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SOUHRN

Jsou prezentovány interaktivní webové stránky „Týká se mì násilí?“ urèené dìtem staršího školního vìku se zamìøením 
na prevenci násilí jako jedné z forem sociálnì-patologického chování. Základním prvkem stránek je interaktivní nástroj, 
který umožòuje individuální zhodnocení vìdomostí a míry rizika vyplývajícího ze sociálnì-patologického chování dìtí 
– uživatelù webových stránek. V ovìøovací fázi stránek byly zjištìny nízké vìdomosti o sociálnì patologickém chování
a riziková chování dìtí ve sledovaných situacích. Webové stránky jsou pøíspìvkem k celospoleèenské potøebì zvýšit preventivní 
aktivity øešené problematiky pøedevším u dìtí za využití moderních pøístupù edukace a zároveò intervence.

Klíèová slova: sociálnì-patologické chování, násilí, prevence na internetu, prevence násilí 

SUMMARY

The website „Does violence concern me?” is focused on children aged 11–15 years and prevention of violence as one of the existing 
forms of social-pathological behaviour. The basic element of the website is the interactive tool, which allows individual assessment 
of knowledge and risks resulting from children’s socio-pathological behaviour. Within the verifying phase of website poor children’s 
knowledge concerning risk situations and risk behaviour were revealed. 

The website is a contribution to a nationwide need to increase preventive activity in child violence prevention with the use of 
modern methods, attitudes and intervention.

Key words: socio-pathological behaviour, violence, prevention via internet, violence prevention

Úvod

Násilí se stává bìžným jevem témìø všude ve svìtì, 
ve všech spoleènostech, pøesto není možné je považovat 
za normální. Výzkumy prokazují, že mùže vést k nega-
tivním zdravotním následkùm, fyzickým, psychickým 
i sociálním, s nejvìtším dopadem na vyvíjecí se dìtský 

organismus. Násilí brzdí pøíznivý vývoj osobnosti dítì-
te, je rizikem rozvoje negativních typù chování, pøièemž 
není zanedbatelný fakt, že výchovné tìlesné tresty – jako 
jedna z forem násilí – jsou nedílnou souèástí života dìtí 
v dnešních rodinách. Statistiky násilí jsou alarmující, 
vyplývá z nich potøeba efektivní prevence. Mnoha pro-
jevùm a dùsledkùm násilí by se dalo pøedejít vhodnou 
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a cílenou prevencí, mezi prvoøadé patøí výchova k preven-
ci. Interaktivní program umístìný na internetu nabízí 
jednu z možných forem pøístupù k prevenci, který využívá 
možnosti moderní komunikace a moderních metod, se 
zajištìním odbornì garantovaných informací.

Metodika

Webové stránky www.szu.cz/czzp/nasili byly založeny 
na identifikaci rizikových faktorù sociálnì patologické-
ho chování, pøedevším násilí a jeho následkù, které jsou 
prokázané studiemi øešenými u dìtí staršího školního 
vìku. Pøi tvorbì stránek byly použity informace týkající 
se pøíèin a následkù násilí, které jsou dìtem pøedloženy 
standardní cestou a formou interaktivních dotazní-
kù zamìøených na zkušenosti a postoje. Vyhodnocení 
dotazníkù umožòuje poznání individuálního rizika 
nesprávného a nerozumného chování v daných situacích 
s grafickým vyjádøením rizika. Na základì odpovìdí 
na jednotlivé otázky jsou podány informace o možné 
prevenci, informace se vztahují vždy k riziku, které bylo 
zjištìno. Vìdomostní test doplòuje paletu interaktivního 
nástroje, jeho výsledek je vyjádøen graficky, zároveò je 
uveden výèet chybnì zodpovìzených otázek s náhledem 
na jejich správnou verzi. 

Práce s dotazníky/testy je umožnìna až po zaregis-
trování, kdy se udává pohlaví, rok narození, heslo, tak 
aby bylo možné pracovat s dotazníky podle èasových 
možností respondenta. Zadáním hesla a odhlášením 
je umožnìno vyplòování jednotlivých dotazníkù pøi 
opakovaném vstupu na webové stránky. Tato registrace 
zároveò dovolí uložení dat v databázi podle zvoleného 
pøístupového hesla i pøi opakovaném vstupu. Vytvoøe-
ná databáze pøístupù a odpovìdí na jednotlivé otázky 
daných testù umožòuje analýzy získaných dat ve vztahu 
k vìku a pohlaví.  

Vlastní interaktivní nástroj je doplnìn základními 
informacemi o ovlivnitelných faktorech na stránce 
„Víš, že…“, na stránce „Kde se dozvíš víc“, internetovými 
a telefonními linkami pomoci, dùležitými kontakty 
(linky dùvìry, dìtské krizové centrum, spoleèenství pro-
ti šikanì), odkazy na další webové stránky a slovníkem 
cizích slov vztahujících se k dané problematice. 

V rámci ovìøovací studie navštívilo webové stránky 249 
dìtí ve vìku 11–15 let (113 chlapcù = 45,4 % a 136 dívek 
= 54,6 %). Soubìžnou anketou byl zjištìn názor dìtí na 
webové stránky. 

Výsledky

88 % dotazovaných dìtí uvedlo, že se jim projekt líbil 
a že je zaujal, 86 % uvedlo, že se dozvìdìly nové informace 
(respondence 91,6 %).

Zkušenosti s rùznými formami sociálnì-patologic-
kého chování vèetnì traumatizujících zážitkù udává 
vysoké procento dìtí. 73 % dìtí udává, že vìdomì ub-
lížily jinému, 63 % dìtí potvrzuje, že jim nìkdo ublížil, 
53 % udává zážitek s psychosomatickými dùsledky, 
42 % zkušenost se šikanou, 16 % ji uvádí jako traumati-
zující událost. Jako traumatizující zkušenost udává 26 % 
dìtí nedùstojné ponížení, 12 % vyhrožování vyhazovem 
z domova, 47 % ztrátu kamarádù. 36 % dìtí má zkušenost 
s tìlesným potrestáním od rodièù. 

34 % dìtí uvádí, že v situaci, kdy jsou svìdkem agrese, 
jsou bez zájmu nebo na stranì agresora. 55 % dìtí neví, 
jak se zachovat v situaci, kdy jsou ohrožovány, 10 % by 
využilo linku pomoci pro dìti. 

Témìø 90 % dìtí uvádí nespokojenost sama se sebou, 
66 % nepøíjemné situace zvládá hnìvem, zlostí nebo 
vztekem, 43 % neumí odpouštìt. Na základì smyšleného 
pøíbìhu projevilo empatii 85 % dìtí.

92 % dìtí toleruje nìkteré z forem sociálnì-patolo-
gického chování. Vìdomostním testem byly prokázány 
malé znalosti týkající se sociálnì-patologického chová-
ní, práv dítìte. Za sociálnì-patologické nepovažují dìti 
mnohé formy chování – chatování na internetu déle než 
2 hodiny dennì až 93 % dìtí, sledování akèních filmù 
88 % dìtí, bìžné užívání vulgarismù 62 %, hry na výher-
ních automatech 60 %, xenofobii, rasismus 51 %, vanda-
lismus, sprejerství 41 %, násilí 26 %, šikanu 26 % dìtí. Dìti 
neoznaèují jako násilí také zanedbávání dìtských potøeb 
a péèe, nabídku sexu za peníze a další.

Mnoho dìtí nepøisuzuje posílení sociální zdatnosti, 
jejichž formy test nabízí, význam – pouze 61 % dìtí uvádí 
zájmové aktivity, 60 % dostatek pohybové aktivity, 59 % 
rozvíjení kamarádského vztahu. Možné poruchy mezilid-
ských vztahù v dùsledku násilí uvádí pouze 60 % dìtí.

Diskuse

Násilí se stává bìžným jevem, ale nelze tuto formu soci-
álnì-patologického chování považovat za normální a být 
k problematice lhostejní. Problematika násilí v dìtském 
vìku má dalekosáhlé následky, neboś zasahuje vyvíjející se 
dìtský organismus. Znalosti, návyky a vìdomosti o rizi-
kových faktorech pro vývoj osobnosti mají význam pro 
chování a postoje jedince nejen v dìtském vìku, upevnìné 
znalosti si dìtský jedinec pøenáší do dospìlosti.

Rada Evropy upozoròuje na narùstající fenomén násilí 
a uvádí, že kultura 21. století by mìla být dobou nenási-
lí ve výchovì. V duchu tìchto idejí je výchova k prevenci 
násilí jedním z prvoøadých cílù. Použití internetu je jed-
nou z možných cest, jak nabídnout pomoc, ale také jak 
vyhodnotit nìkteré situace, které mohou být vzhledem 
k závažnosti problematiky skryté a obtížnì mapovatelné.

Telefonické linky, které nabízejí dìtem pomoc ve sta-
vu krize èi potøeby pøi øešení problému, zaznamenávají 
v posledních letech – pøes stabilní poèet dìtských hovorù 
– vzestup poètu hovorù, na jejichž zaèátku stojí násilí (1). 
10 % dìtí sledovaného souboru by využilo linku pomoci 
pro dìti v pøípadì, že by mu nìkdo ublížil, a potvrzují tak 
oprávnìnost této formy pomoci. Øada dospìlých si stìžuje 
na vzrùstající dìtskou agresivitu, ale je potvrzeno, že mezi 
domácím násilím a dìtskou agresí existuje pøímá vazba 
(2). Analýza výsledkù odpovìdí dìtí na položené otázky 
potvrzuje osobní zkušenosti dìtí s tìlesným potrestáním, 
zážitky s psychosomatickými dùsledky. 

Vedle pøímého násilí v rodinì se na agresivitì dìtí podí-
lejí obvykle i další faktory, jako je násilí v médiích, absence 
citové spoluúèasti, nenaplòování základních potøeb dìtí, 
a mnoho dalších, které jsou odpovìdné za nízkou psychic-
kou odolnost dìtí. Tato fakta potvrzují výsledky analýzy 
odpovìdí na pøedložené otázky, je zøejmý nedostatek vìdo-
mostí o rùzných formách sociálnì-patologického chování, 
které dìti považují za normální.

S dìtmi se málo hovoøí o pocitech, vychovatelé nepo-
máhají porozumìt chování, pøitom zvládání agrese 
a úspìšné zacházení s ní tvoøí dùležitou souèást sociálních 
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kompetencí každého èlovìka. Stoupající agresivní chování 
je odrazem emocionální frustrace (2). Odpovìdi dìtí na 
otázku, komu se svìøí v pøípadì ublížení, dokumentují 
malou dùvìru dìtí vùèi dospìlým, ale zároveò jsou proje-
vem vývoje osobnosti dítìte staršího školního vìku, kdy 
si dítì uvìdomuje pocity køivdy, nepochopení, ponížení 
v dùsledku tìlesného násilí. Výsledky studií, které byly 
provádìny v letech 1994–2000 (2, 3, 6), prokázaly, že mno-
ho dìtí je tìlesnì trestáno formou, která odpovídá násilí, 
a pìtina dìtí prožívá emocionální trauma. Zkušenosti dìtí, 
které odhalilo šetøení pomocí interaktivního dotazníku 
na internetu, tuto skuteènost potvrzují. Vysoká procenta 
dìtí udávají nedùstojné ponížení, šikanu a další stresory, 
se kterými se v posledním roce musely vyrovnávat, pøitom 
pìtina dìtí uvádí, že by se nesvìøily, pokud by jim nìkdo 
ublížil. 

Problematika zasahuje do všech oblastí spoleènosti 
(3, 4, 5). Humánní, sociální a další zdravotní násled-
ky psychických traumat v dùsledku násilí trvale mìní 
zdravotní stav a pøispívají svými následky k dalším rùz-
ným zdravotním negativním dopadùm na jednotlivce 
(1, 2). Tìlesné stesky dìtí zjištìné pomocí interaktivního 
dotazníku jsou alarmující – polovina dìtí pøiznává smutek, 
neklid, nervozitu, ètvrtina trpí zvýšenou úzkostí. Až 70 % 
dìtí zkouší nebo konzumuje alkohol.

Je známá malá povìdomost o možnostech a standard-
ních postupech preventivního zásahu, analýza odpovìdí na 
otázky dotazníkù tuto skuteènost potvrzují. 

Použití internetu je jednou z možných cest, jak 
vyhodnotit situaci v ÈR, jak nabídnout pomoc nejen 
dìtem, ale také pedagogùm pøi jejich složité práci 
s dìtmi. Nedílnou souèástí projektu je i poskytnutí 
informací s odbornou garancí v ucelené formì, které by 
mìlo nejen každé dítì, ale také dospìlý vèetnì pedagogù 
znát.

Závěr

Násilí jako jedna z forem sociálnì-patologického cho-
vání pøedstavuje závažný zdravotnický, ekonomický a spo-
leèenský problém na celém svìtì, ale nelze tuto skuteènost 
pøijímat jako samozøejmost. Dùsledná úèinná prevence je 
nutná na všech úrovních, je záležitostí celospoleèenskou, 
multidisciplinární, velkou úlohu mají výchovné prostøed-
ky. Internet a jeho možnosti mohou pøispìt k preventiv-
ním zásadám výchovou, poznáním, nabídkou kvalitních 
informací. Oslovení dìtské populace pomocí internetu je 
jedním z preventivních pøístupù, kdy je využito moderních 
metod medií spolu s nástrojem atraktivním pro dìtskou 
populaci. 

Interaktivní nástroj na internetu, který je urèen dìtem 
staršího školního vìku, otvírá možnost pochopit rizika 
vlastního chování, která mohou vyústit v poškození 
zdraví. Prosazování zásad primární prevence a podpory 
zdraví prostøednictvím internetu má sice své limity, ale 

je jednou z možných cest, jak nabídnout pomoc nejen 
dìtem, ale také pedagogùm a vychovatelùm.

Posouzení interaktivního nástroje na internetu dìtmi, 
který byl vytvoøen s ambicí zaujmout, je problematikou 
prevence násilí a pøíležitostí sebepoznání, dokumentuje 
jednu z možností, jak využít moderních pøístupù. 88 % 
dìtí, které s projektem pracovaly v ovìøovací fázi, uved-
lo, že je projekt zaujal, 86 % uvedlo, že se dozvìdìly nové 
informace, a potvrzují tak nedostatek informací o pre-
venci v dané problematice. 

Výsledky šetøení pomocí interaktivních dotazníkù 
dokumentují riziková chování dìtí ve všech sledovaných 
situacích a nízké znalosti o prevenci.

Projekt je pøíspìvkem do systému preventivních 
opatøení, doplnìním palety pøístupù k problematice 
sociálnì-patologického chování, edukace a zároveò 
intervence pøijatelnou formou pro cílovou populaci. Je 
pøíspìvkem k celospoleèenské potøebì zvýšit pozornost 
vùèi prevenci násilí, pøedevším u dìtí. Je to oblast, která 
patøí k jednìm ze zdravotnických problémù souèasnosti 
a o které se data obtížnì mapují. Webové stránky mohou 
být zdrojem informací nejen pro cílenou vìkovou sku-
pinu, ale také pomùckou edukace v základních školách 
i široké veøejnosti, která stránky navštíví. Mùže doplnit 
škálu prostøedkù vhodných pro výuku ve vzdìlávacím 
procesu, kdy se otvírá možnost zaøazení do pøedmìtù 
vìnovaných prevenci a podpoøe zdraví. Projekt byl pøijat 
se zájmem pedagogickou veøejností.

Projekt byl øešen za finanèní podpory dotaèního programu 
MZ ÈR „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“ 
v roce 2006 pod identifikaèním èíslem 9598. 

Program je dostupný na webových stránkách SZÚ www.
szu.cz v mapì webu: Prevence úrazù, násilí a otrav a Škola 
a zdraví.
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