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Úvod

Stížnosti na zkaženost nové, mladé generace se objevovaly podle dochovaných 

záznamů již v antice. A fakt, že se mladá generace vždy nějakým způsobem vymezuje 

vůči té starší je zcela přirozený a zřejmě i nezbytný pro úspěšný proces dospívání. Avšak 

má  práce Negativní jevy po roce 1989  bude věnována chování mládeže, které  již 

překračuje  rámec  pouhého  mezigeneračního  nepochopení  či  revolty  a  stává  se 

patologickým jevem více či méně ohrožujícím mládež i jejich okolí.

Po roce 1989 nastal pro naši společnost obrovský zlom, naplněný nadějí v lepší, 

svobodnější budoucnost. Vysněná svoboda však s sebou přinesla i mnoho negativního. 

Kapitalismus  a  tržní  ekonomika  měly  za  následek  zrychlení  životního  stylu,  změnu 

charakteru rodiny i neformálních vztahů. Rodiče, ve snaze materiálně děti zabezpečit, 

na ně zároveň přestali mít čas. Mládež je během dospívání vystavena mnohem většímu 

tlaku a musí překonávat mnohem více úskalí, nežli tomu bylo před rokem 1989. Taktéž 

musí pevněji čelit svodům, které moderní život přináší. 

Negativní jevy, které bude popisovat tato práce, existovaly již před převratem, 

ale po změně společenského klimatu došlo k jejich výraznému rozvoji.  Na souvislost 

s rodinným  prostředím  a  se  způsobem  trávení  volného  času  bych  ráda  v mé  práci 

poukázala.

Práce  bude  rozdělena  do  dvou  částí,  a  to  části  praktické  a  části  teoretické. 

V praktické části  se budu snažit o poukázat na to, jak je chování mládeže ovlivněno 

nejrůznějšími faktory, s důrazem na rodinu, dosažené vzdělání a způsob trávení volného 

času. 

Teoretická  část  bude  zaměřena  na  popsání  nejzásadnějších  a  nejčastějších 

negativních  jevů,  které  budou  rozřazeny  dle  stupně  závažnosti  a  společenské 

nebezpečnosti.  Informace  ke  zpracování  teoretické  části  budu  čerpat  převážně 

z odborné literatury a konzultací.
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1 Cíle práce

1.1 Hlavní cíl

• Vypracovat přehled zásadních negativních jevů vyskytujících se mezi mládeží po 

roce 1989 a popsat  charakteristické znaky jednotlivých jevů. Dále pak popsat 

faktory, které mohou vznik těchto jevů ovlivnit. 

1.2 Dílcí cíle

• Seřadit negativní jevy dle závažnosti a společenské nebezpečnosti. 

• Dotazníkovým šetřením zmapovat výskyt některých popsaných jevů mezi žáky 

posledních ročníků základních škol.
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2 Pojem mládež

Dle právnické a jiné odborné literatury zařazujeme do kategorie mládeže děti a mladé 

lidi  do  18  let.  Podle  trestního  zákoníku  č.  40/2009Sb  je  dále  vyčleněná  kategorie 

mladistvé osoby. Mladistvý je jedinec, který dovršil 15let  a nepřekročil 18 let života. 

Dále  Trestní  zákoník  uvádí  termín  „osoba  blízká  věku  mladistvých  osob“,  čímž  je 

myšlena osoba do 20 let. Toto věkové ohraničení souvisí s dosažením biologické zralosti, 

která ne vždy jde ruku v ruce se zákonnou hranicí dospělosti.

3 Faktory ovlivňující negativní jevy mezi mládeží

3.1 Společnost po roce 1989

V bývalé ČSSR byl pohled na tzv. „problémovou mládež“ značně zkreslen vlivem 

politické  propagandy.  Za  asociální  byli  považováni  ti,  kdo  bezvýhradně  nepřijímali 

socialistické hodnoty.  V 50.  letech se věřilo,  že negativní  společenské jevy zmizí  jen 

změnou  politického  prostředí  a  odstraněním  „vykořisťování“.  Tento  předpoklad  se 

ukázal  jako  mylný  a  v  60.  letech  byly  negativní  společenské  jevy  (nejen  mládeže) 

odděleny od politiky a začaly být chápány jako trvalé,  existující  vždy bez ohledu na 

společenský vývoj.  V 70. letech se vlivem normalizace příčiny negativních jevů opět 

hledaly v neschopnosti jedince adaptovat se na „rychle vznikající socialistický způsob 

života“.[ŠTÍPEK, 1987, s..4] Avšak již v době před rokem 1989 se za důležitou považovala 

kvalitní, dlouhodobá prevence, důraz na vzdělávání a na široká nabídka trávení volného 

času. 

V  souvislosti  se  současnou  společností  se  mnohdy  hovoří  o  krizi  hodnot  a 

oslabení  emocionální  stránky  osobnosti.  Po  roce  1989  došlo  k  řadě  výrazných 

společenských změn, které mohou vytvářet negativní podmínky pro výchovu mládeže. 

Tyto změny probíhají tak rychle, že předstihují přirozený generační posun v postojích a 

zvyklostech. Dosavadní hodnoty a normy jsou tak odmítány a chybí nové odpovídající 

vzory. Ty pak mládež hledá například v médiích v podobě oblíbených seriálových hrdinů 

či postav počítačových her. Porevoluční společnost se ve snaze vyrovnat se prosperitou 
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západním zemím poněkud odklonila od etických a sociálních principů, hlavním je zisk za 

účelem konzumu a ti, kdo se o něj nesnaží jsou považováni za neschopné. Vyžaduje se 

značná pracovní výkonost,  což s sebou přináší  též výraznější  časovou zátěž rodičů a 

omezení rodičovské péče a dohledu. Problémy jsou často řešeny uspěchaně bez snahy 

nalézt jejich prvotní příčinu. V rodině často chybí možnost sdílet emoce a komunikovat 

s ostatními členy. Hektický styl života neposkytuje dostatek citového bezpečí a to může 

vést až k deprivaci jedince a  snižování jeho sebehodnocení.  Generace rodičů a učitelů 

též  velmi  zaostává  za  mladou  generací  v  oblasti  informačních  a  komunikačních 

technologií, což může tvořit část mezigenerační bariéry. [www.skolamv.cz]

Mládež dospívající v současnosti má také zcela odlišné podmínky ve srovnání s 

generací jejích rodičů, která tím pádem nemůže srovnávat své zkušenosti se současnou 

situací  mladých,  kteří  pak nemají  od koho zkušenosti  čerpat.  Oni  již  žijí  v  odlišném 

prostředí,  které  je  svobodné a  nabízí  nekonečné množství  příležitostí.  Zároveň však 

přináší dříve nepoznané tlaky a rizika, současně s nejistotou. Generace rodičů měla v 

době dospívání poměrně jasnou představu o své budoucnosti. Převážná většina z nich 

po škole vstoupila do pracovního procesu a založila rodinu. Dnešní mládež má nejen 

větší možnosti v oblasti studia, ale též nutnost se déle vzdělávat, neboť situace na trhu 

práce  vyžaduje  stále  vyšší  odbornost.  U  některých  je  pak  prodlužování  vzdělávání 

jakýmsi „odkladem“ dospělosti. 

Svůj podíl na negativních jevech má též způsob trávení volného času. Po roce 

1989 byly mnohdy zrušeny, především vlivem ekonomického tlaku, aktivity, které byly 

organizovány v rámci školy a byly bezplatné, tudíž přístupné všem sociálním skupinám. 

V současnosti se sice výrazně rozrostla nabídka volnočasových aktivit, nicméně jejich 

finanční náročnost zcela vyřazuje jedince s nižším socioekonomickým statutem.

3.2 Rodina

Rodina  je  hlavním  faktorem  ovlivňujícím   socializaci  jedince,  je  primárním 

modelem společnosti, který dítě poznává. Model rodiny s dětmi, popřípadě i prarodiči 

je stabilní sociální jednotkou po celou historii lidstva. Přesto však jednotkou, která není 

neměnná, ale prochází určitým vývojem.  Rodina je prvním a nejhlavnějším činitelem 

10



ve vývoji dítěte a má nezastupitelnou roli v prevenci negativních jevů mezi mládeží.  

Nejzásadněji  dítě  ovlivňuje  rodina  nukleární,  tedy  nejužší,  tvořená  rodiči  a 

dětmi.  Dítěti  rodina předkládá modely  chování  a  komunikace ve  společnosti  a  také 

základní společenské normy.  Rodina je pro dítě zdrojem zkušeností a vzorců chování, 

jako první formuje jeho osobnost, avšak stejně tak může být zdrojem stresu, působit 

silným negativním vlivem a narušovat vývoj jedince. 

Optimálně fungující rodina by měla splňovat své základní funkce, které jsou:

• biologická, reprodukční funkce

• ekonomické zajištění svých členů

• výchovná a socializační funkce

• emocionální  podpora  –  je  velmi  důležitá  pro  stabilitu  a  pevnost  rodinného 

zázemí

Typy rodin [FISCHER, ŠKODA, 2009]:

• funkční – zajišťuje příznivý vývoj dítěte

• problémová – má závažné poruchy jednotlivých funkcí,  ale  neohrožuje vývoj 

dětí. Je však třeba dohledů sociálních pracovníků

• dysfunkční – funkce rodiny jsou vážně narušeny a ohrožují tak prospěch a vývoj 

dítěte. Rodina již není schopna sama situaci zvládnout a je třeba zásahů zvenčí

• afunkční rodina – přestává plnit základní funkce a dítěti škodí nebo je dokonce 

ohrožuje na životě. Náprava není možná a dítě je třeba z rodiny odebrat 

3.2.1 Současná rodina

Od zhruba 50.  let se neustále mění typy výchovného působení v  rodině.  Od 

stylu  silně  autoritativního,  kdy  rodiče  určují  pravidla  a  striktně  trvají  na  jejich 

dodržování,  přes  demokratickou  výchovu,  která  respektuje  city  dětí  a  jejich  právo 

podílet  se na rozhodování.  V současnosti  k nám ze zahraničí  přichází  i  liberální  typ 

výchovy, která dává dětem volné pole působnosti. Většina odborníků se shoduje v tom, 

11



že liberální typ výchovy nedává dětem právě to, co potřebují,  tedy jasné  hranice a 

pravidla. Nejnovější výzkumy dokonce ukazují na fakt, že nejlépe si vedou ti, kteří byli 

vychováváni autoritativně. Odborníci se však přiklánějí spíše na stranu demokratického 

typu výchovy.[MATOUŠEK, 1997]Rodina jako sociální instituce prochází v současnosti 

velkými změnami a tradiční model rodiny se zdá být na ústupu, je upřednostňováno 

volné soužití.[FISCHER, ŠKODA, 2009] Stále více párů žije v nesezdaných partnerstvích. 

Ty často vykazují větší spokojenost ve vztahu, ale ze své podstaty volného soužití jsou 

méně stabilní než manželství. K rozpadu rodiny pak dochází snadněji, neboť bez obav z 

rozvodových obtíží není pár tolik motivován k alternativnímu řešení problému.

Česká republika následovala po roce 1989 západní směry ve vývoji rodiny ať již 

klesající  sňatečností  a  porodností,  tak  i  zvyšujícím  se  počtem  rozvodů.  Trendem 

zahájeným v minulém století je předávání kompetencí rodiny do správy institucím ve 

formě jeslí, školek, zájmových kroužků (to mimo jiné souvisí s větším uplatněním žen na 

trhu práce a tím i nárůstem dvoukariérových manželství). Krom jistých výhod to s sebou 

nese i negativa, jako například odosobnění, neboť instituce ze své podstaty nemůže ke 

každému přistupovat  individuálně.  V  prostředí  různých  institucí  působí  také na  děti 

mnohé tlaky, kterým se musí podřizovat. Jde v prvé řadě o konformitu, dětmi a mládeží 

tvrdě vyžadovanou. Odchýlení se od normy může být skupinou „trestáno“ minimálně 

vyčleněním z kolektivu.[MATOUŠEK, KROFTOVÁ1998]

Vlivem emancipace žen se  proměňují vztahy mezi manžely z podřízených na 

partnerské.  Typické pro současnou rodinu je tedy změna sociálních rolí  rodičů, otec 

ztrácí výsadní postavení živitele, ale většinou  není v plné míře schopen přijmout část 

odpovědnosti  za  chod domácnosti.  To  jsou  emancipovanější  ženy  stále  méně často 

ochotné akceptovat. Současná žena vyžaduje již více kooperativní styl soužití, s jasnou 

dělbou odpovědnosti  z  chod domácnosti  a  výchovu dětí.  Není-li  muž připravený na 

takové  uspořádání  vztahu,  může  se  zklamání  ženy  ze  vztahu  stát  jedním  ze  zdrojů 

konfliktu. Emancipovaná žena, přesvědčena o své soběstačnosti,  může mít tendence 

řešit takovou situaci řešit rozvodem. Bohužel, tato deziluze ze vztahu se často dostavuje 

až po narození dětí, které jsou tak již od raného věku vystaveny nepohodě a konfliktům. 

Spolu se slábnoucím vztahem mezi rodičovstvím a partnerstvím to přispívá ke stále se 
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zvyšujícímu počtu  samoživitelů.  Vlivem posunu  veřejného mínění  začíná  být  rodina 

tvořená jedním rodičem být považována za normu, odborníci však varují, že přítomnost 

obou rodičů je pro správný vývoj dítěte velmi důležitá. Například rodič stejného pohlaví 

určuje způsoby chování dítěte i jeho životní postoje. [MATOUŠEK, 1997] Jako jeden z 

hlavních faktorů bránících delikvenci syna je přítomnost otce v rodině.  Je dokázáno, že 

děti vychovávané jedním rodičem mají statisticky více problémů a střetů se zákonem. 

[MATOUŠEK, KROFTOVÁ 1998]

Není ale možné jednostranně odsuzovat rozvod jako negativní fenomén. Existují 

situace,  kdy  může  být  jedinou  možnou  alternativou  řešení  situace  v  rodině  a 

nevhodného vlivu na děti. Jedná se o takové závažné případy jako jsou rodiče násilničtí 

či závislí na návykových látkách. Takový rodič je nejen negativním vzorem pro děti, ale 

vytváří také v rodině klima přetrvávající nejistoty střídané traumatizujícími situacemi. U 

dětí  to  následně  vyvolává  minimálně  odcizení  od  rodiče,  v  horším  případě  pak 

nápodobu  (v  případě  potomka  stejného  pohlaví)  nebo  budoucí  výběr  partnera  s 

podobnými  osobnostními  rysy  jako  má  násilnícký  či  závislý  rodič  (v  případě  dětí 

opačného  pohlaví).  Děti  závislých  rodičů  jsou  navíc  často  intelektově  zanedbané, 

traumatizované, s tendencí k asociálnímu chování. Mnohdy také trpí depresemi nebo 

poruchami paměti.

Avšak  i  v  případě,  že  se  rodiče  rozvádějí  „pouze“  pro  rozdílnost  povah,  je 

otázkou, co je pro dítě menším zlem. Zda uměle udržované manželství „kvůli dětem“, 

které je plné napětí a hádek nebo neúplná rodina. Nejdůležitějším kritériem se zdá být 

osobnostní  kvality  rodičů  a  jejich  schopnost  shodnout  se  na  zásadních  otázkách 

týkajících se  zájmů dítěte.  V  případě  rozvodu je  pak  nezbytné,  aby  rodiče  dokázali 

potlačit  své  zájmy  a  opět  prvotně  sledovali  zájmy  dítěte.  Otázky  ohledně  typu 

porozvodové péče již přesahují rozsah této práce, nicméně lze poznamenat, že ani, v 

současnosti vyzdvihovaná, střídavá péče není bez rizik.

Samozřejmě nelze  tvrdit,  že  pouhý fakt,  že  je  rodina  úplná  zaručuje  kvalitní 

výchovu dětí. I  tehdy může být rodina živnou půdou pro negativní jevy spojované s 

mládeží. Na hodnotový a mravní vývoj dítěte negativně působí:

• rodiče předávají dětem škodlivé normy – a to i nevědomě
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• vystavují  děti  značným  psychickým  otřesům  –  hádky,  závislostní  chování, 

promiskuita...

• rodiče nemají přehled o chování dětí mimo rodinu

• nedostatek nebo naopak nadbytek  lásky a ochrany

• nedostatek nebo naopak nadměrně vyžadovaná disciplína

V minulosti se většina delikventní mládeže rekrutovala z rodin chudých a méně 

vzdělaných. Dnes to však neplatí, protože i dobře situovaných rodinách lze vysledovat 

nezájem o  děti  a  citový  chlad.  Jen  je  často  nesnadné  ho  na  první  pohled  odhalit, 

protože děti bývají materiálně zabezpečeny často až nadprůměrně a navenek jim tudíž 

nic  nechybí.  U  dětí  se  pak  vyvine  tzv.  subdeprivační  syndrom,  který  je  obdobou 

syndromu  deprivačního,  pozorovanému  u  dětí  vychovávaných  v  institucích,  bez 

dostatečného citového vztahu. Oba syndromy se pak projevují problémy s utvářením 

sebejistoty a pozitivního vztahu k sobě i světu. Také má vliv na pozdější neschopnost 

jedince  vytvářet  a  udržovat  trvalé  vztahy.  Je-li  rodinné  prostředí  pro  dítě  po 

emocionální stránce nedostačující, nevytvoří si silná pouta k jejím členům, ale spíše ho 

atmosféra  vypuzuje  směrem  k  jiným  společenstvím,  jako  je  třeba  parta.[FISCHER, 

ŠKODA, 2009]

Dalšími  důležitými  činiteli  ve  vzniku  patologického  chování  je  způsob  a 

adekvátnost trestů v rámci rodiny. Příliš tvrdé tresty se dítě snaží obejít a učí se tak lhát 

a  podvádět.  Prokazatelnou  souvislost  s  delikventním  jednáním  mládeže  je  míra 

informovanosti rodičů o volném čase dítěte.[FISCHER, ŠKODA, 2009]

Negativní  působení  rodiny  lze  dle  Vágnerové  rozdělit  na  několik 

kategorií[VÁGNEROVÁ, 2004]:

• rodiče neplní dostatečně svou roli  z nejrůznějších důvodů (závislosti,  poruchy 

osobnosti..)

• rodina je neúplná – dítě nemá dostatečné množství vzorců chování

• rodina je úplná, ale neplní své funkce – rodina funguje jen formálně

• rodiče nejsou schopni se vypořádat s výchovou problematicky disponovaného 

jedince

• rodina  patří  k  subkultuře,  která  považuje  takové  chování  za  žádoucí  – 
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problémové chování dítěte je nápodobou chování dospělých

• životní prostředí rodiny – anonymní sídliště zvyšují tendence k problémovému 

chování 

3.2.2 Výhledy rodiny do budoucna

Je  nepochybné,  že  i  v  budoucnu  s  demografickými  a  dalšími  změnami  ve 

společnosti bude pokračovat i vývoj rodiny a její struktury. Bude vznikat i nadále mnoho 

rodin nových typů, jako např.:

• homosexuální rodiny

• rodiny s dětmi z různých manželství

• rodiny, kde o děti pečují prarodiče

• třígenerační  rodiny,  kde je  z  každé generace jen jeden člen (babička,  matka, 

dítě)

3.3 Média

O možném negativním vlivu médií na své uživatele se diskutovalo již minulosti, s 

objevením každého dalšího média. Vždy byla média jak předmětem nadějí, že budou 

lidem sloužit k dobrému, tak obav z negativních dopadů, které mohou mít. A nemusí jít 

vždy jen dopady na psychiku, vždyť jasným příkladem jsou změny, které do uspořádání 

lidských obydlí přinesl televizor. Denní rytmus rodiny i rozestavění nábytku je podřízeno 

televizoru a výrazem dominance v rodině je možnost volit program. 

Již  na  začátku  20  století  byl  zahájen  systematický  výzkum  mediálních  účinků  jako 

samostatná část studia společnosti. Dopady médií na jedince mohou mít nejrůznější 

formu. Můžeme je rozčlenit např. na:

• přímé – krátkodobé, odpovídající na záměry média

• nepřímé  –  projevující  se  po  delším  časovém  úseku  a  pod  vlivem  ostatních 

faktorů

• plánované – záměrné, které mají za cíl určitou reakci publika. Jde například o 

různé kampaně, osvětové akce a hlavně reklamu

• neplánované  –  tyto  jsou  nejčastějším  tématem  k  diskusi  o  negativních 
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dopadech  médií  na  chování  mládeže.  Jde  především  o  zobrazování  násilí, 

explicitních erotických scén, ale i vliv na vnímání reality jedince v porovnání se 

zobrazovanou realitou.

Média mají  také značnou moc v oblasti  vymezení společenských norem. Je-li 

často jakákoliv extremita prohlašována za normu, může se jí i stát. Nejvíce pozornosti je 

přirozeně věnováno dopadům sledování násilí a explicitního sexuálního obsahu dětmi a 

mládeží. Obojí se po roce 1989 stalo pod rouškou svobody slova a odporu k cenzuře 

nedílnou součástí nejen filmů, ale i televizního zpravodajství. To je díky ekonomickým 

tlakům nuceno soutěžit  o přízeň diváků omezením zpravodajské objektivity na úkor 

zábavy  a  také  často  útočením  na  nejnižší  pudy.  [JIRÁK,  KÖPPLOVÁ,  2003]  Násilí 

zobrazované v médiích může být buď implicitní, tedy naznačené, nebo explicitní, tedy 

popisované  podrobně.  Dále  ho  můžeme  rozlišit  na  fiktivní,  smyšlené  (filmy)  nebo 

faktické,  tedy skutečné.  Násilí  zobrazované v rámci  zpravodajství  prezentuje mládeži 

násilné chování jako normu ve společnosti.[FISCHER, ŠKODA2009]  Násilí prezentované 

médii škodí hlavně v těchto případech:

• násilník je prezentován přitažlivě

• násilí nemá pro oběť žádné vážné následky (animované filmy – př. Tom a Jerry, 

kdy zmasakrovaná kočka vstane a honička pokračuje)

• násilí není potrestáno a je ospravedlněno

• násilí je prezentováno realisticky[JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2003] 

Zobrazované násilí škodí samozřejmě nejvíce dětem. Je prokázáno, že děti, které 

sledovaly často násilné pořady vykazovaly vyšší  míru agrese. Kritickým obdobím pro 

osvojování agresivního chování je věk 6-8 let. Tehdy ještě dítě neumí rozlišit fikci od 

reality a z médií přijímá nekriticky vše. Zároveň se upevňují osvojené normy a postoje a 

v  budoucnu je  těžké  je  změnit.   Jedním z  důsledků  může  být  emoční  necitlivost  a 

neschopnost soucitu.[FISCHER, ŠKODA2009]  

V souvislosti se sledováním násilí lze zmínit tzv. „pondělní syndrom“ označující 

zvýšenou míru agrese u školních dětí (ale již i u dětí v mateřských školách) v pondělí, po 

víkendu stráveném před televizní obrazovkou. Účinek médií na školní děti se názorně 

projevil v jistém kanadském městě, které bylo dlouhou dobu mimo televizní signál. Po 
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jeho rozšíření se během následujících dvou let zvýšila míra agresivních projevů dětí o 

160%. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ,1998]

Samostatnou  kapitolu  v  oblasti  médií  tvoří  tzv.  „nová  média“,  tedy  hlavně 

internet  a  počítačové  hry.  Počítačové  hry  jsou  též  neodmyslitelnou  součástí  života 

většiny dětí  a mladých lidí.  Nelze všeobecně tvrdit,  že všechny z nich jsou rizikové. 

Naopak, některé z nich mohou pomáhat rozvíjet nejrůznější oblasti myšlení. Většinou 

jde o hry strategické či budovatelské. Naopak, nebezpečné jsou hry, simulující nějaké 

nebezpečné prostředí či hry využívající tzv. „virtuální realitu“. Ta nabízí únik z běžného 

života a jedinci,  kteří  se dokáží ponořit do těchto her na dlouhé hodiny mohou mít 

problémy s narušením vztahu k realitě a vnímání běžných morálních hodnot. Násilné 

hry mají taktéž stejný účinek jako dlouhodobé sledování násilných TV pořadů.

Internet není médium samo o sobě, jde spíše o prostředí, v němž se uskutečňují 

nejrůznější formy komunikace a které v sobě obsahuje všechna známá média. Zároveň 

funguje i jako komunikační technologie. Jedním z problémů internetu je fakt, že má ze 

své podstaty sítě plochou hierarchii, nemá tedy vlastně žádného vlastníka, tím pádem 

značně omezenou možnost nějaké regulace obsahu. Ten je natolik rozsáhlý, že každé 

dítě znalé základů práce s PC si může prohlížet v podstatě cokoliv. Navíc, jak již bylo 

zmíněno,  někteří  rodiče  vlivem  nedostačujících  znalostí  PC  nejsou  schopni  zcela 

kontrolovat, co vše jejich potomek může na síti dělat.[JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2003] 

Další komunikační technologií, bez které si dnešní mládež neumí život představit 

je mobilní telefon, v současnosti již rozšířen o mnohé další funkce, včetně připojení na 

internet a možnosti pořizovat obrazový záznam. Negativním jevem, který se rozvinul z 

propojení mobilních telefonů a internetu je kyberšikana, popsaná dále v této práci. Je 

umožněna mimo jiné rychlostí přenosu dat, anonymitou, kterou poskytuje internet a 

všudypřítomností mobilních telefonů.

3.4 Vrstevnické skupiny a trávení volného času

V  období  adolescence  jsou  vrstevnické  skupiny  důležitým  faktorem,  s  velmi 

silným  vlivem  na   v  socializaci  jedince.  Vrstevnické  vztahy  umožňují  dospívajícím 

zkoušet  různé  vzorce  chování  a  socializačních  technik.  Navíc  jim  umožňuje  sdílení 
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společných  zájmů a  zážitků.  Mohou konfrontovat  jednotlivé  problémy tak,  jak  to  s 

generací rodičů nelze. Skupina dává členovi možnost zastávat i jiné role, než které do té 

doby  zastával,  pomáhá  mu  snižovat  úzkost  z  nejistoty  a  posilovat  sebedůvěru. 

Příslušnost ke skupině je velmi často deklarována vnějšími znaky, jako je například styl 

odívání, mluva, preferovaná hudba apod. 

Jak již bylo zmíněno, skupina má na jednotlivé členy natolik silný vliv, že je velmi 

důležité jaký typ vrstevnické skupiny si  jedinec zvolí,  zda negativní či  pozitivní.  Má-li 

skupina negativní charakter, je třeba, aby byl dospívající schopen odmítnout členství a 

postavit se tlaku vrstevníků a touze po konformitě. K tomu je potřeba pěstovat již od 

útlého  věku  v  dětech  pocit  sebedůvěry  a  vlastní  jedinečnosti.  K  nejtypičtějším 

příkladům tlaku vrstevnické skupiny je kouření a užívání alkoholu.

Silného vlivu skupiny, v pozitivním smyslu, se snaží využít například  tzv. peer 

programy. Ty se, pomocí zapojení předem připravených vrstevníků, snaží formovat a 

podporovat pozitivní postoje mládeže a zároveň tak omezovat negativní jevy týkající se 

mládeže.  Nejčastěji  jsou  peer  programy  využívány  při  prevenci  užívání  návykových 

látek. Tento typ prevence byl vyvinut v USA a v |Čechách vznikla metodika pro peer 

programy v roce 1994, z iniciativy Dr. Nešpora. Nutným předpokladem k úspěchu peer 

programu je zapojení předem připraveného vrstevníka, s kterým se mladý člověk může 

ztotožnit a nebude ho považovat za mentora. [www.drnespor.eu]

4 Poruchy chování

Převážná  většina  negativních  jevů  spjatých  s  mládeží  je  spojena  s  nějakým 

typem poruchy chování. Tyto poruchy můžeme řadit například dle míry agresivity na:

• Neagresivní – nemá prvky agresivity. Jde například o lhaní, útěky, záškoláctví, 

zneužívání návykových látek.

• Agresivní – spojené s omezováním osobních práv ostatních. Jedinec má nízkou 

míru empatie a vyznačuje se emoční plochostí  a egoismem. Do tohoto typu 

řadíme šikanu, rvačky a násilnou kriminalitu  [Vágnerová, 2004]
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Dle  míry  závažnosti  či  společenské  nebezpečnosti  můžeme  poruchy  chování 

členit na chování:

• Disociální – pohybuje se na hranici normy a je ve svých projevech méně závažné 

a  nejsou  pro  společnost  nijak  velkým  rizikem.  Většinou  ho  lze  zvládnout 

běžnými pedagogickými prostředky a mívá jen přechodný charakter. Nejčastěji 

se objevuje v rodinné či školní výchově a jeho projevy jsou mnohdy typické pro 

určitá  vývojová  období,  jako např.  pubertu.  Také mohou souviset  s  nějakým 

druhem mozkové dysfunkce (LMD)

• Asociální  - je  již  v  rozporu  se  společenskou  morálkou  neboť  se  již  značně 

odlišuje  od společenského průměru.  Důsledky tohoto  jednání  však  poškozují 

především jedince samotného, než společnost. Projevy asociálního chování mají 

spíše trvalý ráz s častou frekvencí. Řešení situace již žádá speciální pedagogické 

přístupy a zapojení poradenských a výchovných institucí.

• Antisociální  -  porušuje již  nejen normy společnosti,  ale často i  zákony.  Často 

plynule  navazuje  na  chování  asociální  a  jeho  důsledky  již  více  poškozují 

společnost a ohrožují její hodnoty či dokonce životy. Tento typ poruch chování 

je již mnohem pevněji zafixován a náprava je proto obtížná.[www.zsf.jsu.cz]

Tohoto členění se bude přidržovat i tato práce.

5 Příklady  hlavních  negativních  jevů  souvisejících  s 

jednotlivými poruchami chování

5.1 Disociální chování

5.1.1 Lhaní

Lhaní je jeden z druhů únikového jednání. Dítě uniká z nějakým způsobem tíživé 

či stresující situace pomocí lži. Abychom mohli mluvit o lži, je třeba, aby dítě již bylo ve 

věku,  kdy je  schopno rozlišit  pravdu a  kdy  zároveň již  ví,  co je  lež  a  že  lhaní  není 

správné. V předškolním věku dominují tzv. konfabulace, které tvoří součást dětského 

myšlení a dětské hry. Ve školním věku by již tuto schopnost mělo mít. Pro lež je tedy 
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typický úmysl a také fakt, že dítě ví, že nemluví pravdu. 

Při hodnocení závažnosti lhaní je potřeba vzít v potaz jak často dítě lže, komu lže 

a  v  jaké  situaci  a  hlavně proč  lže.  Běžné dětské lži  nejsou veřejností  ani  odborníky 

hodnoceny jako závažný problém. Dítě se v těch případech pomocí lži často vylepšit 

obraz sama sebe před vrstevníky. Posiluje si tak sebedůvěru. Problém se objevuje až v 

případě lží,  které mají  za cíl  poškodit  někoho druhého. To již  může být první  signál 

predelikventního  chování.  Obzvlášť  závažné  jsou  lži  spojené  se  šikanou  či  jiným 

agresivním chováním.

Zvláštním typem lži  je bájivá lhavost, která však není považována za poruchu 

chování.  Je  to  jeden  z  prostředků  jimiž  si  dítě  může  uspokojovat  své  nenaplněné 

potřeby. Do svých lží se dokáže natolik vžít, že jim samo věří.

5.1.2 Záškoláctví

Záškoláctvím se  rozumí  neomluvená absence  žáka  ve  škole.  Často  může  být 

spojeno i s jinými negativními či rizikovými způsoby chování.

 Záškoláctví můžeme rozdělit na několik typů:

• Pravé záškoláctví – rodiče si myslí, že je žák ve škole, ale on tam není

• Záškoláctví s vědomím rodičů – ať již proto, že dítě nezvládají, nebo proto, že 

mají  sami  odmítavý  postoj  ke  škole  a  využívají  děti  jako  pracovní  sílu  v 

domácnosti

• Klamání  rodičů  –  děti  sugestivně  předstírají  zdravotní  obtíže,  aby  jim rodiče 

omluvili absenci

• Útěk ze školy – dítě ze školy odchází poté, co si nechalo zapsat účast

• Odmítání  školy  –  dítě  má  psychické  problémy  spojené  se  školní  docházkou. 

Mohou být způsobeny stresem plynoucím z nezvládání učiva, šikany, osobností 

vyučujícího...

Dříve se mezi nejčastější příčiny záškoláctví řadilo omezování školní docházky ze strany 

rodičů (z důvodů finančních, výpomoci v hospodářství apod.). Nyní je příčina nejčastěji 

v odporu dítěte ke škole z nejrůznějších důvodů.
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Nejčastější důvody negativního vztahu dítěte ke škole:

• osobnost pedagoga

• menší nadání žáka, který je pak často kárán, trestán či zesměšňován

• příliš vysoké požadavky na žáka

• zhoršené sociální postavení žáka v kolektivu

• nepřizpůsobení školnímu režimu

• neochota při vyučování spolupracovat

• šikana

5.1.2.1 Faktory ovlivňující záškoláctví  

Rodina

• výchova je příliš autoritativní nebo naopak liberální. Často bývá nejednotná

• rodiče se příliš nezajímají o způsob trávení volného času svého dítěte

• rodiče nejsou vhodným vzorem – např. nemají osvojené morální normy

• problémové dítě  na sebe přebírá roli  obětního beránka – všechny problémy 

rodiny jsou mu dávány za vinu, což pomáhá udržovat rodinnou rovnováhu

Vrstevnická skupina a prostředí

• parta  s  negativním  cílem  činnosti  –  experimenty  s  návykovými  látkami, 

delikvence...

• nedostatek volnočasových aktivit

• prostředí ohrožené sociálním vyloučením

Společnost

• nízká úroveň vzdělání

• chudoba

• nezaměstnanost

• prostředí ohrožené sociálním vyloučením
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5.1.3 Útěky

Můžeme  rozlišit  několik  druhů  útěkového  jednání.  Vedle  výše  zmíněného 

záškoláctví jde  o:

• Impulsivní  útěky – dítě uteče ve zkratovém jednání.  Reaguje tak na nějakou 

stresující akutní situaci doma či ve škole. Dítě se posléze většinou vrací domů a 

pakliže dojde k uklidnění situace či se problém vyřeší, jde o útěk ojedinělý

• Chronické útěky – bývají opakované a dítě je již plánuje. Tento druh útěkového 

chování již pramení z dlouhodobějších problémů, jako jsou například dysfunkční 

rodiny či  týrání.  Často má útěk jasný cíl,  většinou nějakou blízkou osobu,  od 

které se dítě nechce vracet domů

• Toulání  –  jde  již  o  dlouhodobý plánovaný útěk  z  domova,  ke kterému chybí 

silnější citová vazba. Tento druh útěků je typický spíše pro straší děti, protože již 

předpokládá schopnost umět se o sebe sám postarat. Je proto také spojen i s 

jinými  negativními  jevy,  jako  jsou  například  krádeže,  prostituce  a  závislosti. 

Dalším rizikem je možnost vzniku návyku na „svobodný“ styl života. Jedinec má 

pak  problémy  přizpůsobit  se  pravidelnému  rytmu  a  povinnostem,  které 

vyžaduje  zaměstnání  či  rodinný  život.  Hrozí  proto  nezaměstnanost  a 

bezdomovectví. [Vágnerová, 2004]

5.2 Asociální chování

5.2.1 Krádeže

Pro krádež je typická záměrnost. Při  hodnocení krádeže je třeba vzít v úvahu 

způsob provedení  a  naplánování  činu.  Nelze  posuzovat  stejně dítě,  které  nezvládne 

svou touhu něco vlastnit a impulsivně něco vezme a dítě, které promyšleně krade podle 

předem  připraveného  plánu.  Zcela  jinou  kapitolu  pak  tvoří  plánované  krádeže  ve 

skupině,  které  již  však  překračují  rámec  disociálnícho  chování.  Platí,  že  předem 

promyšlené krádeže jsou tím závažnější, čím dříve (tedy v jakém věku) se objeví. V této 

kapitole jde tedy převážně o drobné dětské krádeže.
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Motivace ke krádeži   [Vágnerová, 2004]:

• dítě krade pro sebe – vytouženou věc si neumí opatřit jinak než krádeží. Někdy 

může jít  též o náhradní  uspokojení  v  citové oblasti  v případě deprivovaného 

jedince. [Matějček 1991, in Vágnerová 2004]

• krade pro druhé – krádeží se snaží získat  přízeň ostatních. Někdy může jít i o 

přinucení ke krádeži v rámci šikany

• krade, aby ukázalo své kompetence - snaží se ostatním vyrovnat, ukázat, že „na 

to má“

• krade s partou – v partě jsou krádeže žádoucím chováním a odmítnutí se trestá. 

Jde o nejzávažnější typ krádeží, neboť normy party mohou zcela vytlačit normy 

obecné

5.2.2 Závislostní chování

Výrazně asociální poruchou je závislostní chování. Jedinec se může stát závislým 

téměř na čemkoliv a to z nejrůznějších příčin. Tato kapitola bude pojednávat o užívání 

psychoaktivních látek  mládeží a taktéž o patologickém hráčství.

Diagnóza  závislosti  jako  takové může být  stanovena jen po splnění  určitých  kritérií. 

Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí tyto jevy, z nichž musí pro stanovení diagnózy 

závislosti platit alespoň tři:

• silná touha užívat látku (craving-bažení)

• potíže kontrolovat užívání

• somatický odvykací stav

• vznik tolerance – organismus požaduje vyšší dávky k navození žádoucích účinků

• zanedbávání jiných oblastí života

• pokračování v užívání i přes důkaz škodlivých následků
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Psychoaktivní  látky  ze  své  podstaty  nějakým  větším  či  menším  způsobem 

ovlivňují mozkové procesy jedince. V zásadě je můžeme rozdělit na látky legální, jako je 

alkohol a tabák a látky nelegální, kam řadíme všechny ostatní druhy drog, včetně tzv. 

měkkých. Avšak toto dělení nemůže být použito v rámci problematiky mládeže, neboť 

legální hranice pro užívání alkoholu a tabáku je 18 let. Původně se v případě tabáku 

jednalo o hranici 16 let,  nicméně na naléhání odborníků byla i  tato posunuta. Je to 

dáno snahou chránit mládež před vznikem závislosti, která se u nedospělého organismu 

vytváří mnohem rychleji,  někdy i  v řádu měsíců. Dětský organismus také odbourává 

škodlivé látky déle než dospělý a vzhledem k menší hmotnosti může i relativně malé 

množství  poškodit  důležité  orgány  či  dokonce způsobit  stav  ohrožující  život.  Vlivem 

závislosti též dochází k narušení celého psychosociálního vývoje a jedinec si dostatečně 

neosvojí sociální dovednosti potřebné k úspěšnému fungování ve společnosti.

Vzniku závislosti u mládeže předchází fáze experimentování s návykovou látkou. 

Motivace k experimentování  může být dána různými faktory.  Jde jednak o  faktory, 

které pramení z psychických potřeb jedince nebo jako důsledek sociálního tlaku. Je to 

například  potřeba uniknout něčemu (problémy, stres, nuda...), potřeba něco získat bez 

námahy (uspokojení, uvolnění) nebo, u mládeže velmi častá, potřeba konformity, tedy 
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zapadnutí do skupiny. Jistý vliv má též touha mladých po revoltě. Do druhé skupiny 

faktorů  řadíme  vnější  okolnosti  vedoucí  k  experimentování.  Je  to  především  míra 

dostupnosti  návykových  látek,  úroveň  vzdělání  jedince  a  samozřejmě  vliv  okolního 

prostředí, kde zaujímá přední místo rodina a vrstevnická skupina. [VÁGNEROVÁ, 2004]

Na  rozvinutí  závislosti  má   značný  vliv  postoj  jedince  k  první  zkušenosti  s 

návykovou látkou, jak dokáže vzniklou situaci vyhodnotit, zda-li je schopen odhadnout 

a  uvědomit  si  všechna  rizika.  Nepřehlédnutelným  faktorem  je  i  typ  situace,  která 

zapůsobila jako spouštěč. Přestože jsou návykové látky nebezpečím pro všechny děti a 

mladistvé, existují  přece jen skupiny,  které jsou hodny zvýšené pozornosti  z důvodu 

obzvláštního ohrožení. Jako rizikové uvádí Nešpor [NEŠPOR, 2003]  tyto faktory:

• porucha pozornosti, hyperaktivita

• sklony k násilí (umocněno médii)

• citová deprivace, syndrom CAN

• úzkostnost

• špatná pozice ve škole a kolektivu (vlivem špatného prospěchu, či předchozích 

jmenovaných)

• přebytek volného času (po předčasném ukončení školy nebo nepřijetí na školu, 

popř. nezaměstnanost)

• problémy s drogami či alkoholem u rodičů

• vleklý problém v rodině
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5.2.2.1              Kouření  

Kouřením a zneužíváním návykových látek je v rámci Evropy věnováno několik 

dlouhodobých studií, do kterých je zapojena i Česká republika. Jde např. o   Evropskou 

studii o alkoholu a jiných drogách (ESPAD),  Health Behaviour in School-aged Children 

(HBSC),  organizovanou  WHO,  nebo  studie  zaměřená  výhradně  na  kouření  dětí  a 

mládeže Global Youth Tobbaco Survey.  Z těchto studií vyplývá například fakta o počtu 

kuřáků mezi  dospělými a mládeží.  Zatímco u dospělých kuřáctví  od roku 1989 spíše 

stagnuje,  někdy  dokonce  i  lehce  klesá,  u  mládeže  došlo  po  převratu  k  výraznému 

nárůstu. Ten se sice v roce 2002 zastavil, nicméně stále zůstává prevalence tabáku v 

alarmujících  hodnotách.  Stejně  jako  u  pití  alkoholu,  platí  i  v  případě  tabákových 

výrobků, že dívky  ve spotřebě dohánějí chlapce.  [SOVINOVÁ,CSÉMY,SADÍLEK, 2008] 

Nejkritičtějším  obdobím  pro  rozvoj  kuřáckého  návyku  je  období  mezi  desátým  a 

patnáctým rokem života. A přestože se výrobci cigaret snaží přesvědčit veřejnost, že 

kouření je záležitostí dospělých (ač reklamní průmysl donedávna nepokrytě oslovoval 

mládež), faktem zůstává, že děti přicházejí poprvé do kontaktu s cigaretou v průměru 

okolo desátého roku a 90% kuřáků si svou první cigaretu zapálilo před 18 rokem věku, 

tedy před hranicí stanovenou zákonem. [www.msmt.cz, ] To mimo jiné ukazuje na fakt, 

že  společnost  je  ke  kouření  dospívajících  značně  tolerantní.  A  tak  přestože  byla 
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zákonná hranice kouření posunuta ze 16 let na 18, vládne v  oblasti dostupnosti tabáku 

pro mládež dosud značná nedůslednost. Nicméně jako některé preventivní kroky se na 

počtu kuřáků odrazily pozitivně, např. omezení reklamy a billboardů a vyšší  zdanění 

tabákových výrobků.

Kouření je také spojeno s rizikem užívání jiných návykových látek. Platí, že čím 

silnější  kuřák,  tím větší  riziko přechodu k  ostatním drogám. Vztah mezi  kouřením a 

užíváním alkoholu demonstruje tabulka č. 1

  

Na kouření, stejně jako na užívání ostatních návykových látek má zásadní vliv 

rodinné prostředí  a  vrstevnická skupina.  U rodičů,  kteří  kouří  je  kuřáctví  jejich  dětí 

dvojnásobné proti nekuřáckým rodinám. Vrstevníci mají v době dospívání na jedince 

velmi silný vliv, což se odráží i postoji  ke kouření (a jiným návykovým látkám). Má-li 

dospívající blízké kamarády, kteří nekouří je v 90% také nekuřákem
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Tabulka  1:  Užívání  alkoholu  v  

závislosti na užívání tabáku

Typ kuřáka Opilost (%)

nekuřák 4.6
slabý kuřák 9

kuřák 31.2
silný kuřák 57.2

Tabulka 2: Vliv rodiny a vrstevníků na rozvoj kouření  

mládeže (%)

Nekouří Kouří slabě Kouří
Otec nekouří 72.2 6.5 21.3
Otec kouří 48.9 5 46.1
Matka nekouří 72.6 6.3 21.1
Matka kouří  54.5 5.4 40.1
Kamarád nekouří 89.9 4 6.1
Kamarád kouří 34.9 5.8 59.3



5.2.2.2 Alkohol mezi mládeží  

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou, která má na rozdíl od drog 

hluboké kulturní kořeny. Je, stejně jako tabák, drogou legální, ač se zákonnou hranicí 18 

let.  Přesto bývá spolu s tabákem první  drogou, se kterou přicházejí  děti  do bližšího 

kontaktu. Vyplývá to jednak ze snadné dostupnosti alkoholu a také z toho, že alkohol je 

v  naší  kultuře  silně  spojen s  různými  rituály.  Na rozdíl  od  drog  je  tedy  společností 

konzumace  alkoholu  tolerována  či  dokonce  přímo  podporována.  Na  jedince,  kteří 

abstinují  je  často  pohlíženo  jako  na  podivíny,  mezi  mládeží  je  toto  ještě  mnohem 

vyhrocenější. Touha po konformitě je často vede ke konzumaci alkoholu zejména ve 

skupině. Často je též v rodině považováno za běžné, dát dítěti ochutnat alkohol v rámci 

různých oslav apod. Rodiče si ani neuvědomí, že tím vlastně porušují zákon, neboť dle 

zákona 37/1989Sb. o  ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi je  podání 

alkoholu osobě mladší 18 let trestným činem, a to i v případě rodičů.[www.alkoholik.cz]

Podle  nejrůznějších  průzkumů  se  české  děti  poprvé  setkají  s  alkoholem  kolem 

jedenáctého roku věku a 13% dětí ve věku 13-15 let se opijí několikrát měsíčně. 

Rizika, které přináší konzumace alkoholu pro děti a dospívající[NEŠPOR, 2010]:

• násilná kriminalita, nebo riziko toho, že se opilý stane její obětí

• úrazy

• otrava alkoholem i po poměrně malé dávce

• narušení vývoje mozku, obzvlášť části důležité pro paměť

• problémy ve vzdělávání

• zpomalení růstu a nižší hustota kostí

• hormonální poruchy u dívek

• nechráněný sex se všemi důsledky, které přináší

• rychlý vznik závislosti

• zhoršení řady duševních či tělesných onemocnění
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I  u alkoholu existuje souvislost mezi užíváním a přechodem na jiné návykové 

látky,  přičemž platí,  že  riziko se  zvyšuje  nepřímo úměrně věku.  Účinek  alkoholu na 

psychiku  může  již  u  školních  dětí  vést  k  aktivnímu  vyhledávání  příležitosti  k  jeho 

konzumaci. Již v tomto věku se tedy může formovat pozdější závislost.

Dle  časopisu  Lancet-  britští  vědci  nebyli  spokojeni  se  stávající  klasifikací 

návykových  látek,  neboť  nijak  nevypovídá  o  jejich  škodlivosti.  Sestavili  tedy  novou 

klasifikaci, která vyjadřuje jejich individuální i společenskou škodlivost.. Vyplývá z ní, že 

pro  jednotlivce  je  nejnebezpečnější  crack  a  heroin,  avšak  připočtou-li  se  i  škody 

napáchané  na  širší  společnosti,  dostává  se  na  první  příčku  žebříčku  jednoznačně 

alkohol, nasledován heroinem.[www.drogy.net]

Alarmujícím faktem je, že  mládež  v posledních letech začala více inklinovat ke 

spotřebě tvrdého alkoholu, a to zejména z důvodů rychlého nástupu účinků. K dalším 

nebezpečným trendům v oblasti  užívání  alkoholu  porevoluční  mládeží  je  bezesporu 

obliba směsí alkoholu a energetických nápojů typu Red Bull apod. Zde plyne nebezpečí 

nejen z nevhodné kombinace různých chemických látek, ale též z toho, že energetické 

nápoje do jisté míry potlačují symptomy opilosti, ale ne opilost jako takovou. Jedinec 

má tedy subjektivní dojem střízlivosti,  ač objektivně má organismus a tedy i motoriku, 

reakce i úsudek ovlivněn alkoholem. Výsledkem může být zvýšené riziko úrazů, neboť 

zcela chybí náhled na vlastní stav. [www.drogy.net]  

Poruchy vyvolané alkoholem se nověji dělí na:

• rizikové  pití  –  zdraví  jedince  je  ohroženo,  ale  poškození  ještě  není  patrné  a 

jedinec si ho neuvědomuje

• škodlivé pití – poškození jsou již patrná, ať již v oblasti zdravotní nebo sociální

• závislost  –  již  závažná porucha,  diagnóza,  kterou  musí  určit  odborný lékař  a 

jedinec se již musí podrobit léčení

5.2.2.3 Nealkoholové drogy  

Drogová scéna v Čechách byla až do roku 1989 uzavřená, avšak nejen z důvodů 

daných totalitním režimem. Pro zahraniční  drogové dealery nebyly uzavřené hranice 
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takovou překážkou jako spíše  nesměnitelnost  české koruny.  Drogy se  tedy většinou 

vyráběly doma pro jednu určitou skupinku. Po roce 1989, otevření hranic a hlavně poté, 

co  se  koruna  stala  směnitelnou,  prodej  drog  prudce  stoupl  a  vytvořil  se  celý  nový 

drogový trh, od dovozců až po pouliční dealery. Jakmile se takto drogy dostaly na ulici, 

značně se rozšířil počet experimentátorů, kteří by se k drogám dříve vůbec nedostali. 

Cena  drog  byla  nejprve  nastavena  srovnatelně  se  západní  Evropou,  avšak 

distributoři  postupně zjistili,  že kupní síla českých uživatelů je mnohem nižší  a cenu 

snížili až o dvě třetiny. Běžnou praxí 

se  stalo  poskytování  prvních  dávek 

za  symbolickou  cenu  u  silně 

návykových  látek,  jako  je  heroin.

[www.lidovky.cz]

Dle účinku můžeme nealkoholové drogy rozdělit na:

• tlumivé – opioidy, psychofarmaka, rozpouštědla

• stimulační – kokain, pervitin, amfetamin, MDMA (extáze)

• halucinogeny – cannabidoidy, LSD, psilocybin (lysohlávky)

Dle míry rizika pak na měkké“a „tvrdé“
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Tabulka 3: Průměrné ceny drog na českém trhu v  

r. 2009 (v Kč)

Marihuana (g) 210
Hašiš (g) 270
Extáze (tableta) 220
Pervitin (g) 1290
Heroin (g) 1280

Tabulka 4: Rozlišení nealkoholových drog dle míry rizika

MÍRA RIZIKA "TVRDOST" ZÁSTUPCI

vysoká tvrdé

vysoká až střední tvrdé Lysohlávky Kokain Pervitin

střední tvrdé

relativně malá měkké

prakticky bez rizika měkké Káva Čaj

Toluen Heroin Morfin 
Durman Crack LSD

Alkohol Ecstasy Efedrin 
Kodein

Marihuana Hašiš Kokový 
čaj



Nejčastěji  užívanou  drogou  mezi  mládeží  jsou  bezesporu  konopné  produkty, 

cannabidoidy, jako je marihuana a hašiš.  Dle evropského monitorovacího centra pro 

drogy a drogovou závislost je Česká republika na čele žebříčku užívání konopí, jak mezi 

dospělými, tak mezi mládeží. Co se týká závislosti, není tolik nebezpečná jako ostatní 

drogy.  Psychická  závislost  se  objevuje  jen  u  dlouhodobých  uživatelů  a  nebývá 

pozorována ani zvýšená tolerance na drogu. Cannabidoidy však mohou spustit, do té 

doby latentní, psychické onemocnění. Výrazně též působí na proces myšlení a poškozují 

krátkodobou paměť.

Velmi nebezpečné, ač snadno dostupné, jsou drogy v podobě různých lepidel, 

ředidel  či  plynů  (například  plyn  do  zapalovačů).  Tyto  látky  způsobují  velmi  rychle 

psychickou  závislost  a  jejich  nebezpečnost  spočívá  mimo  jiné  i  ve  snadném 

předávkování  po  neodhadnutí  dávky.  V  tom  případě  jedinec  rychle  upadá  do 

bezvědomí  až  kómatu,  dochází  k  zástavě  srdce,  dechu  nebo  k  udušení  zvratky. 

Nejčastěji takto zneužívanou látkou je toluen, který trvale poškozuje mozek. Uživatelé 

těchto látek jsou převážně děti mladší 15 let a mají mezi ostatními uživateli hierarchicky 

nejnižší postavení.[HAJNÝ, 2001] Nejen v rámci České republiky, ale i v celé Evropě jde o 

nejméně zmapovaný typ užívání návykových látek. [EMCDDA,2010]
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Ilustrace 3: užívání marihuany u dívek a u chlapců



Oblíbenou  drogou  mezi  mládeží  je  extáze,  užívaná  nejčastěji  na  různých 

tanečních  akcích.  Kombinuje  účinky  stimulantu  i  halucinogenu  a  zároveň  značně 

posiluje empatii. Dlouhodobé užívání může vyústit v toxickou psychózu a i krátkodobé 

užití  s sebou nese značná rizika – vyčerpání organismu, jeho přehřátí a dehydratace 

mohou zapříčinit kolaps. Pravidelní uživatelé také často přecházejí k jiným drogám, jako 

je například pervitin.

Dle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2009 je někdy místo extáze 

prodávána  látka,  která  neobsahuje  účinnou  látku  (MDMA)  a  je  proto  uživateli 

nahrazována   novou  stimulační  látkou  -  mefedronem.  Tuto  látku  je  poměrně 

jednoduché získat, a to především prostřednictvím internetu, kde se prodává např. jako 

hnojivo  pro  pokojové  rostliny.  Tato  látka  zatím  není  na  seznamu  látek  dle  zákona 

kontrolovaných,  avšak  nakládání  s  ní  může  být  postihováno  jako  trestný  čin  šíření 

toxikomanie.

Droga  specificky  česká  je  pervitin,  metamfetamin  vyráběný  původně  jako 

náhražka nedostupného kokainu. Je to droga stimulační, užívaná nejčastěji injekčně či 

stále  častěji  i  tzv.  „šňupáním“.   Zrychluje  myšlení,  snižuje  chuť  k  jídlu  a  odstraňuje 

únavu. 

Podle  odpovědí  v  rámci   výzkumu  veřejného  mínění  uskutečněného  v  roce 

2009,  vyzkoušelo 

marihuanu či hašiš 28 % 

respondentů ve věku 15 

a více let a 54 % zná i 

někoho,  kdo  je 

vyzkoušel  nebo  užíval. 

Heroin,  pervitin  nebo 

extázi  vyzkoušela  4  % 

respondentů  a  někoho 

s  podobnou  zkušeností 

zná 31 % respondentů.

[www.drogy-info.cz
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Ilustrace 4: Zkušenost s ilegální drogou - respondenti 15+



Vývoj závislosti na nealkoholových drogách [VÁGNEROVÁ, 2004]

Závislost vzniká mnohem rychleji, než u alkoholu. Navíc, mladým lidem většinou chybí 

realistický náhled na nebezpečnost návykových látek a na vlastní zranitelnost. Při vývoji 

závislosti můžeme pozorovat několik fází:

1. experimentování či občasné užívání 

− touha  po  experimentování  bývá  nejvyšší  právě  v 

období dospívání

− droga ještě vyvolává pouze žádoucí pocity

− uživatel popírá zkušenost s drogou

2. pravidelné užívání

− zkušenosti s drogou již nepopírá, ale popírá rizika

− pro  začínající  závislost  je  typická  iluze  kontroly  nad 

situací

3. návykové užívání

− lhostejnost ke všemu, co nesouvisí s drogou

− změna hodnotové orientace

− návyk již neskrývá

4. terminální fáze

− poškození jak biologického, tak sociálního rázu

− rozpad osobnosti

Prevence užívání návykových látek  mládeží

Jako zásadní se jeví všímat si  vlastních potomků a způsobů trávení volného času. Je 

třeba  umět  rozpoznat   varovné  signály  vypovídající  o  užívání  návykových  látek. 

Takovými  znaky  může  být  například  ztráta  původních  přátel  a  zájmů,  náladovost, 

spavost nebo naopak zvýšená excitovanost, zhoršený prospěch ve škole. V pozdějším 

stadiu  již  nastává  i  zanedbávání  vzhledu,  mohou  se  objevovat  jizvy  po  vpichu, 

útěky...atd.

Základní zásady prevence [NEŠPOR, 2003]:

• získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
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• být o návykových látkách informován a umět o nich s dítětem hovořit

• předcházet nudě

• pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní drogu odmítnout (popř. ho i 
naučit odmítat)

• vytvořit zdravá rodinná pravidla

• pomoci mu ubránit se nevhodné společnosti

• posilovat jeho sebevědomí

• spolupracovat s dalšími dospělými

Přístup k dítěti, které návykový problém, shrnuje anglické sousloví „tough 

love, česky   „tvrdá láska“. Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu pomoci, ale 

zároveň cílevědomost  a  pevnost.  Rodiče  by měli  najít  zdravou rovnováhu mezi 

láskou k  dítěti  a  mezi  kritikou jeho chování.  Zde se hodí  připomenout,  že jako 

jednu z příčin potíží, nejen v oblasti závislostí, vidí mnoho odborníků v kombinaci 

příliš tvrdého otce s příliš ochranitelskou a úzkostnou matkou. Rodiče by se měli 

pokud možno snažit být jednotní.

V současnosti  se národní  protidrogový koordinátor snaží  o tvrdší  postup 

proti  užívání  alkoholu  mládeží  a  to  tím,  že  se  snaží  prosadit  zákaz  vstupu 

mladistvým do míst, kde se nalévá alkohol po 18. hodině, jako je tomu například v 

Británii či USA. S tímto krokem by souhlasili jak politici, tak i část odborníků, kteří 

již delší dobu avizují podceňování problému užívání alkoholu mládeží. Zároveň se 

chystají i tvrdší postihy pro majitele podniků, kde se mládeži alkohol nalévá. Příliš 

tvrdá represe však také není všelékem, neboť- jak mnozí odborníci varují – může 

vytlačit mládež z barů do parků a jiných veřejných prostor.  

V  květnu  2010  byla  vládou  schválena  nová  Národní  strategie  protidrogové 

politiky na období 2010–2018, která navazuje na předchozí strategii, ale na rozdíl od ní 

je dlouhodobým devítiletým dokumentem. Tato strategie definuje 4 základní cíle: 

1. snížit  míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými 
lidmi

2. snížit míru problémového a intenzivního užívání drog

3. snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost

4. snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi 

34



Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové  politiky,  která  projednává  a  předkládá  vládě  základní  dokumenty 

protidrogové politiky jako je:

• národní strategie protidrogové politiky 

• akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky

Stávajícím  problémem  preventivních  programů  je  financování.  Dlouhodobý 

pokles výdajů pokračoval i v r. 2010, což poskytovatele služeb pro uživatele drog vedlo 

ke  zveřejnění  iniciativy  Máme  toho  dost!,  ve  které  upozorňují  na  problémy  s 

poskytováním  dotací  a  podfinancování,  které  ohrožují  kvalitu  i  samotnou  existenci 

služeb. [www.vláda.cz] 

5.2.2.4 Gambling  

Gambling stojí trochu stranou závislostí, neboť nezasahuje tolik do zdravotního 

stavu jedince, nicméně může napáchat závažné škody v sociální oblasti jeho života. Jako 

první  se samozřejmě nabízí  finanční  problémy,  nicméně právě ony jsou ve výsledku 

nejsnadněji  řešitelné. Avšak nutkavý hráč musí čelit vážným problémům v rodinném 

soužití, ztrácí přátele, práci nebo má problémy ve škole. Může se dostat i do konfliktu 

se zákonem. Gambler je společností odsuzován jako někdo se slabou vůlí, neboť není v 

povědomí lidí jako nemoc, ale jako zlozvyk, který se dá vůlí překonat. Tomuto pohledu 

na  situaci  by  hlavně  neměli  podlehnout  rodiče  gamblera,  nese  s  sebou  pak  iluzi 

spontánní nápravy a odsouvá do pozadí potřebu odborné pomoci. 

Vágnerová   neřadí  gambling  mezi  závislosti,  ale  mezi  návykové  a  impulzivní 

poruchy,  spolu  s  workoholismem.  Gambling,  neboli  patologické  hráčství  je 

charakterizováno  nutkáním  ke  hře,  nehledě  na  nežádoucí  následky.  [VÁGNEROVÁ, 

2004]  Pro závislost na omamných látkách a gambling je společné tzv. „bažení“, silná 

touha. Jako rychlý orientační test doporučuje Nešpor položit dvě otázky:

1. Cítil jste někdy potřebu vyhrávat více a více peněz?

2. Musel jste někdy lidem, kteří jsou pro vás důležití, kvůli hře lhát?

Obě  kladné  odpovědi  pak  s  velkou  pravděpodobností  značí  patologického  hráče. 

[NEŠPOR,2006]
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Na gamblingu je to paradoxně výhra, která startuje závislost a vyvolává bažení. 

Nejčastější  formou hazardu,  vyskytující  se po roce 1989 jsou bezesporu tzv. výherní 

automaty, další možné formy jsou kasina, sportovní sázení či karetní hry. 

Fáze vzniku závislosti na hře[VÁGNEROVÁ,2004]:

1. rekreační hraní – má jen společenský charakter, jedinec hraje pro zábavu a je 

schopen dodržet případné limity, které si stanovil

2. vázanost na výhru – nastává po zkušenostech s výhrou, četnost hraní se zvyšuje 

a jedinec ztrácí reálný náhled na pravděpodobnost výhry

3. závislost  na  hře  –  už  nedokáže  přestat,  často  se  snaží  „vymyslet  systém“, 

přicházejí  finanční  potíže  a  z  nich  plynoucí  sociálně  patologické  jevy  (lhaní, 

krádeže, podvody...)

4. sociální selhání – ztráta většiny sociálních rolí, může nastat až bezdomovectví či 

uvěznění

Prevence se do značné míry shoduje se zásadami prevence v případě užívání 

návykových  látek.  Na  úrovni  jedince  je  třeba  mimo  jiné  posilovat  sebeovládání 

nejrůznějšími způsoby. Např. formulováním motivace, přiznáním problému, abstinencí 

(návykové  látky  sebeovládání  oslabují),  rozbitím  automatických  stereotypů.  Velmi 

důležité je vyhýbat se pokušení, tedy vytvořit si zdravé prostředí, s čímž souvisí zákaz 

hazardních her na školách a důsledné kontrolování dodržování věkové hranice 18 let ze 

strany  provozovatelů  hracích  automatů.  Společnost  jako  taková  by  se  měla  snažit 

snižovat dostupnost herních automatů.

5.3 Antisociální chování

5.3.1 Šikana

Ve své vyhrocené podobě již může být řazena k chování antisociálnímu. Šikana 

je celosvětovým problémem, který v určité podobě existoval vždy. Silnější zřejmě vždy 

upozaďovali slabší, to je i jeden ze zákonů přírody. Avšak zlom v roce 1989 otevřel naší, 

do  té  doby  izolovanou,  republiku  světu,  který  čelí  v  posledních  letech  prudkému 

nárůstu agresivity mezi mládeží. Nejsme tedy ani my výjimkou, což potvrzuje i stále se 

zvětšující  počet  případů  šikany.  Navíc,  oproti  dřívějším  dobrán  je  nepochybné,  že 
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použité násilí se stupňuje a velkým problémem je klesající věk aktérů šikany. Je to dáno 

mnoha  faktory.  Současná  společnost  je  zaměřena  především  na  výkon,  na  úkor 

morálních hodnot. Jistá úroveň dravosti a  agresivity se cení jakožto zdravá schopnost 

člověka prosadit se. Na neprůbojné či spíše na morální hodnoty zaměřené jedince je 

pohlíženo často jako na neschopné a to už je jen krok k jejich ostrakizování. Jistý vliv na 

šikanu ve školách má i fakt, že v dřívějších dobách vládla na školách tvrdší kázeň a bylo 

jen  málo  míst,  kde  se  žáci  nacházeli  mimo  dohled  pedagogického  personálu.  V 

neposlední řadě jde o změnu společenských poměrů a změnu ve fungování rodiny.

Rozhodně  není  pravda,  že  šikanují  pouze  osobnosti  nějakým  způsobem 

psychopatické. Předpoklady k šikaně máme v sobě všichni a je to jen na míře našich 

morálních zábran,  nakolik  se projeví.  Nános morálky  a  etických zásad,  vytvořený za 

dobu vývoje lidstva je velmi tenký, což pěkně ilustruje například William Golding v knize 

Pán  much.  Stačí  málo,  abychom zahodili  několik  tisíc  let  vývoje  civilizace  a  stali  se 

skupinou vyznávající právo silnějšího. Stejně tak i šikana, zvlášť v pokročilém stadiu, již 

není jen záležitostí agresora a oběti, ale celé skupiny. Většina lidí se totiž velmi snadno 

propůjčí k mučení jiných, je-li jim to přikázáno nějakou autoritou. Zde lze upozornit na 

jeden z nejslavnějších psychologických experimentů, a to tzv. Stanfordský experiment 

Philipa Zimbarda, který musel být pro brutalitu účastníků předčasně ukončen.

5.3.1.1 Definice  

Říčan uvádí definici šikany používanou v angloamerickém prostředí: „Jedno dítě  

nebo skupina dětí  říká jinému dítěti  ošklivé věci,  bije je,  kope, vyhrožuje apod. Tyto 

incidenty se mohou často opakovat a pro šikanovaného je obtížné se sám ubránit. Jako  

šikanování mohou být též označeny opakované posměšky či ošklivé poznatky o rodině.  

Jako  šikanování  neoznačujeme  občasnou  rvačku  či  hádku  přibližně  stejně  fyzicky  

vybavených  soupeřů“  [Říčan,  1995].  Kolář  zdůrazňuje  rys  typický  pro  šikanu,  a  to: 

„asymetrie  sil  tam,  kde  by  vztahy  měly  být  rovnocenné.“  [Kolář,2001]   Ve  školách 

můžeme běžně pozorovat i jiné typy agrese, avšak ty mívají většinou nějaký účel, nějaký 

konkrétní  cíl.  Šikana  je  agrese  bezúčelná,  opakovaná  a  typicky  se  vyznačuje 

nepoměrem  sil  mezi  obětí  a  agresorem.  Definice  šikany  uvedená  v  pokynu  MŠMT 

pojímá šikanu jako „jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo  
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zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití  

násilí  jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z  

nejrůznějších  důvodů  nemohou  bránit.  Zahrnuje  jak  fyzické  útoky  v  podobě  bití,  

vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek,  

pomluv,  vyhrožování  či  ponižování.  Může  mít  i  formu  sexuálního  obtěžování  až  

zneužívání.  Šikana  se  projevuje  i  v  nepřímé  podobě  jako  nápadné  přehlížení  a  

ignorování  žáka  či  žáků  třídní  nebo  jinou skupinou  spolužáků.“  [pokyn  MŠMT č.  28 

275/2000–22]

Šikana může mít více podob, například:

• fyzické násilí a ponižování

• psychické ponižování a vydírání

• destruktivní aktivity zaměřené na majetek oběti 

Zmapovat  kompletně  výskyt  šikany  je  nemožné.  Platí,  že  šikana  je  většinou 

velmi  dobře  utajená a  spontánně se  projeví  jen ty  nejvážnější  případy.  O převážné 

většině případů se tedy vůbec neví.  Jisté je, že s nějakou formou šikany se setkáme 

téměř ve všech zařízeních sdružujících velké množství lidí po delší dobu. Pomineme-li 

armádu,  je  šikana  nejčastěji  zastoupena  na  základních  školách,  speciálních  školách, 

učilištích a pravděpodobně nejhorší situace je v ústavní výchově. Pro rodiče může být 

velmi těžký úkol vybírat pro svého potomka školu tak, aby se vyhnuli střetu se šikanou. 

Slovo pedagoga či dokonce ředitele rozhodně není zárukou, že na jejich škole se šikana 

nevyskytuje.  Současní  pedagogové  ještě  nejsou  natolik  vybaveni  na  rozpoznávání 

šikany nebo ji rozpoznají, ale bagatelizují. Lze dokonce poradit rodičům, kterým ředitel 

tvrdí, že na jejich škole se šikana nevyskytuje, ať jdou hledat dál. Takový ředitel totiž 

buď  neví,  co  se  na  jeho  škole  děje,  nebo  problém  bagatelizuje  a  řešení  šikany 

nepovažuje  za  prioritní  věc.  Tím  pádem  ani  jeho  škola  nemá  vypracovaný  žádný 

program či plán proti šikaně.

5.3.1.2 Agresor   

Postavení oběti a agresora je dáno diferenciací žáků na slabé a silné. Silný není ten, kdo 
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se nebojí,  neboť strach je vlastní všem lidem. Silný je ten, kdo dokáže svůj strach či 

úzkost  lépe  zakrýt  a  naopak  využít  strachu  druhého.  To  mu  zpětně  přináší  pocit 

nadřazenosti.  Tendence  k  agresivitě  vůči  nejistým  a  slabým  vysvětluje  Vágnerová 

mechanismem  přenosu  –  to,  co  chce  dítě  potlačit  samo  u  sebe,  trestá  u  jiných 

[Vágnerová,  2004].  Proto se dá i  tvrdit,  že agresor svou oběť potřebuje ke zvládání 

svého vlastního strachu. 

Typy agresorů

1. Primitivní, impulsivní, s narušeným vztahem k autoritám a možnými kázeňskými 

problémy.  Šikana  v  jeho  podání  většinou  probíhá  tvrdě  a  je  používána  k 

zastrašování okolí. V jeho rodině lze často najít agresi jako častý styl komunikace 

a dosahování cílů.

2. Kultivovaný, s možnými úzkostnými rysy. V tomto případě je šikanu velmi těžké 

odhalit, neboť agresor šikanuje rafinovaně a beze svědků. V jeho rodině často 

panuje tvrdá výchova a dítě může být citově deprivované.

3. Výmluvný,  sebevědomý,  který šikanuje pro zábavu.  Tuto šikanu je  také těžké 

odhalit proto, že agresorem je často žák velmi oblíbený a to nejen u spolužáků, 

ale  i  u  pedagogů.  Často  to  bývá  předseda  třídy  a  vyučujícímu  neznalému 

zákonům šikany se může dokonce stát, že požádá tuto „hvězdu“ třídy o pomoc 

při  řešení  šikany [Kolář,  2001].  Oběť pak  často v  pozici  žáka  neoblíbeného i 

pedagogy a její signály volání o pomoc nejsou včas vyslyšeny.

Co spojuje všechny typy agresorů je nezpochybnitelný vliv rodinného prostředí. 

Převládá v něm absence duchovních hodnot, častá je citová deprivace z nedostatku 

lásky. Taktéž je častý buď nezájem rodičů nebo naopak velký důraz na výkon a tresty v 

případě  selhání.  Agrese  jako  způsob  komunikace  bývá  minimálně  tolerována,  ne-li 

přímo podporována jako legitimní prostředek dosažení cíle.

5.3.1.3 Oběť  

Obětí se většinou stávají  děti nějakým způsobem slabé, a to nejen ve smyslu 

fyzické  nedostačivosti.   Mohou  mít  nízkou  schopnost  zvládat  zátěžové  situace, 
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nedokážou dobře skrýt svou úzkost, jsou viditelně zranitelní. Někdy se nějak odlišují od 

skupiny,  ať  již  jde  o  příslušnost  k  jiné  etnické  skupině,  fyzický  handicap  či  nízký 

socioekonomický status. Na druhou stranu je překvapivé, že i u oběti v pokročilejším 

stadiu  šikany  lze  pozorovat  jakousi  závislost  na  svém  agresorovi,  chová  se  pak 

sebezničujícím způsobem a agresora provokuje. Je to způsobeno změnou identity, která 

následuje  po  dlouhodobém  systematickém  násilí,  a  to  zdaleka  neplatí  jen  o  násilí 

fyzickém (psychické násilí  může mít stejně zničující  vliv na oběť, ne-li  dokonce větší, 

neboť  vzhledem  ke  své  povaze  bývá  snadněji  skryto  a  oběť  trpí  déle).  Případná 

identifikace oběti s agresorem pak může mít neblahý vliv na řešení šikany, neboť oběť 

má ještě menší ochotu vypovídat pravdivě a agresora se může dokonce zastávat. Méně 

zkušený pedagog pak nemá šanci dobrat se pravdy. 

5.3.1.4 Škola/pedagog  

Přestože dle zákona nese za šikanu v průběhu vyučování odpovědnost škola, je 

přístup pedagogů k šikaně je různý. Od těch, kteří se snaží se šikanou bojovat až po ty, 

kteří  ji  bagatelizují  jako něco,  co „si  děti  mezi  sebou vyřídí  samy“.  Šikaně nahrává i 

autoritářský typ pedagoga,  který  vzhledem ke svému nadřazenému vztahu k  žákům 

nemá šanci poznat dobře vztahy ve skupině. Někteří učitelé mohou vidět v šikaně své 

pedagogické selhání a tak se i oni vyšetřování šikany brání. Zatím stále platí, že naprosté 

většině z nich schází kompetence k úspěšnému rozklíčování a vyřešení šikany. Pak i ti, 

kteří  jsou vedeni  dobrou vírou a do odhalování  šikany se pustí  často selžou,  neboť 

šikana má značně vyvinutý obranný mechanismus. Špatně vedený proces odhalování 

šikany  je  v  důsledcích  horší  než  žádný.  Ti,  kteří  spolupracovali  při  vyšetřování  jsou 

potrestáni,  napětí  je  ventilováno  ještě  více  vystupňovaným  násilím  na  oběti.  Celá 

skupina se také poučila a posílila obranu proti prozrazení. 

Mnoho pedagogů se v dobré víře dopouští  hrubých chyb, které mohou celý proces 

vyšetřování značně ztížit či dokonce znemožnit, nejčastější jsou:

• vyšetřování agresora a oběti současně

• pedagog  neumí  rozlišit  věrohodné  svědky  od  těch  ovlivněných  agresorem  a 

jejich  výpovědím  pak  přikládá  stejnou  váhu.  Není  pak  výjimkou,  že  je  oběť 

falešnými svědky označena za agresora
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• pedagog se ptá na situaci jednotlivých žáků, včetně oběti, před celou třídou

Základní minimum, které by měl pedagog zvládat v případě podezření na šikanu [Kolář, 

2001]:  

• vědět, co dělat při podezření na šikanu

• poskytnout ochranu a podporu oběti

• nenechat se zmanipulovat agresorem a falešnými svědky

• nepočítat s tím, že se situaci podaří napravit během školní přestávky

5.3.1.5 Rodina  

To, jak se k situaci postaví rodina agresora i oběti velmi ovlivňuje celý průběh šikany i 

jejího případného vyšetřování. Jak již bylo řečeno, agresor často  pochází z prostředí 

citově chladného či přímo agresivního. To předznamenává, že i jednání s rodiči agresora 

může být v  určitých případech obtížné.  Obtíže v  komunikaci  však mohou nastat i  s 

rodinou oběti. Ta se často obává možných následků pro oběť a z toho důvodu odmítá 

spolupráci při vyšetřování. Je proto velmi důležité zabezpečit v prvé řadě co nejlepší 

možnou ochranu oběti. Mnoho rodičů ani neví, jak postupovat, zjistí-li, že jejich dítě se 

stalo obětí šikany (a zjistit to mohou až po dlouhé době utrpení oběti, neboť ta to před 

rodiči často tají)  a narazí-li  na školu, která šikanu bagatelizuje, mohou se nechat od 

dalšího postupu nechat odradit a dítě je pak v situaci zcela samo.

5.3.1.6 Stadia šikany  

Kolář pohlíží na šikanou jako na „zasažení skupiny virem choroby, která má pět stádií“ 

[Kolář 2001].  Každé stadium má svá specifika, která je třeba znát.

1. Zrod ostrakismu – je vybrán nejslabší  člen skupiny.  Tato oběť je vystavována 

drobným žertům na její účet, pomluvám a mírnému psychickému tlaku, který 

má za následek fakt, že se ve skupině přestává cítit dobře.

2. Objevuje se drobné fyzické násilí. V této fázi lze ještě pedagogickým působením 

šikanu zastavit. Je třeba, aby pedagog vytvořil skupinu zaměřenou na pozitivní 

morální  zásady.  Je-li  taková většina dětí  ve třídě,  nedovolí  agresorům šikanu 

stupňovat.
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3. Vytvoření skupiny agresorů. Tato zlomová fáze nastává, nepodaří-li se ovlivnit 

většinu k pozitivním hodnotám. Jádro agresorů působí dále jako šiřitelé viru. 

4. Agresivní  chování  je  přijato  většinou.  Zde  má  velký  vliv  silný  sklon  dětí  a 

dospívajících ke konformitě – na stranu většiny se tak přidávají i mírní jedinci, 

kteří byli původně proti násilí. V tomto stadiu je již k zastavení šikany potřeba 

radikálních zásahů od školených specialistů. 

5. Není-li  skupině  poskytnuta  odborná  pomoc,  může  nastat  tzv.  totalita  – 

dokonaná šikana, kdy normy nastavené agresory převzala celá skupina a třída je 

rozdělena  na  „otrokáře  a  otroky“  [Kolář,  2001].  Skupině  pak  naprosto  chybí 

pocit viny, neboť za vše si dle nich může oběť sama. Nedojde-li k samovolnému 

„provalení“ šikany, je téměř nemožné ji odhalit.

Říčan má za to, že ve většině  tříd je již před propuknutím šikany zformována 

jistá „prekriminální“ skupina, která je v opozici  vůči  škole snaží  se získat co nejlepší 

výsledky bez práce a to i na úkor ostatních. Prekriminální tuto skupinu nazývá proto, že 

její členové mají mnohem větší pravděpodobnost, že se v budoucnu nějak dostanou do 

střetu se zákonem [Říčan, 1995]. Tato skupina pak i v případě šikany přirozeně tvoří 

jádro agresorů.

5.3.1.7 Následky šikany  

Dopady šikany mohou být rozsáhlé a zdaleka se netýkají  pouze oběti.  Avšak 

oběť samozřejmě trpí nejvíce. Je to násobeno i faktem, že existuje všeobecný postoj 

očerňování obětí, těmi pak mohou pro jejich slabost pohrdat i ti, kteří mají pomáhat. 

Přidají-li se k tomu i bezradní rodiče, kteří nechají dítě „ať si to vyřídí samo“, ocitne se 

bezbranná oběť v té traumatizující situaci zcela sama. To v ní pak posiluje pocit, že svět 

je zlý, naprosto ztrácí iluze o moci autorit. Zjistí, že ho není nikdo schopen ochránit. 

Samozřejmě mohou nastat i takové následky jako například psychosomatické problémy, 

poškození  zdraví,  v  nejkrajnějším  případě  i  smrt,  když  například  oběť  řeší  problém 

sebevraždou.

Agresor  si  z  neodhaleného  či  špatně  vyřešeného  případu  šikany  odnáší  do 

budoucna zafixované antisociální postoje a názor, že svých cílů snadno dosáhne agresí a 

zjistí, že lhaním se lze mnohdy úspěšně vyhnout postihu. Podobné následky si odnáší 
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celá  zasažená  skupina,  pro  kterou  již  bude  násilí  tolerovanou  formou  dosahování 

výsledků.

5.3.2 Kyberšikana 

Kyberšikana je fenomén v současnosti velmi diskutovaný a stále se rozmáhající. 

Ze  své  podstaty  využívání  informačních  technologií  je  zřejmé,  že  před  rokem 1989 

prakticky neexistoval. Jde o druh šikany, která používá komunikační technologie s cílem 

někomu ublížit či  ho zesměšnit. Může jít například o napadání na diskusních fórech, 

natáčení oběti na videozáznam a jeho zveřejnění, odhalování cizích tajemství ostatním, 

vydírání pomocí informačních technologií, natáčení na videozáznam spojené s fyzickým 

násilím, pomlouvání s využitím internetu či mobilních telefonů...

Podle výzkumu v rámci projektu E-Bezpečí, do kterého bylo zapojeno více než 

2000 žáků,  nahrává jiné osoby prostřednictvím mobilních telefonů cca 72% českých 

žáků. Nejčastěji  nahrávají  kamarády, spolužáky nebo členy rodiny. 8% z nich nahrálo 

někdy svého učitele. 5% respondentů pak nahrávku vložilo na nějaké webové stránky. 

Cca 85% respondentů uvedlo, že nahrávaná osoba věděla o tom, že je nahrávána. Z 

toho  vyplývá,  že  skoro  15%  nahrávaných  osob  bylo  natáčeno  bez  svého  vědomí  a 

pořízená nahrávka mohla být taktéž bez jejich vědomí poskytnuta ke shlédnutí milióny 

lidí. [Kyberšikana a její prevence, 2009]

Odlišnosti od klasické šikany:

• Anonymita – oběť se mnohdy ani nedozví, kdo ji šikanuje

• Nezávislost na místě a čase – agresor a oběť nemusí být spolu v kontaktu a oběť 

nemá kam utéct

• Možná jednorázovost – šikana je v tomto případě i jednorázový akt, nemusí se 

opakovat.  Agresorovi  stačí  jen jednou vyvěsit  nahrávku  či  fotografii  na  web, 

odkud ji může kdokoliv šířit dál.

• Obtížná kontrola – chybí typické znaky pro šikanu, je ještě těžší ji odhalit. Tento 

fakt je ještě umocněn tím, že se děti málokdy svěří někomu dospělému. Podle 

výzkumu projektu   E- Bezpečí by se rodičům svěřila necelá čtvrtina dětí.

Agresor  může  mít  k  šikanování  nejrůznější  motivy.  Může  se  jednat  o  nudu, 
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pomstu,  touha  po  moci  a  ovládání  ostatních.  Někteří  mohou  škodit  i  neúmyslně, 

nevědomi si možností internetu. Zajímavé je, že kyberagresoři se mohou rekrutovat z 

řad obětí běžného typu šikany.

Kyberšikana  může  být  díky  své  anonymní  povaze  žáky  prováděna  i  na 

vyučujících.  Smutným  příkladem  je  i  kauza  bývalého  ředitele  železnobrodské  školy, 

který byl jedním žákem vyprovokován k facce a následně natočen na mobilní telefon. 

Žáci  pak nahrávku umístili  na webové stránky. Ředitel  byl  ihned odvolán z funkce a 

ačkoliv jeho kolegové popírají, že  pedagogova následná sebevražda není jen důsledkem 

zmíněného případu, je nesporné, že toto zostuzení mělo na jeho rozhodnutí  zásadní 

vliv.  

5.3.2.1 Prevence  

Ochrana proti kyberšikaně je obtížná, velmi důležitá je prevence v rodině i ve 

škole. Je v pravomoci  školy zakázat žákům používání mobilů během vyučování, to ale 

samozřejmě problém nevyřeší. Také je velmi důležité poučit děti co nejdříve o rizikách, 

které přinášejí moderní technologie a o tom, jak se chránit. V případě, že se dítě svěří s 

kyberšikanou, doporučit mu ať na provokace nereaguje, na urážky neodpovídá a ať si 

archivuje screenshoty pro případné vyšetřování. V neposlední řadě, věc, která by měla 

být samozřejmá a která je významným činitelem v prevenci všech negativních jevů, a to 

všímat si svých dětí. Udělat si na ně čas, vnímat signály toho, že něco není v pořádku. 

Dát dítěti poznat, že jsme tu pro něj a že se na nás může s důvěrou obrátit.

 

5.3.3 Kriminalita mládeže

5.3.3.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence  

Kriminalitou je myšleno souhrn trestných činů za určitý čas. Jsou to činy, které 

odporují právním normám a mohou být dle práva sankcionovány.[www.icm.cz] 

Delikvence je pojmem širším a označuje chování, které může, leč nemusí mít 

právní důsledky. Je to činnost, která překračuje nejen právní, ale i společenské normy. 

Je pro ni, na rozdíl od např. jevů disociálních příznačná již mravní narušenost.  [FISCHER, 
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ŠKODA, 2009]

5.3.3.2 Stav před rokem 1989  

Úroveň delikvence mládeže a kriminality obecně byla za socialismu nižší a to i 

například z důvodu dohledu, kterému byl každý vystaven. Lidé měli povinnost pracovat, 

změnu pobytu museli  nahlásit apod. Všeobecná represe však zároveň utlumila obecné 

povědomí  o  tom,  co je  normální  a  kde jsou  hranice  ve  společnosti,  což  se  později 

projevilo  v  náhlé  neschopnosti  mnohých  naložit  s  nabytou  svobodou  společensky 

přijatelným  způsobem.[MATOUŠEK,  KROFTOVÁ,1998]  To  se  projevilo  i  v  prudkém 

nárůstu  trestných  činů,  včetně  trestných  činů  spáchaných  dětmi  a  mládeží  přičemž 

klesala objasněnost. Co se týče kriminálního chování, 80. letech se počet stíhaných dětí 

pohyboval okolo 4 000 za rok, v roce 1995 to již bylo více jak 8 000. 

5.3.3.3 Změny po roce 1989, které souvisejí s delikvencí mládeže  

• změna režimu a společenských podmínek s sebou přinesla i menší kontrolu ze 

strany státu

• zvýšily se možnosti podnikání a rodiče polevili ve svém zájmu o děti. Vazby v 

rodině se celkově oslabily

• zaniklo značné množství organizací, kde děti a mládež mohli (bezplatně) trávit 

volný čas

• oslabila se sociální kontrola [MATOUŠEK, KROFTOVÁ,1998]

5.3.3.4 Latentní kriminalita        

Zmíněné  oslabení  sociální  kontroly  nahrává  tzv.  latentní  kriminalitě.  Ta  tvoří 

převážnou část kriminality celkové, je typická pro kriminalitu mládeže a značí trestné 

činy neoznámené. Kromě nízké sociální  kontroly,  kdy se veřejnost „raději  do ničeho 

nechce plést“, se na tomto druhu kriminality podílí např. i:

• tolerance okolí – delikt není veřejností posuzován jako vážný

• rezignace – zde se odráží značná nedůvěra veřejnosti k práci policie a soudů

• obavy z možných komplikací a případné odvety

• obecně  nízké  právní  vědomí  –  veřejnost  nestačí  sledovat  změny  zákonů  a 
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mnohdy ani neví o případné trestnosti činu. [HAVRDOVÁ A KOL., 2007]

Latentní  kriminalita  díky  své  skryté  podstatě  není  zahrnuta  do  policejních 

statistik a ty jsou tak tedy jen nástinem skutečného stavu. V oblasti vážnějších deliktů 

jsou již statistiky přesnější, neboť latentní kriminalita zahrnuje převážně méně závažné 

činy. 

5.3.3.5 Faktory zvyšující pravděpodobnost delikventního chování   

• Biologické

− prokázaným faktem je naprostá převaha delikventních chlapců nad dívkami (cca 

10:1)

− delikventní chování samo o sobě není vrozené, nicméně je možné, že geneticky 

zakódovány mohou být reakce jedince na určité podněty. Může to být například 

zvýšená dráždivost

• Psychologické

− u delikventních jedinců se často objevují  nejrůznější  poruchy osobnosti  nebo 

nižší rozumové schopnosti

• Sociální

− souvisí  v  prvé  řadě  s  rodinou  a  jejími  funkcemi,  dále  s  vlivem  vrstevnické 

skupiny,  způsobem trávení  volného času a  se stupněm dosaženého vzdělání. 

Platí,  že  čím  vyšší  vzdělání,  tím  nižší  pravděpodobnost  delikvence. 

Nezanedbatelný podíl má i vliv prostředí[FISCHER, ŠKODA, 2009]

Platí, že jednotlivé faktory se doplňují. Prvotní je samozřejmě biologický  faktor, 

ale i ten lze alespoň částečně překonat, jsou-li ostatní optimální. [HAVRDOVÁ A KOL., 

2007]

U chlapců je zvlášť riziková kombinace tří faktorů, která může stát na počátku kriminální 

dráhy. 

1. nízká míra úzkosti

2. vysoká nezávislost na výchovných prostředcích

3. hyperaktivita
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Avšak ani tato kombinace není osudová, lze ji překonat vhodným působením fungující 

rodiny a okolí.[MATOUŠEK, 1997]

Delikventní jedinci mají často negativní sebehodnocení a nedostatek empatie, 

mnohdy si proto špatně vykládají záměry ostatních. Vyžadují silné podněty a zážitky a 

nejsou-li  schopni  jich  dosáhnout  v  běžném  životě,  uchylují  se  k  delikvenci.  Dalším 

typickým rysem je jejich lhostejnost k nebezpečí či ohrožení a nízká sebekontrola. Je to 

právě posilování sebekontroly, které je důležité rozvíjet v rámci rodiny. [HAVRDOVÁ A 

KOL., 2007]

Kriminální chování u dětí se začíná objevovat v rozmezí 8-14 let a v období mezi 

20-29  v  mnoha  případech  ustává.  Ačkoliv  samozřejmě  platí,  že  čím  většího  počtu 

delikventních  a  kriminálních  činů  se  jedinec  dopustí  v  dospívání,  tím  větší  je 

pravděpodobnost,  že  v  pozdějším  věku  bude  i  touto  cestou  pokračovat.  Období 

kriminálního chování vrcholí v pozdní adolescenci, tedy v období 15-19 let. Typické pro 

delikvenci  dětí  a  mládeže  je  malá  promyšlenost  a  fakt,  že  je  páchána  většinou  ve 

skupině.  [MATOUŠEK, KROFTOVÁ,1998]  Až do zhruba 20 let věku je většina deliktů 

spáchána  ve  skupině.  Avšak  pokračuje-li  mladistvý  v  kriminálním  chování  až  do 

dospělosti,  mění  se  většinou  charakter  chování  na  samostatný.  V  tomto  věku  se  i 

důvody  pro  kriminální  chování  mění  více  směrem   k  jednání  pro  určitý  užitek  a 

víceméně mizí motiv nudy a touhy po dobrodružství.

Lze též rozdělit  dle  typu kriminálního jednání  pachatele na „adolescentní“ či 

„chronické“. Ti adolescentní se většinou dopouštějí méně závažných činů a po dosažení 

dospělosti  od  kriminální  činnosti  upouštějí.  Na  vrub  chronickým  delikventům  padá 

velká část kriminality mládeže. Jejich kriminální chování časem nemizí, ale naopak se 

stupňuje  směrem  k  závažnějším  trestným  činům  a  to  již  během  školního  věku.  V 

dospělosti  pak  téměř  neodvratně  směřuje  k  trestu  odnětí  svobody. 

[www.kriminologie.cz] [VEČERKA A KOL., 2009]

Charakteristické rysy kriminality mládeže

• skupinovost

• většinou chybí příprava
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• užité prostředky jsou často neadekvátní

• násilí a vandalismus

• specifická motivace či odcizení jen specifických věcí

• neopatrnost, neodstraňování stop

• tendence se s činem svěřovat či chlubit

• alibi většinou poskytují ostatní členové skupiny

Druhy trestné činnosti obvyklé u mládeže

1. Majetková trestná činnost – na tomto druhu trestné činnosti se mládež podílí 

největší  měrou.  Způsob  provedení  i  předmět  odcizení  se  liší  dle  věku  a 

vyspělosti  jedince.  Mladší  děti  mají  na  svědomí  především  drobné  krádeže, 

kterými dosahují toho, po čem touží. To je také jejich nejčastější motivace. U 

mladistvých  jde  nejčastěji  o  krádeže  peněz,  alkoholu,  elektroniky,  mobilní 

telefonů a  různých  cenností.  Jsou  motivováni  jak  touhou po určité  věci,  tak 

mnohdy již potřebou rychle získat finanční prostředky z důvodu nějaké formy 

závislosti.

2. Násilná trestná činnost – jde nejčastěji o různé formy šikanování, které může 

mít až podobu těžkého ublížení na zdraví, v krajních případech i smrt.

3. Trestná  činnost  spojená  s  držením,  distribucí  a  výrobou  omamných  a 

psychotropních látek

4. Ostatní – další druhy trestné činnosti u mládeže jsou například šíření poplašné 

zprávy, výtržnictví, maření úředního rozhodnutí

Podle statistické zprávy za rok 2009 dle České policie trestná činnost mládeže 

oproti  předchozímu  roku  lehce  poklesla.  Avšak  není  zcela  prokázáno,  zda  jde  o 

důsledek výraznější preventivní činnosti, nebo jen pokles počtu mladistvých v populaci. 

Z celkového počtu objasněných trestných činů se děti podílejí  na loupežích v 11% a 

mladiství v 21%. 

Negativní změnou je však způsob provedení trestného činu, který již mnohdy 

neodráží typické rysy delikvence mládeže, ale je mnohem častěji plánován a prováděn s 
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větší  mírou agrese a brutality,  čímž se zvýšila společenská nebezpečnost  kriminality 

mládeže. Zvýšil se podíl mládeže na drogové kriminalitě a na případech loupeží, které 

vedou tabulku nejčastějších trestných činů mládeže spolu s krádeží motorových vozidel. 

[  www.mvcr.cz  ]  

Jako  velmi  závažné  hodnotí  tato  policejní  zpráva  téma  dětí  umístěných  do 

institucionální  péče,  neboť právě ony jsou velmi  často aktéry trestných činů.  Stejný 

problém nastává po ukončení jejich pobytu v rámci instituce.
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Tabulka 5: Vývoj kriminality mládeže

děti mladiství celkem
2005
2006
2007
2008
2009

3 086 7 614 344 060
3 090 7 605 336 446
2 710 8 079 357 391
2 783 7 728 343 799
2 333 7 123 332 829

http://www.policie.cz/


6 Praktická část

6.1 Výzkumné šetření

Výzkumná část absolventské práce se věnuje problematice volného času a vlivu 

rodinného  prostředí  na  rozvoj  negativních  jevů  mezi  mládeží.  Z  důvodů  rozsáhlosti 

tématu se šetření omezilo na negativní jevy z oblasti návykových látek a záškoláctví.

6.1.1 Cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjišťování rozšíření  vybraných negativních jevů mezi žáky 

osmých  a  devátých  tříd  základních  škol.  Dále  pak  zjišťování  rodinného  zázemí  a  v 

neposlední řadě vliv rodiny na užívání alkoholu.

6.1.2 Techniky výzkumu

Jedinou  technikou  byl  dotazník.  Zahrnuje  14  otázek,  z  nichž  je  většina 

uzavřených,  kde  respondenti  pouze  zaškrtávali  zvolené  odpovědi.  Pět  otázek  bylo 

polootevřených,  kde respondenti  mohli  dopsat  doplňující  odpověď.  V  zájmu získání 

věrohodných informací bylo šetření anonymní.

6.1.3 Výzkumný soubor

Výzkumný soubor tvořili žáci osmých a devátých tříd základních škol v Mělníku, 

Rumburku, Kolíně a Praze 4. Zhruba polovinu respondentů tvořili  chlapci a polovinu 

dívky. Věk respondentů se pohyboval těsně kolem 15 let.
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6.2 Výsledky výzkumného šetření

6.2.1 Složení respondentů dle pohlaví a věku

Dotazníkového  šetření  se  zúčastnilo 

celkem 54% dívek a 46% chlapců

Věk respondentů se pohyboval těsně kolem 

hranice 15 let, přičemž mladších 15 let bylo 

45% respondentů.
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Graf 2: Věk respondentů
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6.2.2 Rodinné prostředí

Zde se projevuje současný problém 

častého  rozpadu  rodiny  a  nárůst 

rodin  s  jedním  rodičem.  37% 

respondentů  žije  jen  s  jedním 

rodičem. 2% respondentů udávají    

jiný rodinný model, přičemž šlo vždy 

o  jiné  členy  širší  rodiny  (teta, 

babička).

Se svými problémy se respondenti nejčastěji  obracejí  na matku a kamarády (v obou 

případech 38%). Jako další následuje otec a jiné řešení volí 11% respondentů. V těchto 

případech  jde  nejčastěji  o  řešení  vlastními  silami  ,  jiným  rodinným  příslušníkem  či 

partnerem.
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Graf 3: Úplnost rodiny
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Rodinné klima popisuje většina respondentů jako víceméně pohodové. Občasné, běžné 

neshody udává 61%  a „pohodu“ 27% respondentů.  Časté hádky s rodiči  udává 8% 

respondentů a hádky rodičů mezi sebou pak 5% z nich.                 
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Graf 4: S kým nejčastěji řeší problémy
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6.2.3 Škola

Většina  respondentů  neuvádí  nějaké 

větší  potíže  s  učením.  76%  je 

přesvědčeno, že jim učení „spíše jde“. 

24% dotazovaných uvádí obtíže v učení
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Graf 6: Učení

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

mu spíše 
jde
nejde

Graf 5: Rodinné klima

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

občas se ne-
pohodnou, ale 
jinak v 
pořádku
v pohodě 
rodiče se často 
hádají
nerozumí si s 
rodiči, časté 
hádky

Učení

mu spíše jde 80

nejde 25



Naprostá  většina  (83%)  dotazovaných 

žáků  uvádí,  že  za  školu  nechodí.  16% 

přiznává občasné „ulití se“ z vyučování, 

ale  pouhé 1% respondentů uvádí  časté 

záškoláctví.

6.2.4 Volný čas
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Graf 7: Chodí někdy "za školu"?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

nechodí
občas jde
chodí 
často

Za školu

nechodí 87

občas jde 17

chodí často 1

Volný čas

sport 43

hudba, četba 25

PC 18

kamarádi, disco, restaurace 26

jiné 29



Trochu překvapivé bylo zjištění, že ač se tolik hovoří o tendenci mladé generace 

trávit svůj volný čas u počítače – ať už hraním her, či na různých sociálních sítích – velké 

procento  respondentů  uvádí  jako  hlavní  náplň  svého  volného  času  sport  (30%). 

Osmnácti procenty bylo však již zastoupeno trávení volna ve společnosti kamarádů či 

party, na diskotékách či v restauracích. Stejné procento respondentů ale dává přednost 

četbě či hudbě. Počítač zůstává až v závěsu, a to s 13%. 

Poměrně velké procento žáků (21%) se neztotožnilo ani s jednou z nabízených 

možností a zaškrtlo kolonku jiné. Někteří z nich využili možnosti dopsat svou variantu 

trávení volného času. Nejčastěji  se objevovaly varianty: s partnerem, na rybách, či s 

kamarády  v  přírodě.  Pouze  jednou  se  objevila  varianta  pomoc  rodičům.  V  tomto 

případě  šlo  s  velkou  pravděpodobností  o  dívku  vietnamské  národnosti,  lze  tudíž 

předpokládat  odlišné  rodičovské  vedení.  V  jednom  případě  byla  kolonka  vyplněna 

slovem „drogy“, nicméně podle celkového vyznění konkrétního dotazníku lze usoudit 

na úmyslnou mystifikaci s cílem šokovat.
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Graf 8: Trávení volného času
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6.2.5 Návykové látky

6.2.5.1 Tabákové výrobky  

Dalším překvapivým zjištěním byl 

fakt,  že  naprostá  většina  (75%) 

dotazovaných  udává,  že  nekouří.  12% 

přiznává  kouření  ve  společnosti 

kamarádů a 13% pak  udává,  že  kouří  i 

sami,  což  již  naznačuje  vznikající 

závislost,  tedy  ne  pouze  vliv 

vrstevnického tlaku.

Kuřáci  vyplňovali  též otázku týkající  se způsobu, jakým získávají  cigarety. V naprosté 
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Graf 9: Užívání tabákových výrobků
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většině (58%) si  je kupují sami. Tento fakt vypovídá mnohé o tom, jak jsou prodejci 

dodržovány  zákony  týkající  se  prodeje  tabákových  výrobků  mládeži.  Sama  autorka 

práce byla nejednou svědkem toho, že prodejce v trafice nejen cigarety 

mládeži  prodává,  ale  jim  i  zapaluje, 

tudíž  se  děti  již  ani  nemusí  snažit 

maskovat nákup cigaret nákupem „pro 

rodiče“.   Zcela  též  odpadá  sociální 

kontrola,  hloučky  kouřících  žáků 

postávající kolem škol jsou již veřejností 

většinou  přecházeny  mlčením.  Sami 

žáci se již nijak výrazně nebojí přistižení 

s cigaretou, a to dokonce ani v případě 

strážníka  MP.  23%  respondentů  si 

cigarety bere od kamarádů a 19% z nich 

udává jiný způsob získávání. 

6.2.5.2 Alkoholické nápoje  

Problematika  přístupu  rodiny  k  užívání  alkoholu  je  znázorněna  tabulkou  a 

grafem č.11. Je zde zcela zřetelná tolerance rodinného prostředí k užívání alkoholických 

nápojů.  První   zkušenost  s  alkoholem  v  rámci  rodiny  je  v  České  republice  téměř 

normou.  V kruhu rodiny je mnohdy běžné dát dítěti „ochutnat“ již ve věku nejen 
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útlém,  ale  hlavně  ve  věku,  kdy  je 

podávání  alkoholických  nápojů 

nezletilým  trestným  činem.  Z 

dotazníku vyplývá, že 57% dotázaných 

okusilo alkohol doma, a to s vědomím 

rodičů. Bez vědomí rodičů to pak byla 

pouhá 4% z nich.

Stejně  jako  u  tabákových 

výrobků  je  požívání  alkoholických 

nápojů  spojeno  s  velkým 

vrstevnickým tlakem na jedince. Proto 

nepřekvapí,  že  hned  po  kruhu  rodiny  jsou  zmíněni  kamarádi,  v  jejichž  společnosti 

ochutnalo alkohol poprvé 34% respondentů. 

Odpovědi na otázku o konzumaci alkoholických nápojů ukázaly, že nejvíce jsou 

mezi žáky zastoupeny skupiny, které buď nepijí (43%) nebo pijí, ale opilosti nedosahují 

(45%). Lze tedy soudit, že dosažení stavu intoxikace alkoholem není pro tuto skupinu 

prioritní. Časté pití alkoholu, avšak bez dosahování intoxikace udává 8% respondentů a 

častou konzumaci alkoholu spojenou s  opilostí přiznávají  4%. 
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Graf 11: První zkušenost s alkoholem
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6.2.5.3 Nealkoholové drogy  

Co  se  týká  nealkoholových  drog,  zdá  se  být  situace  poměrně  optimistická. 

Oproti  předpokladům  o  užívání  marihuany  a  jiných  konopných  látek,  ukázalo 

dotazníkové šetření, že naprostá většina dotazovaných žáků neužívá ani tyto, ani jiné 

nealkoholové  návykové  látky.  Kolonku  „neužívám“  zatrhlo  92%  respondentů.  4% 

přiznávají občasné užití marihuany, 1%  udává časté kouření marihuany. Jiné drogy se 

objevily  ve  3%  případů.  Avšak,  jako  v  případě  trávení  volného  času,  lze  vznést 

pochybnost o věrohodnosti  udané odpovědi minimálně v jednom případě,  kdy bylo 

dopsáno slovo „herojn“. 
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Graf 12: Frekvence užívání alkoholu
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Poslední  otázka  je  věnována  konzumaci  návykových  látek  v  rámci  rodiny. 

Zkušenost,  získanou  v  blízké  rodině,  týkající  se  každodenní  nadměrné  konzumace 

alkoholu či drog má 11% ze všech respondentů. 89% se s  nikým , kdo nadměrně užívá 

návykové látky v prostředí rodiny nesetkává.
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Graf 13: Užívání nealkoholových drog
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Graf 14: Nadměrná konzumace návykových látek v rodině
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7 Diskuze

Negativní  jevy  mezi  mládeží  je  téma  vysoce  aktuální.  Toto  téma  mě 

oslovilo  především  během  mé  odborné  praxe,  a  to  především  té,  vykonávané  na 

pracovišti  kurátorů  pro  děti  a  mládež.  Tam  jsem  měla  možnost  vidět  jak  případy 

zjevného  rodičovského  nezájmu  o  pozitivní  působení  a  výchovu  potomků  a  jeho 

následků na vývoj dětí. Na druhou stranu však byly i případy, kdy rodiče udělali vše pro 

zdárnou výchovu svého dítěte a  přesto se jim situace nějakým způsobem vymkla z 

rukou a jejich potomek se dostal na hranu oddělující běžné pubertální problémy od již 

patologických projevů chování.

Tato práce se zaměřila hlavně na ty negativní jevy, které se projevují v určité 

interakci se společností. Nezmiňuje se tedy například o několika taktéž velmi závažných 

jevech jako je  například sebepoškozování  či  poruchy příjmu potravy.  Avšak  i  zde  je 

nepopiratelný vliv porevolučního stavu společnosti. U poruch příjmu potravy pak zcela 

nepopiratelný  negativní  dopad  různých  internetových  blogů,  radících,  jak  ještě 

efektivněji hubnout a zároveň poskytujících podporu v dalším hubnutí. 

Velká pozornost byla věnována užívání návykových látek mládeží, neboť to se 

jeví  jako  velký  problém současnosti,  který  je  navíc  posilován,  v  případě  alkoholu  a 

tabáku, značnou tolerancí veřejnosti. 

V  práci  byly  také  popsány  hlavní  faktory,  které  působí  na  případný  rozvoj 

negativních jevů. Jako nejzásadnější faktor je popsána rodina a způsob výchovy, který 

mnohdy není adekvátně přizpůsoben novým nárokům, které porevoluční společnost na 

mládež klade. Nezastupitelnou roli hrají též vrstevnické skupiny a společnost jako celek. 

Spíše  v  negativním  světle  se  pak  jeví  vliv  médií  a  prudký  rozvoj  informačních 

technologií,  které  nejen  některé  negativní  jevy  umocňují  (agresivita),  ale  i  přímo 

umožňují (kyberšikana).

Praktická část práce byla zaměřena na zjišťování  rozšíření negativních jevů mezi 

žáky ve věku těsně kolem 15 let. Toto výzkumné šetření ukázalo sice, že situace není tak 

beznadějná, jak by se mohlo zdát. Nicméně se prokázal fakt, že například v případě 

užívání alkoholu mají děti téměř vždy první zkušenosti z rodiny, a to i s vědomím rodičů. 
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Většina dotazovaných okusila poprvé alkohol v kruhu rodiny a to téměř vždy s vědomím 

rodičů. Zde se jasně ukazuje tolerance současné společnosti k alkoholu, a to i v případě 

mládeže i přesto, že podávání alkoholických nápojů mládeži do 18 let je trestné. Stejná 

tolerance se zřejmě týká i tabákových výrobků, protože většina mládeže si cigarety již 

kupuje sama, byť, opět, je prodej těchto výrobků dle zákona zakázán osobám mladším 

18 let. Nicméně, přesto, že  je kouření s mládeží často spojováno, zdá se, že situace je 

lepší, než očekávání, neboť valná většina dotazovaných nekouří.

Je  též  možno  si  položit  otázku,  zda  11%  mládeže,  která  má  ze  své  rodiny 

zkušenost s nadměrnou konzumací návykových látek, je hodně či ne. Osobně si myslím, 

že  je  to  poměrně velké číslo,  neboť rodina je  již  od narození  nejsilnějším faktorem 

ovlivňujícím  socializační  proces  a  přejímání  hodnot.  Přijme-li  dítě  nadměrnou 

konzumaci alkoholu jako normu, je pak obtížné vštěpovat mu, že pít se nemá...

Jak mi již bylo sděleno odborníkem na prevenci panem Petrem Limprechtem, 

využije  tuto  práci  v  rámci  svého  působení  na  školní  mládež.  Dotazníkové  šetření 

prováděné  na  škole,  které  věnuje  obzvláštní  pozornost,  dle  něj  dokazuje  pozitivní 

výsledky  jeho  úsilí  o  potlačení  negativních  jevů,  jako  je  například  užívání  drog, 

tabákových výrobků a alkoholu.
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Závěr

Rok 1989 přinesl vnesl do naší společnosti mnoho změn. Bohužel mezi nimi byly 

i  ty,  které,  v  kombinaci  s  jinými  faktory,  značně  ovlivnily  vývoj  dalších  generací. 

Generace  mládeže  narozené  po  roce  1989  mají  sice  mnoho  nových  příležitostí,  o 

kterých se generaci jejich rodičů ani nesnilo. Avšak otevření naší společnosti světu staví 

před mládež mnohé překážky a obtíže, které jejich rodiče nemuseli řešit a nemohou 

tedy dětem předat ani vzory jejich řešení. I  toto je jedna z příčin zvýšené frekvence 

negativních jevů vyskytujících se mezi mládeží.

Je  zřejmým faktem,  že  ačkoliv  v  případech  některých  negativních jevů  nelze 

prokázat zvyšující  se výskyt mezi  mládeží, je nesporné, že se snižuje věk zasažených 

jedinců. Obzvlášť zřejmé je to v případě šikany, kde již není výjimka šikana na prvních 

stupních ZŠ.  Souvislost lze vidět i v přístupu dospělých k dnešnímu světu – urvi, co 

můžeš a hlavně se nauč mít ostré lokty.  Agresivní  chování je v některých rodinných 

považována za klad. K alkoholu má naše společnost postoj ještě tolerantnější, je tak v 

mnoha rodinách považováno za normu, že „ochutnávají“ i malé děti. V případě mládeže 

a dospělých je pak jedinec, který nekonzumuje alkohol považován téměř za podivína.

Především  od  starší  generace  lze  velmi  často  slyšet  stížnosti  na  zkaženost 

dnešních  mladých  a  na  zvyšující  se  procento  patologického  chování  mládeže.  Jako 

prokazatelný  fakt  se  udává  stále  se  snižující  věk  problémových  dětí  a  zvyšující  se 

intenzita negativních jevů. Je třeba se zamyslet nad faktory, které k tomuto stavu vedly 

a vedou.  Dá se říci, že svůj podíl na tomto problému nese hlavně rodina, jako základní 

a primární socializační jednotka, ale též soudobá společnost, jiný životní styl, prudký 

rozvoj médií a hlavně násilí zobrazovaného nejen ve své fiktivní podobě, ale hlavně v 

rámci  zpravodajství.  Mnohdy  si  ani  při  sledování  zpráv  neuvědomujeme  množství 

skutečného utrpení, skutečného násilí  a krve. Toto vše naše děti vnímají a tím hůře, 

vnímají-li to jako realitu všedního dne, ne jen jakou pouhou „zábavu pro dospělé“.

Dalším  důležitým  vlivem,  který  si  mnohdy  ani  „předlistopadová“  generace 

neuvědomuje jsou zcela jiné podmínky v době dospívání, než měla generace rodičů. Na 
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dospívající je kladena celá řada nároků a povinností než bylo v době před rokem 1989 

vůbec  představitelné.  Stresujícím  faktorem  může  paradoxně  být  i  množství  nových 

příležitostí a nutnost mezi nimi volit a rozhodovat se.

Do budoucna je zcela jistě potřeba více posilovat a zefektivnit spolupráci mezi 

jednotlivými  subjekty,  které  se  zabývají  prací  s  mládeží.  Je  třeba  podporovat  a 

motivovat  rodiče  k  tomu,  aby  věnovali  čas  a  pozornost  svým  potomkům,  protože 

prevence je v tomto případě skutečně klíčová. Jak poznamenal britský psycholog David 

Farrington:  „Problémové děti  vyrostou v problémové dospělé. A problémoví  dospělí 

vychovávají problémové děti“.
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Summary

Negative phenomena among juveniles since 1989

The goals of my assigment were to overview major negative phenomena among 

juveniles and document the impact of family environment and leisure time in their 

development.  

The motivation for choosing the topic of problematic youth results mainly from 

my practical training with the probation officer for children and youth.  There I’ve had 

opportunity to see for me incredible lack of parental interest in their children and its 

results. But on the other side I’ve seen parents who have tried hard and have done 

their best upbringing their offspring well and yet everything went wrong.

Due  to  a  social  and  political  changes,  today's  youth  have  to  face  up  many 

opportunities. But life in modern society brings also many new difficulties which their 

parents have never known when they were young. The negative phenomena described 

in this assigment naturally have existed before 1989, but after the change of political 

regime their development has greatly accelerated.

The  assigment  tries  to  characterize  most  major  problems  associated  which 

juveniles  and to sort them according to the social dangerousness. And so it is  focused 

on such phenomena as lying, truancy, runaways, stealing, addictive behaviour, bullying, 

including cyber-bullying – new form of bullying occurring after 1989. As the most sever 

phenomena among juveniles is mentioned juvenile deliquency.  

This assigment is also devoted to the topic of various impacts which may cause 

tendency of the child to negative behaviour. On the first place there is the influence of 

the family environment.  Other important factors that that affects youth are today's 

society, peer group, school and media.

Using  questionnaires  the  practical  part  of  the  assigment  tries  to  examine  and 

document  these  impacts.  Results  of  the  survey  have  been  consulted  with  the 

prevention specialist.

Key words
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pressure
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Příloha

ANONYMNÍ DOTAZNÍK

(k problematice volného času)

Je určen vybrané mládeži a slouží k získání orientačních informací o trávení volného času. 

Tento  dotazník  je  anonymní,  NEUVÁDĚJTE proto  své  JMÉNO.  Prosím  o  pravdivé 

zodpovězení otázek. Nechcete-li na určitou otázku odpovídat, vynecháte ji a nezaškrtáváte 

žádnou možnost.

Možnost, s kterou souhlasíte nejvíce zakroužkujte, popřípadě dopište.

Za vyplnění velmi děkuji. 

 

1.Jak trávíte volný čas nejčastěji?

a)      sportuji

b)      věnuji se hudbě, čtení

c)      hraji hry na počítači

d)      s kamarády, partou, na diskotéce, v restauraci

e)      jiné ………………………….

2.Kouříte?

a)      ne

b)      jen s kamarády

c)      často si zapálím i když jsem sám

3.Cigarety získávám

a)      od kamarádů



b)      kupuji si je sám

c)      jinak …………

4.Alkohol piji

a)      ano, ale málokdy se opiji

b)      často, ale neopiji se

c)      jsem často opilý

d)      nepiji

5.Žiji

a)      s oběma rodiči

b)      jen s jedním rodičem

c)      jinde………………………..

 

6.Své problémy řeším spíše s

a)      matkou

b)      otcem

c)      kamarády

d)      jinak………………………….

 

7.Drogy 

a)      neužívám

b)      občas kouřím marihuanu



c)      užívám marihuanu často

d)      užívám i jiné drogy než marihuanu: ………………………………

 

8.Svou rodinu bych popsal jako

a)      v pohodě, rozumíme si

b)      občas se nepohodneme, ale jinak v pořádku

c)      rodiče se často hádají mezi sebou

d)      nerozumím si s rodiči a často se hádáme

 

9. Alkohol jsem poprvé ochutnal

a)      doma

b)      s kamarády

c)      jinde……………………………..

10.Učení mi spíše

a)      jde celkem dobře

b)      nejde

 

11 .Za školu

a)      nechodím

b)      občas se uleju



c)      často se ulejvám

 

12.Užívá někdo z     rodiny nadměrně alkohol nebo drogy?  

a)      ano

b)      ne

 

13. Je mi

a)      méně než 15 let

b)      více než 15 let

 

14. Jsem

a)      chlapec

b)      dívka

 

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS
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