrok určen a dalších okolnostech. Jsou typy učitelek, které netolerují žádný 

vulgarismus př. Helena (Brána jazyků): „ Já to netoleruju ani při TV, vždy napomenu. Chápu, 

že tam ty emoce jsou, ale netoleruju to ani u těch starších na druhém stupni.“  
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Pak následuje skupina ne až tak zásadových učitelek, které jsou schopné vulgarismy přecházet 

při tzv. volnějších hodinách typu TV, VV a PrČ. Jana (Brána jazyků): „V matice a češtině tam 

si to nedovolí, ale při kreativních hodinách a tělocviku tomu rozumím a občas to zaslechnu, 

upozorním, že takhle ne, ale nedělám z toho žádnej velkej problém.“ 

Ve škole u sv. Voršily se učitelky rozchází ve svých výpovědí podobně jako v Bráně jazyků. 

Výpověď Báry odpovídá výpovědi tolerantnějšího učitele: „ Když se někdo šíleně soustředí, 

snaží se něco vyrobit a nepovede se mu to, a řekne „Já jsem debil“ nebo „Do prdele“, tak ty 

emoce prostě chápu.“ Naproti tomu Magda netoleruje žádný vulgární projev u dětí: „Teď mám 

prvňáky, ale i loni, jak jsem měla páťáky, tak jsem to trestala v každým případě. Nerozlišovala 

jsem.“ 

Jak je vidět z těchto tří odstavců, záleží více na postoji konkrétních učitelek než na zaměření 

školy. Výše citované učitelky pracující ve stejných školách se rozcházejí v názorech na 

intenzitu vulgárních slov i toleranci vulgárních slov ve školním prostředí.  

2.4.3 Možná řešení vulgarity a její vnímání jako problém školy 

Řešení vulgarity 

Všechny dotazované učitelky se shodují v tom, že začínají svůj boj s vulgaritou nejdříve 

upozorněním, domluvou či vysvětlením. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy nastane situace, 

kdy jakoby přeslechnu vulgární výraz a nijak to nikoho nepoškodí.  Zajímalo mě tedy, jak řeší 

vulgaritu ve své třídě, co se jim osvědčilo a co naopak nepomáhá. 

Magdalena (sv. Voršila) říká: „ignoruju, když se někdo poleje horkou vodou a řekne něco 

sprostýho, nebo se opravdu hodně lekne a má to tu úlevnou funkci.“ S tím souhlasí i její 

kolegyně Magda: „ Nejvíc hlídám to, že si nesmí ubližovat nebo ponižovat, ale při nějaký 

napjatý situaci nebo sportu to dokážu přeslechnout.“ 

Jana (Brána jazyků) poukazuje na fakt, že do hovorové češtiny dětí se díky PC hrám, filmům  

a internetu dostávají spolu s anglickými výrazy i anglické vulgarismy, a protože jim nerozumí, 

tak je vlastně ignoruje. 

Naďa (Brána jazyků): „Pokud to bylo častý a opravdu se mi to už hodně nelíbilo, tak jsem 

napsala poznámku do ŽK.“ Helena ze stejné školy: „Když se to opakuje, tak v krajním případě 

to řeším důtkou.“ Bohužel dodává, že ne vždy má důtka efekt, který by vedl k nápravě: „Tak 

dostane důtku, tak fajn, je to blbý, ale co? Nic se neděje a dneska ty rodiny nefungujou, 

neřeknou Ježiši, takhle to nejde, musíme to napravit. Spíš bych ji pak dala těm rodičům.“ Dále 
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mi vysvětluje, že její třída je zapojená do celoroční hry s pravidly, ve které děti na základě 

svých výsledků, ale i chování postupují vzhůru a usilují o výhru. Pokud poruší třídní pravidla, 

ve kterých je zahrnuta i vulgarita, své body ztrácí. 

Magda (sv. Voršila) tvrdí: „Já si myslím, že poznámky nemaj vůbec žádnej smysl. U mě cvičí. 

V první třídě jsou dřepy, pak angličáky a pak už CMT22, což už si rozmyslí.“ Její kolegyně Bára 

vyžaduje po dětech, aby se omluvily, i když připouští, že někdy je to nespravedlivé: „Ten, co 

řekl, neser mě a řekl to právem, protože ho ten druhý fakt hrozně vytáčel, se divím, že mu jednu 

nenapálil, a že se uchýlil jenom k tomuhle.“ Třetí dotazovaná učitelka Magdaléna z této školy 

má bodovací systém, v kterém dítě po dosažení určitého počtu bodů získá poznámku do ŽK. 

Také se jí osvědčila výhružka vlastnoručního zápisu do notýsku: „Milá maminko, tatínku 

dneska jsem použil slovo šukat.“  Po mnohaleté zkušenosti ve školství ví, že tohle děti dají 

málokdy. Ví, že je to kruté, ale funguje to. 

V ZŠ Cimburkova je situace s vulgaritou o to složitější, že většina jejich rodičů mluví vulgárně 

zcela běžně. Přesto se snaží vulgaritu s rodiči řešit. Jitka: „Vidím rodiče, tak jim řeknu, Hele on 

mluví jako dlaždič. A pak je slyšíte venku a je vám jasný proč takhle mluví.“ Dále přidává, že 

zabere, když po nich vulgární slovo zopakuje: „Chci je šokovat, aby se zasekly a uvědomily si, 

že je něco špatně. Nemůžu se svlíknout, abych je šokovala, ale můžu mluvit sprostě.“ Podobnou 

zkušenost má i Ivana: „Někdy funguje, když to po nich zopakujete, když mluvíte stejně, slyší to 

od vás a my to moc často nepoužíváme, tak je to pro ně divný.“ 

Vulgarita jako problém školy 

Zajímavé se během výzkumu ukázalo, že ne všude je vulgarita vnímána jako problém, který by 

se měl řešit. Rozdíly jsem zaznamenala nejen mezi školami, ale i mezi učitelkami jednotlivých 

škol. 

Učitelky ze sv. Voršily rozhodně vulgaritu jako problém nevnímají. Bára: „Určitě to není můj 

stěžejní problém. Je to hodně výjimečný. My to tady jako problém nebereme.“ Stejný názor má 

i Magda: „Tady je to fakt výjimečný. Lhaní beru jako závažnější problém.“ 

V Bráně jazyků už to tak jednotné nebylo. Jana: „No řekla bych, že horší bude šikana. To je 

potřeba furt hlídat i třeba jenom ty náznaky. A vidím to jako největší problém i na tom prvním 

stupni.“ Naďa upozorňuje na fakt, že v současnosti učitel přejímá hodně procent výchovné 

                                                 
22 CMT def.: Ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět přes dřep do stoje 

spatného. Dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes 

sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku. 



41 

 

části, místo aby jen učil, a tak vulgaritu musí řešit. A vrací se k celospolečenskému problému 

vulgarity, kdy jsou jí děti zavaleny opravdu ze všech stran: „ Určitě má smysl vnímat vulgaritu 

jako problém a jako problém ji řešit.“ Nejradikálnější z této trojice je Helena: „ Vulgaritu vidím 

jako problém, který by se neměl přehlížet a mělo by se o něm mluvit a hledat řešení. Určitě to 

není menší zlo než záškoláctví, lhaní nebo agresivní chování ve škole. Mám to položený na 

stejný úrovni. Je to proti pravidlům a není menší nebo větší porušování pravidel.“ Dále 

upozorňuje na fakt, že pokud se právě vulgarita opomíjí a přehlíží na prvním stupni, tak právě 

na druhém stupni přerůstá do agresivity a šikany. 

V ZŠ Cimburkova se vulgarita jako problém nevnímá, a tudíž není označována jako problém, 

který by se měl nějak řešit. Z výpovědí dotazovaných učitelek vyplývá, že se musí zabývat pro 

ně podstatně závažnějšími problémy. Shodují se, že nejhorší je docházka. Jitka: „Já s vulgaritou 

zas tak velkej problém nemám, ale co je problém je domácí příprava a docházka. Nezvonil 

budík nebo ho neslyšeli, razítko od doktora dostanou, když na něj udělaj bubu, on má pak klid 

a napíše tam nemoc a já pak nevím, jestli mělo dítě 14 dní angínu nebo podebranou patu.  

A jednodenní absence, co uděláte? Když ono ho bolelo břiško – tak ho přece nepřivede do školy. 

A řekněte jí, že lže.“ Její kolegyně jen souhlasně kývou hlavou a její výpověď doplňují. Zuzana: 

„My se snažíme, výchovný komise, důtky, píšeme dopisy na sociálku. Nevím, jestli toho maj 

tolik, ale nestíhaj. Já mám případ, holčičku v první třídě (přišla k nám z Phy 7), ta měla 260 

zameškaných hodin za 1. pololetí. Skoro v tý škole nebyla.“ Poslední dotazovaná jen smutně 

potvrzuje slova kolegyň: „Já jich mám dneska 10, zapsaných je 20. Dneska je pátek a prší, 

takže jich půlka nepřijde. Pátek je malá sobota a pondělí malá neděle. Takže chodí út – čt a to 

musí být hezky.“ Z rozhovoru se dozvídám, že romské děti nejsou vůbec hloupé, ale tím, že 

v jejich rodinném prostředí není o vzdělání zájem, nějaká škola je pro ně podřadná věc. Tímto 

názorem tak vlastně ty rodiče své děti úplně ničí. A nedá se to změnit. 

2.4.4 Pracovní a osobní vztah učitele k vulgaritě 

Jsou slova, která nevnímáte jako vulgární, přestože vulgární jsou 

Zajímavé zjištění na mě čekalo u sv. Voršily, kde se všechny tři dotazované učitelky shodly na 

tom, že před dětmi vulgárně nemluví, ale že v běžném životě používají vulgární spojení „do 

prdele“ celkem často a že necítí, že by to bylo nějak moc vulgární. Magdalena: „Ono to zní jako 

úleva a z člověka to spadne. Myslím, že to má vyloženě ozdravnej vliv. Vulgarismy jsou 

potřebný, abychom nedostali infarkt a žaludeční vředy.“ 
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I učitelky z Brány jazyků přiznávají, že striktně rozdělují pracovní a soukromý život. Ve škole 

vulgárně nemluví, ale v běžném životě ano. Naďa: „Používám do prdele, se na to vyseru, ty 

krávo nebeská. Fakt mi to pomůže, slova s R mají uvolňující účinek.“ Ještě přidává, že její 

manžel, pocházející z Moravy, je úplně ztracený případ, tam že se mluví daleko vulgárněji.  

A i přes její velkou výchovnou snahu, kdy se jejich společný syn v dětství držel a nemluvil 

sprostě, tak teď v dospělosti mluví stejně vulgárně jako manžel. Ještě přidává: „U těch chlapů 

to člověk tak nějak bere, ale když se baví takhle holky, přijde mi to hodně ošklivý.“ Helena ze 

stejné školy přidává, že přestože vulgárně skoro nemluví, tak při řízení auta: „mám hroznej 

slovník, to vím.“ 

Jitka (Cimburkova) zcela otevřeně popisuje situace, kdy mluví k dětem vulgárně: „Co? Hovno 

– neříká se hovno, ale prosím. Párkrát jsem to zopakovala a na konci roku jeden kluk povídá 

Co? A druhý odpovídá – hovno, říká se prosím. A to byl vlastně úspěch.“ Další dvě učitelky se 

shodují, že před dětmi vulgárně nemluví, ale samozřejmě v kabinetě či mimo školu vulgární 

výrazy používají. I zde jim tolik vulgární nepřijdou slova: hovno, prdel, něco mě nasralo, ta 

kráva, ten debil. 

Vulgarita učitele v rámci výuky 

Okruh otázek na toto téma, jsem záměrně zařadila až na závěr našeho rozhovoru. Měla jsem 

trochu obavy, že dotazované učitelky budou buď opravdu tak zásadové, že vulgárně na děti 

nikdy nepromluvily, anebo mi to zapřou. O to více mě mile překvapilo, že se mi podařilo 

navázat takovou přátelskou atmosféru, ve které došlo k přiznání a k zaznamenání jednotlivých 

příběhů, ve kterých vulgárně promluvily. 

Magda (sv. Voršila): „Loni jsme byli ve švp a bylo to těžký. Přišla nová, krásná holka, všichni 

kluci se do ní zamilovali a zbylé holky byly naštvaný. Dva největší kamarádi se hádali, mluvili 

sprostě a denně jsme to řešili. A pak jsem na toho jednoho zařvala – Neserte mě už! – Dodnes 

z toho má velkej zážitek:“ Bára přidává: „ Někdy jim řeknu cíleně, jste banda zvířat, hlupáci, 

taky nedělejte ze sebe blbečky. A stane se, že mi to někdy uletí. Dala jsem otázku, a když už 

zazněl desátej nesmysl, řekla jsem hovno. Šok a šum po třídě. Jako fakt to řekla? Anebo celej 

den mě tuhle točily, pak ještě v šatně něco úplně kravily, tak jsem řekla do prdele a pak jsem 

dodala s prominutím, tohle už nejde.“ Zároveň se obě shodují, že přestože jim takhle občas 

něco uletí, nikdy si ty děti nestěžovaly tak, aby druhý den přiběhl rodič do školy a řešil vulgaritu 

učitele. 
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Jana (Brány jazyků) popisuje svůj příběh: „Při pracovních činnostech jsme vyráběli svíčky  

a ten vosk spad na plotýnku a vzňal se plamen asi 25 čísel vysoký. A do prdele! Já se tak lekla, 

aby nám to tady nechytlo, a už jsem slyšela ty rozpravy doma…ve třídě hořelo a učitelka byla 

sprostá. Nic se ale nedělo, děti to vzaly tak, jako že jsem měla fakt strach a tak jsem si ulevila.“ 

Naďa (Brána jazyků) přiznává, že větu: „Chováte se jako zvířata!“ řekla mnohokrát. Dále pak: 

„Dokonce v češtině při 5. pádu jsme si s dětmi skloňovali slova končící na c – blbec, pitomec. 

Záměrně jsem to použila pro zpestření.“ Helena (Brána jazyků) používá rozdělení vulgarismů 

na hovorové a urážlivé s tím, že ty hovorový u starších dětí používá k vytvoření přátelštější 

atmosféry ve třídě. Naopak urážlivé by nepoužila nikdy. „Když se třeťák vymlouvá, řeknu, 

nekecej. Což bych u prvňáků nikdy neřekla. Taky myslím, že mi během doby, co učím, zhrubnul 

celkově trochu slovník.“ 

Zuzana (Cimburkova): „Ve škole sprostě mluvím ve vyhrocených situacích spíš se staršími 

dětmi. Mám osvědčené, že vulgární slovo použité učitelem funguje jako moment překvapení, 

dítě se zasekne a je mu to divný. Také mluvím sprostě, když rekapituluju situaci, v níž byla 

vulgární slova použita.“ Ivana se shoduje s kolegyní a přidává: „Během výuky, když vysvětluju 

vulgární pojmy, jinak při práci s dětmi ne.“ Jitka přiznává: „Já to moc neřeším, jsem 

bezprostřední a někdy to ze mě vypadne, ani nevím jak.“ 

2.5 Diskuze nad výsledky 

Cílem této práce nebylo pouze porovnání tří základních škol s rozdílným zaměřením, a tím 

pádem i dětí z různých prostředí, které navštěvují tyto školy. Jejím dalším záměrem bylo 

porovnání názorů jednotlivých učitelů a snaha najít mezi jejich výpověďmi určité spojitosti  

či rozdíly.  

Faktorů, které ovlivňovaly práci, bylo hned několik. Jeden z těch, které všechny tři školy 

spojuje, je určitá neochota vedení škol spolupodílet se na výzkumech jako takových. Na jednu 

stranu nebylo těžké školy oslovit, co se ale ukázalo jako poměrně náročný úkol, bylo do vybrané 

školy se dostat. Ředitelé, když už odepsali na mail, jen upozornili, že jejich učitelé jsou už tak 

velmi přetížení a že rozhodně nebudou nic ve své škole zařizovat. Dalším skoro nadlidským 

úkolem je dostat se do vlastní budovy školy. V dnešní době, a nevím, zda to je výsledkem 

problémů současné doby, je skoro nemožné dostat se do školy, pokud nemáte dopředu 

domluvenou schůzku s konkrétní osobou.  

Jedním z dalších faktorů, který spojuje všechny typy zvolených škol, je čas. A to hned 

z několika pohledů. Prvním okamžikem, kde jsem narazila na nedostatek času, byl moment, 
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kdy jsem měla během „velké“ přestávky najít, zastavit a domluvit si schůzku s jakoukoliv 

učitelkou působící na prvním stupni. V praxi to znamenalo náhodně oslovovat dospělé osoby 

pohybující se na chodbách prvního stupně a snažit se je v několikaminutovém monologu 

přemluvit a nadchnout mou prací natolik, aby si se mnou domluvily setkání nad diktafonem.  

Diktafon jako takový se stal dalším faktorem, který ovlivnil mou práci. Kromě učitelek ze  

ZŠ sv. Voršily se všechny ostatní dotazované diktafonu skoro bály. Musela jsem je ujistit, že 

rozhodně jejich výpovědi nebudu nikde umisťovat, že vše, co mi řeknou, bude použito jen pro 

účely mé bakalářské práce. Zpočátku každého rozhovoru byla cítit lehká nervozita, která ale po 

chvíli zmizela a ke konci setkání už nikdo diktafon nevnímal. 

Další faktor, který ovlivnil výsledky výzkumu v ZŠ Cimburkova, bylo zaslání výzkumných 

otázek mailem. Učitelky tak měly možnost nad danou problematikou přemýšlet a konzultovat 

odpovědi mezi sebou. Výsledkem bylo, že zdejší učitelky zpočátku četly své odpovědi 

z připravených poznámek a jejich odpovědi nebyly tak spontánní. Na rozdíl od zbylých dvou 

škol, kde jsem jen v rychlosti načrtla cíl mé práce a pak se rozproudil poměrně živý rozhovor. 

Další faktor byl v rozdílném typu rozhovoru, kdy na ZŠ Brána jazyků jsem se domluvila 

s každou z učitelek zvlášť a využila tak jejich volných hodin, ve kterých jsme rozhovory 

absolvovaly. Výhodou oproti druhým školám bylo, že se učitelky vzájemně neovlivňovaly  

a nedoplňovaly ve svých výpovědích. Další výhodou byl i čas, kterého jsme měly poměrně 

dost. Naopak nedostatek času jsem pocítila při skupinovém rozhovoru na ZŠ Cimburkova  

a u sv. Voršily, kdy během jedné hodiny vypovídaly všechny dotazované učitelky a obě strany 

jsme pak cítily, že na toto téma by se dalo povídat ještě daleko déle. 

2.5.1 Vulgarita ve školním prostředí 

V pohledu na vulgaritu se učitelky ze všech tří typů škol shodují. Vnímají ji jako negativní  

a rušivý element. Upozorňují i na neverbální projevy a slovní výrazy z cizích jazyků, především 

převzaté z angličtiny. Dále se spíše shodují na tom, že je vulgarita slyšet a vulgární chování 

vidět o přestávkách, ve společných prostorách, ve frontě na oběd a před školní budovou. 

Vulgární výrazy během hodiny zaznamenávají jen výjimečně. Žádná z dotazovaných učitelek 

se nesetkala s použitým vulgarismem namířeným proti své osobě. Rozdíly ve výpovědích jsou 

patrné v četnosti vnímaných vulgarismů, kdy nejvíce jsou slyšet u žáků na ZŠ Cimburkova  

a nejméně pak na ZŠ sv. Voršily. Tento rozdíl vychází z faktu, že každou z výše uvedených 

škol navštěvují žáci z naprosto rozdílných rodinných i kulturních prostředí.  
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V odpovědích na otázku srovnání minulosti a přítomnosti nelze porovnávat jednotlivé školy 

jako takové, ale spíše jednotlivé učitele. Výpovědi jsou protichůdné. Na jedné straně jsou 

učitelky, které vidí současnou situaci oproti minulosti víceméně stejně. Druhá strana zastává 

názor, že v současnosti se mluví více vulgárně a používají se daleko silnější vulgární výrazy. 

Názor, že se dneska mluví méně vulgárně než dříve, jsem nezaznamenala. Já sama se přikláním 

ke druhé skupině a souhlasím s tvrzením, že dnes se mluví více vulgárně než v minulosti.  

I poznámka o postoji rodičů k učitelům je podle mého názoru pravdivá a zakládá se na prožitých 

zkušenostech, které získá během jakékoliv práce s dětmi každý pedagogický pracovník. 

Odpovědi na další blok otázek, týkající se místa, kde se děti s vulgaritou setkávají, byly 

poměrně pestré a poukázaly na rozdíly v jednotlivých školách. Učitelky ze všech škol se shodly 

na tom, že největší vliv na vulgární projevy dítěte má jeho vlastní rodina. Tuto základní výbavu 

doplňují a rozšiřují okolnosti a prostředí dané specifikem vybrané školy. V ZŠ Bráně jazyků  

a ZŠ sv. Voršily bojují s výrazy pocházejícími z internetu, PC her a angličtiny, která je obsažena 

v celé škále virtuálního světa dnešních dětí. V ZŠ Cimburkova zase učitelky musí počítat s tím, 

že rodiče dětí navštěvujících jejich školu sami mluví vulgárně a tudíž, že je to pro ně běžná 

komunikace.  Zajímavé bylo zjištění, že všeobecný názor mnohých rodičů, že dítě pochytí 

vulgarismy ve škole od vrstevníků, žádná z dotazovaných učitelek nepotvrdila. 

Velká shoda naopak panovala v reakcích na otázku věku. Učitelky se shodly v názoru, že děti 

v první třídě ještě nemají cit pro správné použití vulgarismu ve společnosti, z důvodů jeho 

neznalosti. Vinou tohoto faktu používají pro ně zajímavá slova kdekoliv a zkouší tak hranice 

dospělých nejen v rodinném, ale i ve školním prostředí. Kolem 3. třídy by již tento cit měl být 

u všech dětí plně rozvinut a děti by měly znát správný význam slov, která používají. 5. třída je 

pro většinu dětí vstupem do puberty a díky tomuto faktoru mnohým z nich slovník zhrubne. 

Neměl by ale pro ně být problém rozlišit situace, kde a před kým vulgarismy použít. Trochu 

jiné je to v ZŠ Cimburkova, kde učitelky poukazují na dřívější dozrávání romských dětí, a tím 

pádem i dřívější nástup puberty. Zajímavý model, který právě reaguje na dozrávání dětí během 

mladšího školního věku, je změna učitele po 2. třídě, kdy první dvě třídy by měl vést učitel více 

„mateřsky“ založen a od 3. třídy více „akčně“. U sv. Voršily mají tuto myšlenku spojenou  

i s genderovými změnami tohoto období, a tak jsou tamní děti na hodiny náboženství od 3. třídy 

rozdělené dle pohlaví. Výhodou je, že pokud se vyskytne ve třídě nějaký problém, je řešen 

minimálně dvěma dospělými a ze dvou úhlů pohledu. 
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2.5.2 Vulgární projevy ve škole 

Dotazované učitelky se shodují v tom, že vulgarismy mohou rozdělit na slova běžná, anebo 

ostrá a drsná. Mezi běžné vulgarismy řadí výrazy jako: bordel, sranda, vole, debil, kráva, prdel, 

hovno atd. Vulgární výrazy druhé skupiny slov mnohé z dotazovaných učitelek nedokázaly říct 

nahlas na diktafon, jen zmínily třeba počáteční písmena, aby bylo jasné, o jaké slovo jde. Byly 

to výrazy např. píča nebo čurák. Neshody naopak vyvstaly kolem používání slova: vole. Pro 

mě bylo překvapující, že se neshodly učitelky z jedné školy, kdy jedna tvrdila, že slovo vole se 

stále používá a druhá oponovala, že ho už tak často neslyší. 

Další okruh otázek tohoto bloku byl zaměřen na intenzitu vulgárních slov ve škole. Podle 

očekávání učitelky ze ZŠ Cimburkova potvrdily, že v jejich škole je intenzita poměrně vysoká. 

Shodly se ale na tom, že záleží vždy na situaci a rozpoložení, v jakém se dítě nacházelo, když 

daný vulgární výraz použilo. K tomu se přiklání i ostatní učitelky z vybraných škol. 

Na intenzitu vulgárních výrazů ve škole navazuje tolerance učitele, který má možnost ovlivnit 

celé klima třídy a školy. V ZŠ Cimburkova jsou všechny tři učitelky poměrně tolerantní, když 

dítě použije vulgarismus ve vyhrocené situaci či afektu. Naopak rozcházejí se učitelky 

z ostatních škol, kdy jsou napříč školami učitelky, které netolerují žádný vulgarismus a na druhé 

straně jsou i zde učitelky, které právě ve vyhrocené situaci dokáží vulgarismus tolerovat. 

V dalších odpovědích na otázky kolem vulgárních projevů ve škole jsme společně narazily na 

faktory, které mají nesporný vliv na jejich výskyt. Patří mezi ně autorita učitele a respekt 

k učiteli, který nás opět zavedl k problematické rodinné výchově a celkově současnému 

nelichotivému pohledu na učitele. 

2.5.3 Možná řešení vulgarity a její vnímání jako problém školy 

Po vyslechnutí všech učitelek jsem dospěla k názoru, že neexistuje nějaké univerzální řešení, 

které by zcela vymýtilo vulgarismy ze slovníku dětí mladšího školního věku a ani výpovědi 

učitelek nelze rozdělit podle zaměření vybraných škol. Každá z učitelek má svoje metody, jak 

s vulgaritou ve své třídě pracovat a jak se jí snažit omezit. Učitelky se shodují v tom, že 

zpočátku se snaží děti upozornit a vysvětlit jim, že ve škole se vulgárně nechová ani nemluví, 

ale pak už se ve svých výchovných metodách rozcházejí. Zaznamenala jsem poměrně širokou 

škálu opatření, jak vulgaritu řešit. Mezi předvídatelné možnosti řešení jsem zařadila poznámku 

do ŽK až důtku třídního učitele, pohovor s rodiči, pobyt ve třídě po skončení vyučování či různé 

formy fyzických trestů (dřepy, kliky, běhání). Zajímavý nápad byl začlenění projevů vulgarity 

do bodového systému celoroční třídní hry či vědomé ignorování vulgarismu. Překvapila mě 
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poměrně účinná metoda zopakování vulgarismu po dítěti, kterou občas použila každá učitelka 

všech tří škol. Shodují se, že při této metodě dítě prožije určitý druh šoku, který ho upozorní, 

že je něco jinak než obvykle. Asi nejtvrdší metoda mi přišla vlastnoruční zápis proneseného 

vulgarismu do notýsku či žákovské knížky s žádostí o podpis rodičů. 

I další odpovědi na okruh otázek k označení vulgarity jako problém třídy či školy byly různé. 

V ZŠ Cimburkova a u sv. Voršily vulgaritu jako problém nevnímají. V ZŠ Cimburkova je to 

dáno tím, že je zde vulgarita vnímána jako součást běžné komunikace v rodinném prostředí dětí 

navštěvujících tuto školu. Dalším důvodem, proč není vulgarita považována za zásadní problém 

školy, je, že zdejší učitelky řeší pro ně závažnější problémy spojené, např. s absencí dětí ve 

škole či celkově velmi slabou domácí přípravou. I u sv. Voršily nevidí učitelky vulgaritu jako 

problém k řešení. Shodují se, že vulgarismy jsou u nich výjimečné a že jejich děti v podstatě 

vulgární nejsou. V Bráně jazyků se odpovědi učitelek rozcházely. Na jedné straně stála 

vulgarita na stejné úrovni problémovosti jako záškoláctví či agresivní chování, a podle toho je 

také řešena. Na druhé pak vnímána jako problém vůbec nebyla. Můj názor je, že vulgarita 

v mladším školním věku je určitě problém, který si zasluhuje být řešen, ne opomíjen, neboť 

právě přehlížení vulgarity v tomto období může v dalším vývojovém období přerůst do 

agresivity či šikany. 

2.5.4  Pracovní a osobní vztah učitele k vulgaritě 

Na závěr rozhovoru jsem se snažila co nejvíce zjistit o frekvenci vulgarismů v životě 

jednotlivých učitelek. Mým cílem bylo vytvořit takovou atmosféru, ve které by se dotazované 

učitelky cítily příjemně a bez falše a přetvářky se mi otevřely a svěřily. Abych získala jejich 

důvěru, znamenalo to pro mě, že i já jsem se snažila naladit se na stejnou vlnu, být chápající, 

přátelská a otevřeně mluvit o svých úspěších i neúspěších v boji s vulgarismy. 

Na základě získaných výpovědí mohu vulgarismy rozdělit na běžné a silné výrazy. Mezi běžné 

výrazy, které dotazované učitelky používají, patří hovno, prdel, kráva, debil a poměrně široká 

škála sloves se společným kořenem srát. Tato slova, přestože to jsou vulgarismy, nevnímají 

jako něco vyloženě špatného. Mnohé z učitelek uvádějí, že použití jednoho z těchto výrazů má 

pro ně přímo terapeutický účinek. Druhou skupinu slov tvoří v podstatě dva vulgarismy (píča  

a čurák). Tato slova vnímají jako velmi silné vulgarismy a mezi dotazovanými byly učitelky, 

které právě tato dvě slova nebyly schopné ani vyslovit. Dotazované učitelky se shodly v tom, 

že dokáží velmi dobře přepnout z režimu učitele, který vulgarismy nepoužívá, na soukromou 

osobu, která dokáže mít i poměrně velmi vulgární slovník. 
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Faktorů, které ovlivňují vývoj slovníku každé z nich, je hned několik. Na začátku stojí rodina 

a její slovník, během života se připojuje partner se svou rodinou a svým slovníkem  

a v neposlední řadě je to i školní prostředí se svými kabinety a sborovnami, kde, jak z výpovědí 

učitelek vyplývá, se vulgárně mluví zcela běžně. 

Vulgaritu ve svém pracovním i osobním životě vnímám ve většině případů jako zbytečnost  

a jsem toho názoru, že vulgarita do školního prostředí nepatří a že by se neměla tolerovat. Dále 

si myslím, že vulgarita ve škole je v dnešní době stejně velký problém jako např. lhaní či různé 

formy agresivního chování. A pokud se bude opomíjet či omlouvat u dětí mladšího školního 

věku, pak se může stát, že vstupem na druhý stupeň, se vulgarita u dětí nejen upevní, ale může 

se stát nedílnou součástí dalších forem nežádoucího chování. Učitelé by tedy neměli vulgaritu 

ignorovat či omlouvat vstupem dítěte do puberty, měli by ji řešit stejným způsobem jako ostatní 

přestupky proti školnímu řádu. To znamená, že vulgarita a projevy vulgárního chování by měly 

mít své místo ve školním řádě i s předepsanými opatřeními, jak v případě vulgárního projevu 

postupovat. A to i přesto, že celá společnost, je podle mého názoru v současné době, více 

tolerantnější vůči vulgaritě, než byla v době mého dětství a dospívání. Je velmi nebezpečné 

tvrdit, že mluvit či chovat se vulgárně je normální. Právě učitelé a vychovatelé by měli více než 

ostatní lidé bojovat za to, že vulgarita je špatná vlastnost a vědomě dokazovat dětem, že náš 

slovník dokáže barvitě popsat cokoliv bez vulgarismů. Učitel by měl být pro děti vzorem  

a rádcem, který by jim pomohl zvládat tlaky a nástrahy dnešního zrychleného a možná zbytečně 

moc vyspělého života. A to i v tom případě, pokud dítě přichází do školy z rodinného prostředí 

vulgárně pokřivené.  
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ZÁVĚR 

Tématem bakalářské práce byl průzkum vulgarity v prostředí základní školy u žáků prvního 

stupně. Práce se soustředila především na to, jak vulgaritu vnímají učitelé v konkrétních 

prostředích tří rozdílně zaměřených škol na území hlavního města Prahy. Cílem práce bylo 

zjištění nakolik je vulgarita problémem na vybraných školách, dále pak zmapování reakcí  

a řešení vulgarity u žáků mladšího školního věku, kterému se bohužel mnoho odborných prací 

doposud nevěnovalo. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z tématu 

práce. Úvodní kapitola se zabývá historií vulgarismů na našem území, jejíž stopy lze nalézt už 

v 10. století za vlády českých knížat. Ve zkratce nabízí pohled na vulgarismy napříč 

následujícími obdobími. Na tuto kapitolu navazují různé pohledy na vulgarismy v regionálním 

pojetí, a to od výskytu a četnosti různých vulgárních příjmení na našem území až po názvy 

přírodních útvarů či měst po celém světě. Závěr prvního bloku teoretické části se věnuje funkci 

vulgarity pohledem různých českých autorů, kteří navazují či prohlubují Freudovy teorie. 

Další kapitoly teoretické části blíže seznamují s faktory, které mají velký dopad na rozvoj 

vulgarismů u žáků v mladším školním věku. Hlavním faktorem je rodina a její prostředí, které 

má velký vliv na formování jedince v tomto období, a společnost, která ho obklopuje. V této 

kapitole se práce blíže zaměřuje na média a jejich psychologický vliv na děti. Navazující 

kapitolou je pak pohled a pojednání o omezení vulgarity v rozhlasovém a televizním vysílání  

a zamyšlení nad internetovým světem dnešních dětí spojeným s vulgarismy. 

Poslední blok teoretické části se zabývá vulgaritou z pohledu školní nekázně. Ukotvení pojmu 

vulgarity jako školního problému hledá v zákonech či školním řádě. Příčiny vulgarity na 

českých školách porovnává s americkými výzkumníky v této oblasti. Další kapitola pak blíže 

srovnává užívání vulgarismů v jednotlivých školách a dále sleduje, jak frekvenci vulgarismů 

může ovlivnit učitel. Závěr tohoto bloku je pak věnován možnostem nápravy vulgárního 

chování žáků ve škole z pohledu učitele. 

Praktická část byla věnována výzkumnému šetření, které vycházelo z autentických výpovědí 

učitelek z různě zaměřených základních škol na území hlavního města Prahy. Základní školy 

byly vybrány typově různé právě proto, aby získané informace byly co nejrozdílnější. Cílem 

celého výzkumného šetření bylo porovnávání jednotlivých výpovědí a hledání shodných či 

opačných názorů na předem připravené okruhy otázek. Pokládané otázky byly rozděleny do 

čtyř bloků.  



50 

 

První skupina otázek se snažila zmapovat vulgaritu ve školním prostředí. Učitelky ve svých 

odpovědích zmiňovaly vlastní postoj k projevům vulgárního chování dětí ve školy, snažily se 

porovnávat vulgarismy slýchané dnes s vulgarismy z dob svého dětství či pamatované z doby 

počátku své pedagogické práce. Tento blok otázek dále zjišťoval, kde se podle názoru učitelek 

s vulgarismy děti setkávají, od koho se je učí. Závěr této části se pak věnuje vulgaritě z pohledu 

věku či genderové rozlišnosti. Jednoznačně se shodly dotazované učitelky pouze v tom, že 

vulgaritu vnímají negativně a že hlavním zdrojem vzniku vulgarismů je rodina. Dále se jejich 

odpovědi rozcházely nejen mezi vybranými školami, ale i mezi jednotlivými učitelkami. 

Genderové rozdělení třídy v mladším školním věku jsem zaznamenala jen u sv. Voršily, zbylé 

školy přičítají větší nárůst vulgarismů i vulgárního chování na konci tohoto období k nástupu 

puberty. 

Druhý okruh otázek praktické části výzkumu se už více zaměřoval na vulgární projevy dětí ve 

vybrané škole. Učitelky se rozpomínaly na situace, kdy se vulgarita objevila a na to, jak na ně 

působila, co cítily. Z odpovědí bylo patrné, že učitelky lze rozdělit podle zaměření dané školy. 

Jako nejtolerantnější k projevům vulgarity se ukázaly oslovené učitelky v ZŠ Cimburkova. Ve 

zbylých dvou školách jsou učitelky, které jsou schopné vulgarismy tolerovat a zároveň zde 

pracují učitelky, které je absolutně netolerují. Faktor, na kterém se učitelky shodly a který 

ovlivňuje intenzitu i toleranci vulgárních projevů ve třídě, je respekt k učiteli a jeho autorita.  

Na tyto otázky navazovala skupina dotazů týkajících se řešení vulgarity a popřípadě označení 

vulgarity jako problém školy. Z výzkumu vyplývá, že univerzální řešení, které by využívaly 

v dané situaci všechny učitelky, neexistuje. Ze získaných materiálů je patrné, že je tolik řešení, 

kolik je typů učitele. Od jemného upozornění a napomenutí, přes různé typy zápisů do třídní či 

žákovské knihy až po zopakování vulgarismu po žákovi a fyzické tresty. Metoda, která se 

většině učitelkám příliš neosvědčuje, je rozhovor s rodiči, což opět vede k současnému 

problému rodiny jako takové. U další otázky tohoto bloku, která se zaměřila na vulgaritu jako 

problém školy, pouze učitelky ze ZŠ Brána jazyků uvedly, že vulgarita problémem je zcela 

určitě a zasluhuje si řešení. Naopak u zbylých dvou škol učitelky vulgaritu jako zásadní problém 

nevidí. 

Poslední část praktické části byla zaměřena na výskyt vulgarismů jak v pracovním, tak 

v osobním životě učitelek. Mnohé z nich přiznaly, že jejich slovník časem zhrubnul, a přestože 

se snaží ve své práci mluvit spisovně a bez vulgarismů, nastala u každé z nich situace, kdy 

vulgarismus použily i před třídou. V osobním životě většina z nich používá vulgarismy zcela 

běžně. 
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Přínos bakalářské práce vidím v tom, že získaný materiál z různých typů škol ukázal, jak 

velkým problémem vulgarita v současnosti je a na kolik ji většina učitelů bagatelizuje. Práce 

byla účelově zaměřená na žáky mladšího školního věku, u kterých se vulgární chování a výrazy 

příliš nepředpokládají. Bohužel má praxe mi čím dál více ukazuje, že opak je pravdou. Přestože 

tato práce bohužel neobjevila žádný univerzální postup, jak vulgaritu vymýtit ze školního 

prostředí, přinesla pohledy různých učitelek na toto téma, které si zaslouží pozornost minimálně 

tak velkou jako ostatní typy nežádoucího chování dětí v současné škole.  
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Příloha 1:  Dotazník pro učitele: 

 Postoj k dětské vulgaritě  

Co je podle vás vulgarita?  

Jak vnímáte užívání vulgárních slov dětmi ve škole? 

Jak byste hodnotili vulgaritu dětí dnes a v minulosti? 

Jakým způsobem souvisí podle vás vulgarita s věkem?  

 

Vnímání intenzity vulgárních slov  

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

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

Je pro vás důležitější situace, ve které je vulgární slovo použito, anebo intenzita vulgárního 

slova? 

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

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?  

 

Možná řešení a vulgarita jako problém školy a společnosti  

Jak na tyto situace reagujete? Je některá ze situací převažující? Z jakého důvodu?  

Dělali jste někdy, že vulgaritu neslyšíte, ačkoliv jste u ní byli přítomni? Co vás k tomu vedlo?  

V jaké situaci by mohlo být vulgární slovo vhodné?  

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?  

Užíváte nějaké řešení, se kterým kolegové nesouhlasí? 

Vnímáte vulgaritu jako problém školy? Společnosti? 
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Vlastní vztah k vulgaritě  

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 ve škole? Případně jaké a v jaké situaci?  

Použili jste někdy vulgární slovo ve třídě v rámci výuky? Jaké a v jaké situaci? 
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Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

V rámci bakalářské práce s názvem „Vulgarita na 1. stupni ZŠ z pohledu učitele“, která je 

realizována na Pedagogické fakultě UK jste byl/a vybrán/a a požádán/a o spolupráci. Cílem 

práce je porovnat pohledy různých učitelů vyučujících na prvním stupni ZŠ na problematiku 

vulgarity dětí mladšího školního věku ve školním prostředí. Vaše účast na rozhovoru je zcela 

dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět na všechny otázky, naopak je zcela na Vás, jaké 

informace a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.  

Pro potřeby výzkumu se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost 

kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. Se 

záznamem rozhovoru lze v rámci bakalářské práce zacházet různým způsobem. Protože si 

nesmírně vážím Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, které 

pro využití záznamu uložíte.  

Zvolte, prosím, jednu z následujících možností: 

o Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. V případě, že jeho 

části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět mé jméno.  

 

o Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. Nepřeji si však, 

aby bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných 

materiálech uváděno moje jméno.  

Jestliže budete mít jakékoli dotazy, obraťte se přímo na: 

 výzkumnici:………………..e-mail:……………………………..telefon:……………………  

 

Datum rozhovoru: ……………………………………………….  

Jméno výzkumnice: ……………………………………………….  

Podpis výzkumnice: ……………………………………………….  

Vaše jméno: ……………………………………………….  

Váš podpis: ………………………………………………. 
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Příloha 3: Ukázka záznamu z diktafonu - ZŠ sv. Voršily 

Řešení vulgarity 

Magda: „ Já si myslím, že poznámky nemaj vůbec žádnej smysl. Ve chvíli kdyby to přerostlo, 

možná že jsem někdy něco nějakému rodiči řekla. Ale přece jenom učím 20 let a už si to 

nepamatuju. Ale v poslední době si to nevybavuju. A opravdu to cvičení fakt pomáhá. Jako on 

ze začátku, ty malý děti některý se chtějí přidat k tomu cvičení, že chtějí ukázat, že to taky uměj. 

Ale já jim potom přidávám a pak přijdou kliky a ty CMT, ty opravdu nesnášej, tak to už se 

přidávat nechtěj. Tady ty děti jsou slušný, předtím jsem byla na normální škole a tam ty děti 

fakt hodně cvičily, třeba i 50 CMT, a pak si to dost rozmyslely. A byly ze mě fakt šílení, protože 

já slyším i trávu růst. Chodila jsem nenápadně po chodbě a oni říkaly, to fakt není možný. Takže 

jsem tímhle způsobem donutila, aspoň, aby v tý škole mluvily slušně.“   

Bára: „Člověk prostě jenom upozorní, že takhle teda ne. Je to vždycky nespravedlivý. Já 

vždycky začínám domluvou, že takhle teda ne. A vždycky ho napomenu a musí se omluvit. Ten 

co řekne, neser, ale řek to svým způsobem právem, protože druhej spolužák ho strašně točil, a 

divím se, že mu jednu nevypálil, že se uchýlil jenom k tomuhle. Takže jsem řekla, ano máš 

pravdu, dělá to, co říkáš, ale ty mu to nemůžeš říct tímhle způsobem. Takže se mu omluv a ty 

ho nech bejt, protože opravdu ho vytáčíš.“  

Magdalena: „Máme ve třídě takový systém, ale není jen na sprostá slova, je i o napomínání, 

že děti dostávají na tabuli čárku, jakoby napomenutí a když mají pět čárek nebo pět těch 

napomenutích tak maj poznámku do žk. To se vztahuje na veškerý nežádoucí chování. Já mám 

tendenci vždycky jim to nejdřív vysvětlit, popovídat si o tom a tak jako se nad tím zamyslet.“ 

Magda: „Já jsem si teď uvědomila, že když u dětí už to cvičení nezabíralo tak si samy napíšou 

do notýsku „Milá maminko, tatínku dneska jsem použil taková slova“ a to věděli, že nedaj. Je 

to krutý, ale funguje to, když to jinak nejde. Nebo mu řeknu, tak si jednu vraž, aby se jako plácli 

přes pusu, že takhle se tady mluvit nebude. Občas jim ji lupnu i já.  Myslím, že někdy, když 

jsem hodně unavená, tak i dělám, že to neslyším, ale většinou se snažím na to nějak reagovat.“ 

 

Vulgarita jako problém školy 

Bára: „ Není to můj stěžejní problém. Můj stěžejní problém je, že holčičky mají takový to kama 

a nekama a chlapečkové občas po sobě vyjedou jako fyzicky anebo, že nechtěj jako dělat. Jsou 

jako v opozici proti češtině a matice, ale sprostý slova nejsou jakoby na pořadu dne.  Je to 
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výjimečně, kdy se to řeší. Takže buď jsou tak dobrý, že to přede mnou skrejvaj anebo to spíš 

úplně nepoužívaj. Teď, když nad tím přemýšlím, tak mi to přijde úplně divný, ale mám pocit, 

že tady ty děti skoro sprostě nemluvěj. No možná při fotbale, kluci, nebo když jsou takový jako 

rozdivočelý, ale vůbec mě nenapadá, že by to byl problém.“ 

Magda: „Bára na to teď poukázala, že tady se používají takový ty nadávky, co se používaly za 

nás. Jako ty prase a tak. To na té běžné škole děti šly už do větších, a že tyhle ne. Tam měly 

hodně těch slov s R, tady je to fakt výjimečně. My to tady jako problém nebereme, protože to 

tady tolik není. Lhaní beru jako závažnější problém, ale takhle jsem to nikdy nebrala. Spíš, že 

je to problém, kterej v tý škole můžu vyřešit já, kdežto o tom lhaní by měly vědět i ty rodiče.“ 
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Příloha 4: Ukázka záznamu z diktafonu - ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou 

matematiky 

Řešení vulgarity 

Jana: „ Řeknu no, no, no to sem jako nepatří, ale tak zase jsme lidi, tak jim to občas ulítne při 

tom fotbale nebo vybice. Při opakování nebo při horších výrazech si ho vezmu stranou a 

promluvím s ním, nebo až když jsou pak v klidu nebo po zápase. Jako když to takhle ulítne, 

tam jim to řeknu rovnou – No tak jako tohle ne.“  

Naďa: „Upozornění rodičům, že se dítě chová nevhodně a hodně vulgárně. Je mi jasné, že to 

chytají i od svých rodičů. Takže upozornění pro ty rodiče, pokud chtějí, aby jejich dítě bylo 

slušnější, zabývají se tím, tak mu po takovémto upozornění domluví, ať dá pokoj. Prostě aby o 

tom věděli. Někteří jsou laxní a nic se neděje. Pak už si zvu rodiče a snažím se spolu s nimi 

nějak to vyřešit a zatím to vždycky zabralo. Další výchovná lekce, když to opravdu furt mele 

dokola, to jedno slovo, tak jsem ho řekla taky (tuším, že to bylo právě to do prdele) a ono to 

šokuje a to dítě si najednou uvědomí, že udělalo něco už za hranicí únosnosti.“ 

Helena: „O přestávce ho normálně napomenu, tam on si myslí, že ho nikdo jinej neslyší, než 

ten komu to patří. Takže to je takový trošku skrytější. Než to když to použije při hodině, kdy 

ho všichni vnímají, tak je to horší. Takže to moje napomenutí je pak silnější. A když se to 

opakuje, tak v krajním případě to řeším důtkou. Jinak mám různá hodnocení, kde děti o něco 

usilují, takže tam si píšeme porušení pravidel a on pak ztrácí body. Máme celoroční hru, na 

které jim záleží, i když je to blbost, ale vidí v ní určitý posun někam nahoru. Protože ty 

napomínání nevedou k ničemu. To dítě jednou napomeneš, zase to použije, a zase, a pokud on 

sám nemá zájem o něco usilovat, tak furt jak je neustále napomínán, dostane třídní důtku, tak 

fajn, je to blbý, ale co? Nic se neděje a dneska ty rodiny nefungují, neřeknou ježiši takhle to 

nejde, musíme to napravit. Fakt je to pak neřešitelný. Normálně bych dala důtku těm rodičům. 

Pokud rodiče mají zájem, tak domluva zabere, rodiče přijdou, když je problém, dítě seřvou a 

dítě funguje a ještě dále komunikují, že kdyby něco bylo, ať dám hned vědět. A opak rodiče si 

to vyslechnou, jdou domu a řeknou, hele nesmíš tam mluvit sprostě, ale vlastně to nevidí jako 

problém, tak se neděje nic.“  
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Vulgarita jako problém školy 

Jana: „No řekla bych, že horší bude šikana, ona to třeba není šikana jako v pravým slova 

smyslu, ale jsou tam takový ty náznaky. To je potřeba furt hlídat. Takže si myslím, že když 

nejsou jako hlídaný, že to tu je, ale to bylo vždycky. Oni vědí, kdy si to můžou dovolit a kdy 

ne. Většina to ví, že kdybych to řekla rodičům, tak si to s nima vyříkají, že takhle teda ne. No a 

pak je určitá skupina, vždycky je, kterým je to jedno. Ale to bylo taky vždycky. To bych řekla, 

že je pořád stejný. Ale řekla bych, že palčivější je teda, když se to má srovnat, je ta šikana. To 

vidím jako největší problém i na tom prvním stupni.“ 

Naďa: „Určitě má smysl se jí zabývat a řešit. Pořád je tu morální profil, úroveň společenského 

jednání, mělo by se s tím pracovat. Je pravda, že dneska už učitel přejímá hodně procent 

výchovné části, místo aby jen učil. Já už jsem to rodičům říkala, že právě přes 90% má učitel 

seznamovat s novými věcmi, prostě vzdělávat, a to menší % je o výchovné stránce. Ale bohužel 

dneska rodina všechno hází na školu. V podstatě to největší % je na rodině, a jestli ta rodina je 

vedena nějak volně, nevšímá si těhletěch věcí, nechává to napospas, tak pak je to těžký i v  celý 

společnosti. Jestli si myslí, že kantor musí dělat úplně všechno, to není možný.“  

Helena: „Musí se to řešit. Vidím to jako problém, který by se neměl přehlížet a mělo by se o 

něm mluvit a hledat řešení. Nemůže to s nima pokračovat dál, musej jasně vědět, že to sem 

nepatří. Určitě to není menší zlo než záškoláctví, lhaní, agresivní chování ve škole. Mám to 

položený na stejný úrovni. Je to něco, co je proti pravidlům a není menší nebo větší porušování 

pravidel. A když se to opomíjí na prvním stupni, tak pak na druhým to právě přerůstá do 

agresivity, šikany atd.“ 
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Příloha 5: Ukázka záznamu z diktafonu - ZŠ Cimburková 

Řešení vulgarity 

Ivana: „Někdy funguje, když to po nich zopakujete, když mluvíte stejně, vlastně to slyší od 

vás, a my to moc často nepoužíváme, tak je to pro ně divný. A furt to s nima člověk dokola 

probírá, to asi jediný funguje.“  

Zuzana: „Jasně, řešíme občas takový to, on mi řekl, že jsem kráva. Práskají na sebe a pak 

musíme zasáhnout. Nejvíc stačí domluva. Rozebíráme to s nimi, mluvíme o tom. Výjimečně 

dám poznámku, ale to toho musí být víc, že se to naskládá třeba během dvou měsíců.“ 

Jitka: „S těma rodičema, s kterejma se vídáme, řeknu, hele on mluví jako dlaždič. A pak je 

slyšíte venku a je vám jasný proč takhle mluví. Psali jsme Mikulášovi, co nebudu dělat a ty 

sliby napsali na papír a když přišli rodiče na třídní schůzku tak jsem je dala na nástěnku a říkám: 

Tak teď běžte, a podívejte se, co tam vaše děti napsaly. A ty co napsaly, že nebudou mluvit 

sprostě, tak jsem je donutila, aby tam napsaly ty slova, co říkaj. Rodiče chodily k tý nástěnce a 

jen koulely očima. Tak pak to na chvíli přestalo. Anebo jsem pak už na ně sprostá taky. Oni 

vědí, že ty slova, která použiju, jsou ale v situaci, kdy to má bejt šok nebo kdy má něco naskočit. 

Nemůžu se svlíknout, abych je šokovala, ale můžu mluvit sprostě.“  

 

Vulgarita jako problém školy 

Jitka: „My s tou vulgaritou zas tak velkej problém nemáme. Tak máme tu děti, co kradou, ale 

tak jako něžně. Prvňák krade prostě něžně.“ 

Zuzana: „Ale oni krádeže taky jako neřeší. Berou to, že to je normální. Prostě se mi to líbí, tak 

si to vezmu. Tak jsme řekli, ať to (boty) druhý den přinese do školy, tak to přinesla do školy. 

Ale nikdo se na ní nezlobil, doma se vůbec nedivili, že má jiný boty.“ 

Ivana: „Největší problém je domácí příprava, obrovsky na to prděj a nejhorší je docházka. A 

můžete dělat všechno možný, psát na sociálku, výchovný komise, důtky a neuděláte s tím vůbec 

nic. Nikdo na ně nemá páky.“ 

Zuzana: „A neuděláte s tím fakt vůbec nic. To můžete těm rodičům domlouvat, že mají šikovný 

děti, že to je fakt jenom o tý docházce. Prostě nic. Většina rodičů nechodí do práce a prostě se 

jim nechce vstávat. My se snažíme, píšeme dopisy na sociálku, ale oni prostě, já nevím co dělají. 

Jestli toho mají tolik, že to nestíhají. Spojujeme se přes výchovnou poradkyni se sociálkou, 
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protože oni se zase někam přestěhovali a nikdo s tím nic neudělá. Vlastně ty rodiče je úplně 

zničej. Tam je největší problém, že oni nemají zájem o vzdělání těch svých dětí. Nějaká škola 

to je pro ně podřadná věc. V tom je tedy největší problém. A nedá se to změnit.“ 

 

 

 


