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Anotace

Práce se zabývá dvěma sociálně-patologickými jevy, kterými je záškoláctví a závislost na sociálních

sítích.  V úvodní  části  se  zabývám teoretickými  východisky a  popisuji  záškoláctví,  jeho druhy,

příčiny a důsledky.  Dále uvádím teoretické poznatky o existenci  závislosti  na sociálních sítích,

přirovnávám její fáze k závislosti na látkové droze a uvádím škály používané pro určení závislosti

na sociálních sítích. Cílem praktické části je poukázat na možnost vzájemné souvislosti mezi oběma

sociálně-patologickými  jevy.  Pro  zjišťování  dat  byla  použita  kvantitativní  metoda.  Následně  je

uvedena analýza dat zjištěných z dotazníkového šetření a Bergenské škály. Pro ověření hlavních

hypotéz je použit výpočet Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti.

Klíčová  slova:  záškoláctví,  závislost,  sociální  sítě,  netolismus,  sociálně-patologické  jevy,

Pearsonův chí-kvadrát

Abstract

The  Diploma  thesis  focuses  on  two  social-pathological  phenomena  such  as  coaching  and

dependence on social networks. The introductory part deals with the theoretical background and

describes truancy, its types, causes and consequences. I also present the theoretical knowledge about

the exasperation of social networking, I compare its phase with dependence on drug substance and

we present the scales used to determine the dependence on social networks. The aim of the practical

part  is  to  point  out  the  possibility  of  mutual  connection  between  the  two  socio-pathological

phenomena. A quantitative method was used to determine the date, followed by an analysis of data

from the questionnaire survey and the Bergen scale. To verify the main hypotheses, Pearson's chi-

square test of independence is used.

 

Key words:  Truancy, dependence,  social networks, netolism, social-pathological phenomen,

Pearson's chi-square



Seznam použitých zkratek 

CAN - child abuse and neglect- syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

č. - číslo

DKC - Dětské krizové centrum

EIU -Enorm internet use- škála nadměrného užívání internetu

ESU - Enorm smart phone use- škála nadměrného užívání chytrého telefonu

MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí

OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí

PPP - pedagogicko-psychologická poradna

S - skupina

SPC - speciálně-pedagogické centrum

SVP - středisko výchovné péče

tab. - tabulka

WHO - World health organization- světová zdravotnická organizace

Vymezení pojmů 

záškoláctví - opakované (dvakrát a vícekrát za školní rok), úmyslné vyhýbání se školní docházce

závislost na sociálních sítích - splnění kritérií pro závislost dle intervalové Bergenské škály
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ÚVOD

V současné době se u dětí běžně setkáváme s řadou nových výchovných problémů 

a sociálně-patologických jevů. Tato problematika se týká nejen samotných dětí a jejich rodičů, ale

mimo jiné také pedagogů, výchovných poradců, psychologů a sociálních pracovníků, kteří 

s takzvaně problémovými dětmi přicházejí do styku v rámci své profese.

Výhodou dnešní doby je obrovský pokrok vědy a techniky. Nejen dospělí v rámci svojí práce, ale

také děti se běžně setkávají s internetem, jehož užívání je na denním pořádku a je součástí přípravy

do  školy,  vyhledávání  informací  a  také  komunikace  s  vrstevníky,  či  trávení  volného  času  na

sociálních sítích.

V období  pubescence,  kdy mají  děti  zájem o  navazování  nových  kontaktů  a  přátelství,

posléze prvních partnerských vztahů, má v dnešní době stolní počítač, notebook, tablet nebo telefon

s internetem již převážná část dětí. Rodiče se snaží plnit tyto materiální touhy a potřeby dětí, které

jsou mnohdy nadhodnoceny, ale vzhledem k nedostatku času na rodinu, jakožto ne zrovna vzácného

úkazu dnešní moderní doby, chtějí tato jejich přání naplnit i na úkor společně tráveného času.

Školy již vyžadují, aby mělo dítě přístup k internetu, ale je především v rukou rodičů, jaký

čas trávený tímto způsobem dítěti ponechají, a jak důslední budou ve výchově. Moderní doba plná

technologie,  která  rádoby  usnadňuje  život,  bohužel  klade  na  výchovu  mnohem  větší  nároky.

Hranice mezi běžným, normálním užíváním internetu a užíváním patologickým, které s sebou nese

řadu negativních důsledků, jako je například záškoláctví a dopady s ním spojené, je velice tenká.

Ve své práci se budu zabývat závislostí na sociálních sítích a možnou souvislostí s výskytem

záškoláctví v období pubescence. V rámci studia a odborných stáží jsem měla možnost setkat se s

řadou  dětí  se  závažnou  sociální  problematikou,  s  výskytem  řady  sociálně  patologických  jevů.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost setkat se s dětmi chodícími za školou, i s dětmi majícími

obtíže se závislostí na sociálních sítích, uzrála ve mně myšlenka pátrat po tom, zda mezi těmito jevy

existuje souvislost. Byla jsem velice vděčna, že jsem jako vedoucího pro svou práci našla odborníka

zabývajícího se oběma jevy, zkušeného klinického psychologa Mgr. Kulhánka, který mi dal mnoho

cenných rad důležitých pro tvorbu mé práce a podnítil  mě k zahájení výzkumu zaměřeného na

pubescenty.

Pubescence  je  obdobím,  kdy  dítě  prochází  řadou  změn  a  postupně  se  u  něj  začínají
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objevovat znaky dospělého. Toto období je však velmi bouřlivé a často právě v pubescenci dochází

ke vzniku patologických jevů, jako je záškoláctví a různé druhy závislostí.

Pokud se řekne slovo závislost, často si představíme závislost na návykových látkách, jako

jsou alkohol, drogy a cigarety. Existuje závislost na něčem nemateriálním a nehmatatelném, jako

jsou sociální sítě? Pokud ano, jaká je četnost výskytu tohoto jevu u pubescentů? Kolik pubescentů

dá přednost  sociálním sítím před vzděláváním a povinnou školní  docházkou? Existuje  spojitost

mezi záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích? Vědí pubescentní žáci, o jak závažný problém 

a s jakými důsledky se jedná v případě obou těchto jevů, tedy jak záškoláctví, tak závislostí na

sociálních sítích, jak lze těmto jevům předcházet a jak je řešit?

Toto jsou otázky, kterými se budu zabývat v diplomové práci, a na které se pokusím najít odpovědi.

V teoretické části předkládané práce bych ráda přiblížila tyto jevy vyskytující se v období

pubescence, uvedla základní informace o záškoláctví, o tom, co k němu vede, jaké jsou dopady 

a jak jsou řešeny a sankciovány. Dále se pokouším vysvětlit a objasnit pojem „netolismus“, tedy

závislost na internetu, a zaměřím se konkrétně na sociální sítě.

Budu se snažit  o upřesnění  pojmu  „závislost  na sociálních sítích“ ,  popíšu tělesné i  psychické

dopady této závislosti a podobnosti s jinými typy závislostí.

Pro lepší orientaci v dané problematice též uvádím kazuistiku chlapce, který se opakovaně

vyhýbal školní docházce z důvodu závislostního chování na sociálních sítích, a s jehož příběhem

jsem se setkala během práce na Dětské psychiatrické klinice.

Pomocí testování nezávislosti dle Pearsonova chí-kvadrát testu budu hledat souvislost mezi

záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích. Přiblížím sociální práci s pubescenty, u kterých se

vyskytují tyto, ale i další sociálně-patologické jevy a shrnu možnosti řešení těchto problémů 

a trávení volného času, přičemž budu vycházet z možností sociální práce s pubescenty. 

Po vyhodnocení výsledků se pokusím navrhnout řešení.

V diskuzi  porovnám výsledky  šetření  s  výsledky  jiných  prací  a  výzkumů  a  doplním kapitolu

vlastním pohledem na tuto problematiku.

Na závěr shrnu důležité poznatky předkládané práce.
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I TEORETICKÁ ČÁST

1 PUBESCENCE JAKO RIZIKOVÉ OBDOBÍ PRO VZNIK SOCIÁLNĚ-
PATOLOGICKÝCH JEVŮ

V každém vývojovém období člověka dochází k určitým biologickým, psychickým 

a sociálním změnám. Změna v jedné složce vyvolá změnu ve složkách ostatních. Vzájemně se tedy

všechny složky ovlivňují a působí společně řadu změn v celém bio-psycho-sociálním aspektu.

Pubescence, také označována jako puberta, je období dospívání, které nastupuje mezi 

12.-13.  rokem a  končí  mezí  14.-15.  rokem,  kdy  na  pubescenci  navazuje  adolescentní  období.

Průměrný věk v období pubescence je tedy 13 let. Pubescence může nastat i dříve, tedy například 

i  před  osmým rokem věku  u  dívek,  či  před  devátým rokem věku  u  chlapců.  Tato  puberta  je

předčasná a označuje se termínem puberta praecox (LEBL a PROVAZNÍK, 2007, s. 16-21). 

Jedná se o období postupného psychosociálního a fyzického zrání. Jeho délka, průběh a intenzita je

velice individuální.

Během pubescence se kognitivní vývoj dostává do stadia formálních operací. Do popředí se

dostávají  fyzické  změny a  s  nimi  spojený  zájem o  sexualitu,  prohlubuje  se  integrace  pohlavní

identity s mužskou či ženskou rolí, dále se prohlubuje sexuální reaktivita a dochází k navazování

prvních  partnerských  vztahů.  Pubescent  se  odklání  od  dospělých  a  preferuje  před  nimi  své

vrstevníky.  Mezi  pubescenty vznikají  nová přátelství.  V rodinách dochází  krizi  autority rodičů.

Autoritou mezi pubescenty se dospělá osoba stává pouze tehdy, pokud jim něčím imponuje. Pro toto

období je dále charakteristické vzdorovité chování, odmlouvání, podrážděnost a impulzivita, což je

mimo  jiné  ovlivněno  hormonálními  změnami.  Langer  toto  období  označuje  jako  období

vzdorovitosti a negativismu, ve kterém se typicky objevují tyto reakce (LANGER, 2001, s. 308-

309).  

Toto vzdorovité jednání se projevuje i v interakci s učiteli. Pro pubescenty je ve vztahu k

nim typické provokování, nízká tolerance a odmítání plnit jejich požadavky. Tato kritika nebývá

zpravidla větší, než k ostatním lidem, ale vzhledem k dosavadní ustálené normě chování k učitelům

působí v tomto období mnohem výrazněji.

Vzhledem k rozvoji úsudkového myšlení jedinec uvažuje zvýšeně kriticky. Pubescent často

jedná nerozvážně a unáhleně, což je přisuzováno nedostatku zkušeností a nedostatečným náhledem
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na  své  chování.  Dochází  k  výraznému  sebeuvědomování  a  sebeprosazování,  sebeobdivu  nebo

naopak sebepodceňování. Pubescent je velmi citlivý na kritiku vztahující se k jeho osobě. Patrná je

snaha jevit se dospěle a touha sám o sobě rozhodovat, naproti tomu však bývá přítomna neochota

plnit požadavky dospělých a snaha se proti nim vymezit. City jsou labilní, velmi těžko ovladatelné,

intenzivní a živé, snadný je přechod od radosti ke smutku a od nadšení ke znechucení. Typické je

bezprostřední  a  unáhlené  jednání,  proto  pubescent  potřebuje  i  v  tomto období  dohled  rodičů  a

pomoc s rozhodováním o důležitých momentech. Často se objevují pocity neurčitých žalů a tužeb.

Představivost je bouřlivá, je přítomno denní snění o lásce, slávě, obdivu, velkých událostech 

a podobně (HORT, HRDLIČKA a KOCOURKOVÁ, 2007, s. 38-39). 

Pro počátek pubescence je typický přechod z prvního stupně základní školy na druhý. 

V tomto období se rozvíjejí sociální kompetence pubescenta, a to především v oblasti volby školy,

která bude následovat  po ukončení  povinné školní  docházky,  a  s  tím spojené volby budoucího

povolání. Co se týče motivace ve škole, zásadní roli hraje přijetí na vybraný učební obor, ostatní

učivo a známky se mohou pubescentovi jevit jako zbytečné a nepodstatné. Větší úsilí v učení bývá

vyvinuto pouze tehdy, je-li pubescent přesvědčen o dalším smyslu dobrého hodnocení z daného

předmětu. Motivace k učení tedy klesá, pokud je žákem učivo považováno za nepotřebné, ale také 

u jedinců, kteří učivo nezvládají a volí proto raději únikovou cestu, jakou je ignorování, vytěsnění

nebo záškoláctví (VÁGNEROVÁ, 2012).

V rámci rozvoje sociálních kompetencí je tedy kromě inteligence a osobnostního nastavení

velmi zásadní  motivace, schopnost snášet frustraci a schopnost akceptovat společností nastavené

normy.  Vlivem všech  výše  zmíněných  součástí  dospívání  dochází  k  výraznému rozvoji  vlastní

identity,  což v ideálním případě vede k rozvoji osobnosti schopné žít šťastný a úspěšný život v

rámci integrace do společnosti. Na druhé straně, může dojít k narušení vývoje na vícero úrovních. 

Vlivem  zažitých  špatných  vzorců  chování,  v  kombinaci  s  výchovou,  osobnostním

nastavením a  dalšími  vlivy,  může  dojít  k  fixaci  patologických  norem,  kdy jedinec  nemusí  být

schopen akceptovat obecně přijímané společenské normy, což může znesnadnit jeho společenskou

integraci včetně studijní a pracovní oblasti. Je však nutno toto odlišit od faktu, že během pubescence

a hledání sebe samého jedinec často stojí v opozici proti autoritám, staví se proti vybraným normám

a hledá si svoji vlastní cestu. Toto je do jisté míry zcela normální, patologie vzniká pouze tehdy,

pokud se nerespektování norem děje způsobem zjevně antisociálním, což se následně trvale fixuje i

v dospělosti. Dále může dojít během pubescence k obtížím při postupně rozvíjející se separaci od
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rodičů, což je ovlivněno jak osobnostním nastavením dítěte, tak reakcí rodičů na projevy separace.

Toto  může  v  neblahém  případě  vést  k  nezdravé  fixaci  pubescenta  na  rodiče,  neschopnost

osamostatnění se, a problém může přetrvávat až do dospělosti. Rizikovým faktorem jsou zde rodiče

příliš protektivní, dále může hrát roli kupříkladu neléčená úzkostná porucha (HORT, HRDLIČKA a

KOCOURKOVÁ, 2007).

Pubescent někdy přebírá nežádoucí formy takzvaného dospělého chování, proto se v tomto období

vyskytují jevy, jako je kouření, pití alkoholu, styk s drogou, hraní hazardních her, vulgární mluva,

výstřelky v sexuální oblasti a další sociálně-patologické chování, z nějž některé se během hledání

sebe  sama  a  ve  spojení  s  dalšími  faktory  může  manifestovat  do  sociálně-patologických  jevů

závislostní problematiky. 
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2 ZÁŠKOLÁCTVÍ JAKO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝ JEV

Sociálně  patologický  jev  je  charakterizován  jako  takové  chování,  pro  které  je  typické

nedodržování  nebo  porušování  sociálních  norem,  etických  hodnot,  zákonů  a  předpisů,  vede  k

poškozování zdraví jedince nebo prostředí, ve kterém jedinec žije nebo pracuje, a postupně vede

nejen k individuálním, ale také k celospolečenským deformacím. Sociálně patologické chování je

popisováno jako chování nenormální a společensky nežádoucí. Vymezení normality či nenormality

v  případě  sociálních  jevů však  záleží  na  mnoha  faktorech,  především na  aktuální  úrovni  dané

společnosti.  Normalita  se  vyvíjí  v  čase a  není  definitivně  a  všeobecně platná  (VÁGNEROVÁ,

2004). 

Záškoláctví je jedním z nejčastějších případů porušování školního řádu, který se vyskytuje

zejména u větších dětí v období pubescence a adolescence. Jedná se o sociálně-patologický jev, kdy

se žák dobrovolně a z vlastní vůle vyhýbá povinné školní docházce a úmyslně mešká školní výuku

(HARTL, HARTLOVÁ, 2015, s. 669).  

Záškolákem je žák, který nemá legální důvod, jenž by ospravedlňoval jeho nepřítomnost ve

školní výuce. Typickým znakem záškoláctví je, že se jeho četnost postupně zvyšuje a zároveň se tak

prohlubuje závažnost tohoto jevu (KYRIACOU, 2005, s.44). 

Baker poukazuje na nutnost odlišení od školní fobie, kdy bývá, na rozdíl od záškoláctví, přítomna

nepřekonatelná úzkost spojená s představou docházky do školy (BAKER, 2007, s. 55). 

V rámci pedopsychiatrie a MKN-10 není záškoláctví vedeno jako samostatná psychiatrická

porucha,  ale  jako symptom, který se může vyskytnout  v rámci  vícero diagnóz i  mimo ně.  Dle

diagnostických  kritérií  je  řazeno  mezi  jeden  z  možných  projevů  poruch  chování.  V  rámci

pedopsychiatrie  je  záškoláctví  též  vedeno  jako  podsymptom  „vážného  násilného  porušování

pravidel“,  velmi  často  se  objevuje  i  u  dětí  bez  psychiatrické  diagnózy z  řady různých  motivů

(HORT, HRDLIČKA a KOCOURKOVÁ, 2008, s. 317).

Záškoláctvím se zabývá etopedie, jeden z podoborů Speciální pedagogiky, který se zaobírá

výchovou, vzděláváním a výzkumem sociálně narušené mládeže.

Se  záškoláctvím se  potýká  každá  škola,  přičemž ne  vždy záleží  na  mravní,  ani  na  intelektové

vyspělosti  žáků. Pubescenti  jsou si  již zcela vědomi porušování  pravidel  a neplnění povinností.
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Rozdíly jsou patrny pouze v tom, že jedna skupina záškoláků si je nejen vědoma svých kázeňských

přestupků,  ale  mívá  výčitky svědomí a  uvědomuje  si  také  možné důsledky,  oproti  tomu druhá

skupina  je  vůči  svému  počínání  lhostejná  a  neuvědomuje  si  důsledky,  které  mohou vést  od

upomínek třídního učitele a ředitele, přes vyloučení jedince ze školy, až po odebrání dítěte rodičům

a umístění do výchovného zařízení. 

2.1 Rozdělení záškoláctví

Záškoláctví bývá rozdělováno dle příčin, které k němu vedou, a podle toho, zda jsou do něj

zahrnuty rodiče záškoláka a o záškoláctví vědí, nebo v něm dokonce dítě podporují z nejrůznějších

zištných důvodů, a dle míry plánování, do několika kategorií.

2.1.1 Dělení záškoláctví dle příčin a osob v něm zahrnutých

O pravé záškoláctví se jedná v případě, že žák z vlastní vůle nedochází do školy a tuto

skutečnost utajuje před rodiči. 

Dále existuje záškoláctví s vědomím rodičů, kdy rodiče o záškoláctví vědí a buď proti němu

aktivně nevystupují a nebo jej dokonce vítají, kdy využívají dítě kupříkladu k domácím pracím či k

hlídání mladšího sourozence dítěte. 

Třetí kategorií je záškoláctví s klamáním rodičů, někdy též uváděné jako skryté záškoláctví,

kdy dítě přesvědčí rodiče, že je mu špatně a do školy tudíž nemůže jít. Zde je nutné zmínit, že v

případě skrytého záškoláctví může jít i o nevědomou somatizaci. Řada dětí se sníženou frustrační

tolerancí, sníženým sebehodnocením a s velkými nároky na sebe sama se raději takto vyhýbá školní

docházce, a to buď formou simulace zdravotních obtíží, nebo se nejedná o simulaci, ale právě o již

zmíněnou somatizaci, která se může projevit jedním nebo více tělesnými symptomy (typicky bolesti

břicha, průjmy, bolesti hlavy), pro které dítě zůstává v domácí péči. Rodiče si toho nemusejí být

vědomi a mnohdy dochází k dlouhodobému omlouvání nepřítomnosti dítěte ve škole z přesvědčení,

že nemoc je primárním důvodem nedocházení dítěte do školy, ačkoliv se v případě somatizace jedná

o pravý opak a  v  případě  simulace  dokonce  o vymýšlení  si  a  zveličování  příznaků nemocí  za
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účelem absence ve škole. 

Dále  je  nutno  uvést  uvádí  útěky  ze  školy,  kdy žák  dojde  do  školy,  nechá  se  zapsat  k

přítomnosti na výuce a poté školu svévolně opustí.

Posledním typem je odmítání školy, kdy má žák strach z docházení do školy kupříkladu z

důvodů šikany (KYRIACOU, 2005, s. 44-45).

2.1.2 Dělení záškoláctví dle míry plánování

Prvním typem je záškoláctví impulzivní, tedy neplánované, kdy žák ráno odchází do školy 

a následně se, zcela nepromyšleně, rozhodne k absenci, nebo náhle a neplánovaně z výuky odejde.

Někdy může impulzivně vzniklé záškoláctví  trvat  několik dní i  delší  dobu. S narůstající  dobou

záškoláctví může docházet zároveň k nárůstu strachu z vyvolaných  důsledků takovéhoto jednání.

Druhým typem je záškoláctví účelově plánované, kdy je žák již dopředu srozuměn se svým

jednáním. Záškoláctví bývá v tomto případě plánováno zejména na den, kdy žák očekává zkoušení,

nebo když se má účastnit neoblíbeného předmětu nebo výuky s neoblíbeným učitelem, nebo má v

plánu  něco,  co  se  pro  něj  jeví  důležitějším či  zajímavějším.  Tento  typ  záškoláctví  často  bývá

sdružen s tráveném času v „partě“ a s tím spjatým možným delikventním chováním (MARTÍNEK,

2009, s. 97-100). 

2.2 Vlivy a motivy, které vedou k záškoláctví

Mezi nejčastější motivy záškoláctví snaha vyhnout se nepříjemnostem, strach ze zkoušení,

odpor k učiteli, „pomsta“ za školní nespravedlnost, vzdor, pocit ublížení, šikana, nejistota a tíseň ve

společnosti druhých dětí, příslušnost ke skupině považující záškoláctví za normu, snaha zapůsobit

na ostatní děti. Jedná se tedy o vlivy školní, vlivy party vrstevníků, nemělo by se ale zapomenout

ani na vlivy rodinné, které mohou být často na prvopočátku sociálně patologického chování. Někteří

záškoláci se takto snaží získat čas pro sebe a věnovat se vlastním zájmům a potřebám a zůstávají

doma v úmyslu jít například do kina, na výlet, dívat se televizi nebo odpočívat, eventuálně jít na

brigádu a vydělat si peníze pro vlastní potřebu nebo pro rodinu. Značný vliv na rozvoj záškoláctví

má, kromě výše uvedených, nevhodný způsob trávení volného času (LANGMEIER, MATĚJČEK,

2011, s. 150).
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2.2.1 Psychické a osobnostní vlivy, osobní problémy

Domnívám se, že osobnostní nastavení jedince je řazeno na první příčky seznamů činitelů,

které mohou mít významný vliv na rozvoj záškoláctví. Mezi důležité osobnostní faktory, které brání

vzniku  záškoláctví,  předpokládám  především  smysl  pro  zodpovědnost,  poctivost,  zdravé

sebevědomí  a  cílevědomost  ve  školních  dovednostech.  Neméně  důležitý  je  přátelský  postoj  ke

spolužákům.  Významným vlivem by mohl  být  intelekt  žáka  a  jeho  schopnost  soustředit  se  na

výuku, učit se a zpracovávat nové informace.

Obecně známým faktorem, který napomáhá rozvoji sociálně patologických jevů a tedy 

i  záškoláctví,  je  negativistický  postoj  k  pravidelné  školní  docházce,  k  učení,  učitelům  nebo

spolužákům, lhostejnost, neschopnost dodržovat určitý režim a stanovená pravidla, lajdáctví, nízké

sebevědomí a neschopnost navázat a udržet kvalitní interpersonální vztahy, jinými slovy dítě neumí

zapadnout  do  kolektivu.  Záškoláctví  může  být  v  tomto  případě  podníceno  z  důvodu  pocitu

nepatřičnosti,  neschopnosti  normální  komunikace  se  spolužáky  a  vyhýbání  se  kontaktu,  nebo

takzvané chycení se jedince či party, která záměrně porušuje školní řád. Co se intelektu týče, dítě s

horším školním prospěchem se může snadno stát terčem posměchu a poznámek na jeho osobu ze

strany ostatních spolužáků a v horším případě i neprofesionálních učitelů. Na osobnosti každého

dítěte  se podílí  do jisté  míry genetická výbava,  ale velmi zásadní roli  má zcela jistě  rodinné a

sociální prostředí. 

Co se týče příčin záškoláctví, existuje řada psychických potíží, poruch a onemocnění, která

mohou mít nemalý, ne-li zcela zásadní vliv na vznik tohoto jevu. Patří sem ADHD (porucha aktivity

a  pozornosti),  poruchy  chování,  poruchy  psychického  vývoje,  poruchy  školních  dovedností,

úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, ale i řada dalších závažných onemocnění, jako jsou

například poruchy příjmu potravy, obsedantně-kompulzivní a psychotické poruchy (NÝVLTOVÁ,

2008, s. 31-46). 

Kromě těchto poruch se mohou na záškoláctví podílet i poruchy závislostního charakteru.

Někdy se může jednat o osobní, vztahové a školní problémy u dětí,  které jinak s chováním, se

školou ani  spolužáky neměly nikdy problémy.  Pokud jsou tyto obtíže včas podchyceny,  dají  se

rychle a efektivně vyřešit a vymizí touha či nutkání po „chození za školu“. 

U bezproblémových dětí náhle ocitnuvších se za školou, ať již jednorázově nebo opakovaně, se

někdy  jedná  o  přechodnou  nebo  únikovou  záležitost  na  podkladě  náhle  vzniklého  problému,
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například při úmrtí člena v rodině, rozvodu rodičů, stěhování a podobně. Vždy je proto důležité

pátrat po příčině vzniku záškoláctví (BRAUN, 2014, s. 55-69).

2.2.2 Vliv rodiny na vznik záškoláctví

Vliv rodiny na možnost vzniku záškoláctví může být velmi rozmanitý. Hned v úvodu této

podkapitoly bych ráda uvedla, že v některých případech nemusí být prakticky žádný negativní vliv

ze  strany  rodiny  a  záškoláctví  se  tedy  může  objevovat  v  rodinách  plně  funkčních,  na  dobré

socioekonomické úrovni a s kvalitním psychosociálním zázemím. Nyní bych se ale chtěla spíše

zamyslet  právě  nad  možnými  patologickými  vlivy  rodiny,  které  mohou  mít  vliv  na  rozvoj

záškoláctví.

Obecným vlivem, redukujícím sociálně patologické jevy všech typů, je bezpečné a láskyplné

prostředí rodiny, kde se dítě cítí být milováno, podporováno, respektováno, kdy je rodinné zázemí

primárním bezpečím, ze kterého dítě zkoumá okolní svět a vstupuje do jeho interakcí. Je obecně

známo, že dítě v rodině přejímá jisté vzorce chování, které získává nápodobou vlastních rodičů.

Pokud  jsou  rodiče  dlouhodobě  nezaměstnaní,  může  se  stát,  že  ani  dítě  nebude  mít  potřebu

pravidelně vstávat za účelem docházení do školy. Chování rodičů, jejich postoje k vlastní práci a

dodržování jistých společenských norem může mít roli ve formování postoje dětí ke vzdělávání a

budoucí  práci.  Také  nezájem  rodičů  o  dítě  a  jeho  školní  výkony  podporuje  riziko  vývoje

negativního postoje ke vzdělávání, což zvyšuje riziko tendovat k záškoláctví. Co se týče rodinného

prostředí, důležitá je zejména komunikace s dítětem, vedená v ideálním případě klidně, přátelsky,

ale důsledně. 

Za podstatnou považuji též kontrolu školních výsledků a pravidelnou komunikaci s učiteli,

což  dává dítěti  menší  prostor  k  eventuálním manipulacím.  Je  velmi  důležité,  aby byli  rodiče  s

dítětem schopni  rozebrat  eventuální  obtíže a  poskytnout  mu podporu.  Ta může jednak spočívat

přímo v tom, že dítěti pomáhají s učením a psaním úkolů, nebo nepřímo, že mu tuto pomoc zajistí,

případně komunikují se školou s cílem nalezení řešení k překonání těchto potíží. Dále je možnost

napojení  rodiny  na  pedagogicko-psychologickou  poradnu,  se  zvážením,  zda  není  dítě  příliš

přetěžované v kontextu svých schopností a zda by eventuálně neměla význam změna vzdělávacího

zařízení. 
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Rizikem  pro  vznik  záškoláctví  může  být  i  to,  pokud  mají  rodiče  tendence  k  příliš

perfekcionistickému  pojetí  školní  docházky,  tlačí  dítě  do  špičkových  výkonů,  nebo  mu  dávají

najevo, že bez skvělých výsledků pro ně není dost dobré. Nevyhovění těmto nárokům může mít

vyvolávat pocity selhávání, které mohou vést opět k vyhýbavému chování vůči školní docházce.  

Velmi důležitá je i schopnost obou rodičů snažit se o jednotný přístup k výchově a nemást

dítě zásadně rozličnými postoji ke vzdělávání. Za velmi důležité považuji i vedení dítěte rodinou k

patřičným volnočasovým aktivitám. Zde platí takzvaná zlatá střední cesta, kterou není ideální ani

příliš striktní vedení, vedoucí k přetížení dítěte, ani absolutní benevolence, kdy se jedinec může

hůře učit smysluplně trávit svůj čas. Právě nevhodné a nepřínosné trávení volného času je častým

rizikovým faktorem pro vznik záškoláctví (KYRIACOU, 2005, s. 49). Při této příležitosti je nutné

připomenout socializovanou poruchu chování, kdy jedním z typických projevů je neúčelné trávení

volného času v partě (BAKER, 2007, s.55). Za velmi důležité považuji, aby si rodiče byli vědomi

předností svého dítěte, jednak ze zkušeností vlastních a dále prostřednictvím spolupráce se školou 

a  odbornými  institucemi  typu  pedagogicko-psychologické  poradny.  Správné  vedení  dítěte  při

výběru školy (umělecké směřování, technické směřování, sportovní směřování), může podle mého

mínění podstatně ovlivnit spokojenost dítěte a jeho kooperaci v rámci vzdělávacího procesu. Velmi

podstatné je i vymezení hranic, kdy je nutné, aby rodiče byli sice plni pochopení pro starosti svého

potomka, ale zároveň striktně vyžadovali spolupráci potomka na řešení těchto obtíží. Pokud rodiče

nedovedou dítě přimět k docházení do školy,  nebo jeho záškoláctví kryjí  ze strachu z možných

potíží,  dostávají se sami do potíží,  které jsou mnohem závažnější a náročnější na řešení, než je

řešení záškoláctví samotného.

2.2.3 Vliv party na vznik záškoláctví

Existují party, kde je záškoláctví v podstatě téměř jednou z podmínek přijetí. Velmi často se

v těchto uskupeních projevují i další sociálně patologické jevy, jako je delikvence v podobě páchání

drobných  přestupků,  včetně  krádeží,  což  může  ovšem  časem  přerůst  až  v  závažné  kriminální

chování. Zejména v adolescentním období se zde objevuje i nebezpečí v podobě abusu návykových

látek či závislosti na herních automatech. V partě si vrstevník může mnohdy kompenzovat pocit

nepřijetí v rodinném či školním prostředí  (MARTÍNEK, 2009, s. 120). 
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2.2.4 Vliv vzdělávacího zařízení na vznik záškoláctví

Dalším, poměrně podstatným vlivem, který působí na žáka a má dopad na možný rozvoj

záškoláctví,  je  dle  mého  názoru  školní  zařízení,  respektive  vlivy,  které  mohou  vést  k  rozvoji

negativního postoje žáka ke škole.

Každé zařízení klade na děti specifické nároky, rozdílné dle typu a zaměření školy. Zcela

zásadní je role pedagoga. Učitel je první, kdo může posoudit, jak žák zvládá nároky výuky, 

a zachytit případné první náznaky problémů, a následně účinně zasáhnout. Pro kontakt se žákem je

důležité, aby byl učitel schopen vystupovat tak, že nevzbuzuje v žácích přílišné obavy při současné

zachované schopnosti zajistit si autoritu a respekt. Učitel se musí vyvarovat nadměrně negativních

reakcí  vůči  žákům v případě,  že  nedokáží  splňovat  požadavky výuky.  Vznik  nepřátelství  mezi

učitelem a žákem může být jedním z výrazných zdrojů odporu žáka vůči škole a antipatie učitele

může naopak vést k neochotě pedagoga pomoci žákovi v překonávání obtíží se školou spojených. 

Zachytí-li učitel potíže žáka, měl by v první řadě komunikovat s ním samotným a eventuálně

podle povahy potíží kontaktovat i rodinu. Kromě toho komunikuje i s pedagogy jiných oborů, může

kontaktovat  speciálního pedagoga či  školního preventistu,  v  naléhavých případech dochází  i  ke

komunikaci s ředitelem školy a eventuálně dle situace i s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.  

Důležitá je snaha dobrat se příčiny obtíží  a ve spolupráci s výše zmíněnými subjekty se

pokusit nalézt optimální řešení ještě dříve, než vlivem pocitů přetížení a selhání dojde k sociálně-

patologickým projevům žáka, například ve formě záškoláctví jako vyhnutí se nepříjemným pocitům

selhávání (MARTÍNEK, 2009, s.90). Dále je nutné, aby byl pedagog schopen rozpoznat nejen slabé

stránky žáka, ale i stránky silné, které by měl zmínit a vyzdvihnout, a podpořit tak lepší vnímání

žáka  vůči  kritickému  hodnocení  a  zároveň  navést  žáka  směrem,  kde  by  mohl  uplatnit  své

schopnosti, kupříkladu na umělecky orientované školy.

V případě  školy je  podle  mého názoru  podstatná  role  pedagoga při  zasahování  nejen  v

případě  obtíží  se  zvládáním  probírané  učební  látky,  ale  též  je  nutné  citlivé  zasahování  do

eventuálních vztahových vzorců mezi žáky, zejména v případě podchycení psychické či  fyzické

šikany, přičemž zejména ta psychická může být mnohdy velmi skrytá a jediným projevem může být

například  nezvládání  učební  látky  či  vyhýbání  se  školní  docházce.  Žák  jakkoli  odlišný,  ať  již

vzhledově, etnicky a sociokulturně, prospěchově (příliš dobrý či špatný prospěch), či projevem, se

může snadno stát terčem šikany, stejně tak i žák výrazně starší, nově příchozí, žák, který propadl,
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žák výrazně maladaptovaný, outsider, sociálně-slabý, psychicky či fyzicky nemocný, nevýrazný žák

(takzvané „šedivé“ dítě), nebo žák s jinou než heterosexuální orientací (BRAUN, 2014, s. 66-69). 

2.2.5 Vliv socioekonomické situace na vznik záškoláctví

Na  záškoláctví  může  mít  vliv  i  socioekonomická  situace  v  rodině,  a  to  převážně

zprostředkovaně, skrze vícero možných faktorů,  na jejichž konci bude buď nezájem o školu,  či

snaha vyhnout se školnímu prostředí z důvodu, že v něm žák selhává.

Obecně vzato, aby se dítě mohlo kvalitně připravovat na školní výuku, potřebuje mít zázemí na

učení, ke kterému nedílně patří prostor, kde se může dítě v maximální možné míře bez větší zátěže

věnovat čas školní přípravě. Ne každému se přirozeně poštěstí mít svůj vlastní pokoj, ale na druhou

stranu, pokud bude dítě kupříkladu obývat s rodiči malou garsonku, bude pravděpodobně obtížné

přizpůsobit denní rytmus potřebám dítěte, což se může odrazit na tom, že dítě nebude mít na učení

klid,  dále  nebude  mít  ani  dostatek  prostoru  na  odpočinek  včetně  spánku,  což  povede  dost

pravděpodobně k výraznějšímu selhávání nejen ve školním prostředí.

V dnešní době neustále stoupají nároky na informační technologie. Absence počítače 

a přístupu k internetu může mít též neblahý vliv na schopnost dítěte pracovat s informacemi 

a připravovat se do školy. 

Vedlejším důsledkem je, že pokud bude dítě s nedostatečným socioekonomickým zázemím z

těchto důvodů vyčnívat z většiny školního kolektivu, může se snadno stát terčem šikany, což pak

může vyústit ve vyhýbání se škole. Bohužel je pravdou, byť nikoli pravidlem, že v rodinách 

s nižším socioekonomickým statutem je mnohdy zanedbáváno výchovné vedení. Dítě je využíváno

k domácím pracím, či výchově sourozenců, eventuálně k vydělávání peněz, a není podporováno 

v přípravě do školy, ani není ze strany rodičů příliš velký zájem o školní výsledky, což vede buď k

nezájmu dítěte o školu, či neúspěchu i při zachovaném zájmu. U rodin s nižším socioekonomickým

zázemím nemá dítě navíc mnohdy  vzhledem k nižšímu vzdělání rodičů ani dostatečný vzor pro

vzdělávání (BAKER, 2007, s. 55-56). Roli mohou samozřejmě také hrát dědičné faktory.

Samozřejmě záleží na rodičích,  do jaké míry mají  snahu situaci řešit,  což se týká nejen

možné změny povolání ve snaze zvýšit příjmy, ale též jde o znalosti a ochotu využít výhod systému

sociálního  zabezpečení,  kdy  lze  pomocí  nejrůznějších  přídavků  dosáhnout  zlepšení
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socioekonomické  situace.  Jistě  najdeme  spoustu  rodin  s  nedostatečným  až  velmi  nepříznivým

socioekonomickým zázemím, kde bude dítě vedeno k přípravě do školy,  rodina se bude o jeho

výsledky zajímat a bude ho v rámci limitovaných možností maximálně podporovat. 

2.2.6  Nevhodné  trávení  volného  času  jako  důležitý  faktor  pro  vznik
záškoláctví

Způsob, jakým dítě tráví volný čas, může mít taktéž vliv na to, jaký postoj bude zaujímat k

docházení  do  školy  a  ke  školním  povinnostem  obecně.  Opět  se  však  jedná  o  jeden  z  velmi

pravděpodobných faktorů, nikoli o podmínku.

Pokud se dítě nevěnuje žádné mimoškolní aktivitě, není dle mého mínění plně rozvíjena schopnost

se cílevědomě a pravidelně věnovat konkrétní činnosti.  Z tohoto důvodu může být podle mého

názoru problém nedostatečně rozvinout smysl pro pravidelnost a vyhrazení konkrétního času pro

konkrétní  činnost,  kupříkladu  k  přípravě  do  školy.  Mimo  to  může  mít  značný  vliv  na  rozvoj

záškoláctví  trávení volného času na internetu, v dnešní době zejména na sociálních sítích.
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3 SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Internet je v dnešní době součástí každodenního života všech věkových skupin.

Slouží nejen k vyhledávání informací a zábavě, ale také ke komunikaci. Ze sociální komunikace,

která je stěžejní pro adekvátní psychosomatický vývoj, a při které jde nejen o předávání informací,

ale také emocí prostřednictvím neverbální komunikace, se postupně stává komunikace virtuální, v

rámci které je neverbální složka postrádána (REICHL, 2008, s. 195).  

Tato virtualizace se postupně vyvíjí přes rozhlas, telefon, e-mail, komunikátory, jako je ICQ

a Skype a podobně. Fenoménem dnešní doby je komunikace prostřednictvím sociálních sítí, kterých

za posledních patnáct let vznikla celá řada.

Sociální  sítě  jsou  místem k  setkávání  lidí  na  internetu,  vzájemnému  sdílení  obsahu  a  zážitků,

přičemž  je  zde  očekávána  vzájemná  interakce  mezi  uživateli,  nebo  jde  o  kontaktování  se  bez

přesného záměru a potvrzení si zájmu o svoji osobu.

Existuje řada takových sítí, které jsou využívány na základě přátelských či rodinných vazeb,

za účelem seznámení, sdílení názorů, chatování a různých diskuzí, nově též ke sdílení multimédií. V

České  republice  aktivně  využívá  sociální  sítě  více  než  3  miliony  lidí,  přičemž  věk  uživatelů

sociálních sítí se posouvá ke spodní hranici.  Dle výzkumu z roku 2011 používá sociální sítě ke

komunikaci  75%  dětí  ve  věku  mezi  9-16  let.  Nejužívanější  sociální  sítí  je  Facebook

(LIVINGSTONE, 2011, s. 14). 

Mezi další oblíbené sociální sítě se řadí Twitter, Instagram, Google+, Badoo, Snapchat a

Tinder. 

Výhody  užívání  sociálních  sítí  jsou  zřejmé.  Jedná  se  o  rychlou  komunikaci  prakticky

kdekoliv,  kde  se  lze  připojit  k  internetu.  Některé  sociální  sítě  umožňují  hraní  her,  ukládání

fotografií,  videí  a  seznamování  se  s  novými  lidmi.  Výrobci  mobilních  telefonů  již  prakticky

nevyrábí  modely,  které  by  neumožnily  připojit  se  na  internet  pomocí  wifi,  operátoři  nabízejí

výhodné tarify s možností neomezeného využívání internetových dat a vývojáři aplikací vynalézají

mobilní verze sociálních sítí do takzvaných chytrých telefonů.

Pro pubescentní období je typická touha po navazování nových přátelských vztahů, přičemž

sociální sítě kromě komunikace a zábavy umožňují zažívání nesčetného množství a druhů online

přátelství, přičemž se však dle mého mínění pravá podstata přátelství mnohdy vytrácí. Kromě toho s
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sebou toto období přináší také touhu po dobrodružství, nezodpovědnost a neopatrnost. Pokud se

spojí tyto faktory u jedince z dysfunkční rodiny nebo bez přátel a bez možnosti zažít v reálném

kolektivu  obdiv  a  úspěch,  vznikne  typický  profil  jedince,  u  kterého  je  vysoké  riziko  vzniku

závislosti na internetu a zejména sociálních sítích (NEŠPOR, 2011). 

Seznamování na sociálních sítích je v této době normální, v tomto věku pochopitelné, do

jisté míry i žádoucí, pokud se jedná o pocit sounáležitosti a úspěchu, který chce dítě pubescentního

věku  přirozeně  zažít.  Problém  nastává,  pokud  se  z  takovéhoto  seznamování  a  z  virtuální

komunikace stane patologické závislostní chování.
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4 ZÁVISLOST NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Spousta lidských činností je považována za normální, dokonce za sociálně žádoucí, pokud

jsou prováděny v rozumné míře. Vymkne-li se činnost kontrole a je prováděna tak, že člověk není

schopen odolat jejím impulzům, není schopen fungovat v běžném životě jako dříve, nechodí do

školy,  do práce a  omezuje svoje dřívější  zájmy,  aby se mohl  věnovat  jedné konkrétní  činnosti,

například chatování na sociálních sítích, stává se z činnosti závislost. Nejde ani tak o obsah činnosti,

jako o její přiměřenost a schopnost ji ovládat (VÁGNEROVÁ, 2014, s. 497). 

Závislost se dělí na drogovou a nedrogovou. Do drogových závislostí spadají závislosti na

omamné a dráždivé látce,  která může vyvolat  psychotropní  účinky.  Dochází ke konzumaci této

látky. Paří sem alkoholismus, nikotinismus, závislost na psychostimulanciích, narkoticích a lécích.

Pod  nedrogové  závislosti  spadá  závislost  na  hraní  PC  her,  užívání  sociálních  sítí  a  internetu,

workholismus nebo gambling. V těchto případech nedochází ke konzumaci drogy, ale drogou se

stává prožitek z činnosti, bez které se jedinec nedokáže obejít a vykonává ji nekontrolovaně 

s nutkavými pocity tak často a v takové míře, že negativně zasahuje do jeho života. Na možné

dlouhodobé, negativní důsledky však nebere ohled. Fáze závislosti a důsledky na život jedince jsou

v obou případech velmi podobné (VYKOPALOVÁ, 2001, s. 59-61).

Pokud bych měla  uvést  základní  informace o závislosti,  na kterou je  pohlíženo jako na

duševní nemoc a budu-li se zaměřovat na závislost na určité látce, droze, uvedu definici Orla, který

napsal, že „závislost je charakterizována silnou touhou a puzením po opakovaném užívání dané

látky, problematickou kontrolou a nemožným zastavením jejího užívání, přičemž jedinec pokračuje 

v užívání drogy i přes negativní důsledky“ (OREL, 2012, s. 263).  

Závislost je jednak psychická, která je dána potřebou navodit příjemný psychický stav nebo

odstranit  negativní  prožitky,  jakými  je  úzkost,  tenze  nebo  depresivní  ladění.  Dále  je  závislost

somatická, která se projevuje odvykacími symptomy.

Fáze závislosti jsou celkem čtyři.

1 Počáteční  fáze -  je charakterizována častějším příležitostným užíváním

návykové  látky  za  účelem  libých  pocitů,  přičemž  stoupá  tolerance

návykové látky

2 Prodromální fáze, neboli varovná - droga se stává nutností, objevují se
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poruchy soustředění při nemožnosti látku užít

3 Kruciální,  rozhodující  fáze  -  je  provázena ztrátou kontroly při  užívání

látky, užívání pokračuje i přes negativní společenské a zdravotní dopady

4 Terminální  fáze-  fáze  je  provázena  psychickými  poruchami,  změnou

osobnosti, jsou přítomny zdravotní potíže, celkový úpadek a degradace 

 (OREL, 2012, s. 108-112).

Mezi obecné znaky závislosti dle WHO (Světová zdravotnická organizace) patří:

 silná touha a nutkání užívat návykovou látku

 problémy při kontrole užívání látky, týkající se množství látky a vyhrazení doby užívání

 užívání návykové látky za účelem zmírnění či odstranění abstinenčních příznaků

 průkazná tolerance,  jinými  slovy postupné vyžadování  vyšších dávek návykové látky za

účelem dosažení účinku, který byl dříve vyvolán nižšími dávkami

 potřeba více času vyhrazeného k získání či užívání návykové látky

 postupné zanedbávání školní nebo pracovní docházky a školních nebo pracovních a dalších

povinností

 zanedbávání zájmových aktivit ve prospěch návykové látky

 pokračování v užívání návykové látky i přes prokazatelně škodlivé důsledky

Pro závislost  na takzvaných virtuálních drogách, mezi které patří  užívání sociálních sítí,

hraní počítačových her, chatování a další internetové služby, se používá pojem netolismus. 

Netolismus zahrnuje závislostní chování, označované jako behaviorální závislost, nebo závislost na

procesu  a  je  celosvětovým novodobým problémem nejen  mladistvých.  Pojem netolismus  nebyl

dosud zařazen do mezinárodní klasifikace nemocí, ve zkratce MKN, (KREJČÍŘOVÁ 

a SKOPALOVÁ, 2007) a hovoří se spíše o nutkání a závislém chování, někde se řadí mezi nutkavé 

a impulzivní poruchy (NEŠPOR, 2002, s. 555-576).  

Pokud bychom nahradili termín droga nebo návyková látka slovy návykový proces nebo

behaviorální proces,  získáme buďto kritéria  pro závislost  na internetu obecně,  nebo je můžeme

cíleně směrovat jen na sociální sítě. 

BEARD a WOLF (©2001) označili za online závislost „takové používání internetu, které do života

uživatele vnáší psychologické, sociální, školní či pracovní komplikace“. 
26



Jiná definice popisuje online závislost jako neschopnost jedince mít kontrolu nad užíváním

internetu,  kompulzivní  nadužívání  internetu  a  náladovost,  podrážděnost  až  afektivní  jednání  v

důsledku nemožnosti užívání internetu (SHAPIRA, 2000, s. 207).

Ačkoliv nemá závislost na internetu svůj kód v rámci MKN, dostává se toto téma čím dál

častěji do popředí zájmu odborníků ze stran psychologů a psychiatrů, a je otázkou času, kdy se do

klasifikace nemocí oficiálně zařadí.

Hýbnerová uvádí, že závislostní chování na internetu se vyskytuje u více než 23% pubescentů v

České republice (HÝBNEROVÁ, 2012, s. 46).  

4.1 Projevy závislosti na sociálních sítích

Závislost na sociálních sítích se projevuje silnou touhou po užívání sociálních sítí, přičemž

se vyskytuje nutkání po kontrolování statutů na sociálních sítích, po komunikaci skrze sociální sítě a

skrze ně také po sdílení příspěvků a fotografií. Pokud nemá závislý jedinec možnost připojení se 

k  sociálním sítím,  přemýšlí  o  statutech  a  komentářích  na  sociálních  sítích,  i  když  je  aktuálně

nepoužívá. Jestliže je mu zamezen přístup k internetu po delší dobu, objevuje se úzkost a napětí.

Tento stav nelze eliminovat jinak, než připojením se k sociálním sítím. Pro závislé osoby je typické,

že se k sítím připojují bez jasného cíle. Pro tento jev je používán výraz craving, neboli bažení.

Craving bývá spojen s pocity stresu a s negativními emoci. Zároveň oslabuje kognitivní funkce

(VÁGNEROVÁ, 2014, s. 527). 

Dalším důležitým znakem je ztráta kontroly nad časem a neschopnost vymezit si a ohraničit

začátek a konec trávení času na sociálních sítích. Vyskytuje se brzké vstávání, ponocování 

a zaspávání z důvodu trávení času na sociálních sítích.

Závislý jedinec postupně zvyšuje čas trávený na sociálních sítích a postupně dochází k zanedbávání

školní nebo pracovní docházky za účelem získání více času na aktivity na sociálních sítích. 

Ve prospěch sociálních sítí zanedbává také zájmové aktivity a kroužky. 

Není zde výjimkou, že užívání sociálních sítí probíhá za účelem úniku od osobních problémů.

Dalším  typickým znakem je  navazování  velkého  množství  virtuálních  vztahů  s  novými

lidmi. Převážnou většinu těchto vztahů tvoří lidé neznámí. Dle Summerse jde o 80% a jedná se

především o virtuální přátelství prostřednictvím Facebooku (SUMMERS, 2011). 

Komunikace  s  těmito  virtuálními  přáteli  prostřednictvím  sociální  sítí  probíhá  na  úkor
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reálných sociálních vztahů, nebo tato komunikace nahrazuje reálné schůzky, tedy místo pozvání na

schůzku zve závislý jedinec další osobu na chat. Postupně dochází k prohloubení ztráty kontaktu s

reálným světem. 

Jedinec  pokračuje  v  nadužívání  sociálních  sítí  i  přes  prokazatelné  problémy  v  oblasti

psychické (pocit prázdnoty v případě nepřipojení, abstinenční příznaky, jako je nervozita a neklid,

podrážděnost nebo netečnost,   podrážděnost také při  upozornění  na možnou závislost  ze strany

okolí,  zatajování  projevů závislého chování)v oblasti  fyzické (únava,  ztuhlost  šíje,  zhoršování

visu, bolest hlavy, zad, očí, záněty šlach v oblasti zápěstí,  obezita) v oblasti sociální (narušení

rodinných a přátelských vztahů, sociální izolace, prohlubující se antisociální chování) av oblasti

pracovní a školní (zanedbávání učení nebo pracovních povinností,  zhoršující  se prospěch nebo

pracovní výkon, záškoláctví nebo absence v zaměstnání). Základní komponenty, které jsou společné

jak pro behaviorální, tak pro  látkové typy závislostí, jsou: význačnost, změny nálady, tolerance,

odvykací symptomy a relaps (GRIFFITHS, SUMMERS, 2011). 

Závislostní aktivita začne převládat nad jinými. Stane se nejpreferovanější aktivitou na úkor

dalších aktivit a nutných činností. Začne ovládat myšlení, chování a cítění závislého uživatele, který

touží být připojen k sociálním sítím a většinu času tráví jen na internetu. Postupně dojde k úpadku

pracovní či školní morálky a vztahů. Začnou se objevovat změny nálady. Po připojení k sociální síti

se dostaví pocit klidu, uvolnění a uspokojení. Opačná situace nastane při nemožnosti být online. 

V tomto případě zaplaví jedince pocit smutku a zoufalství. Objeví se podráždění až agrese.

Jedinec se postupně dostane k prožitku silné frustrace. Postupně narůstá potřeba času tráveného na

sociálních sítích. Tento nárůst vede ke stejnému pocitu uspokojení, jaký se dostavoval dříve, při

kratším časovém úseku,  který  byl  věnován sociálním sítím.  Co se týče  odvykacích  symptomů,

omezení a ukončení závislostní aktivity se projeví abstinenčními stavy. Jedinec má tendence vracet

se  k  závislostnímu chování  i  po  jeho úspěšné  a  dlouhodobé  léčbě  a  opakovat  předešlé  vzorce

chování z období závislosti. Při zrušení účtu na sociálních sítích si jej po léčbě založí znovu a opět

recidivuje závislostní chování (Online adiktologická poradna, 2017).

4.2. Příčiny vzniku závislosti na sociálních sítích

Příčiny bývají kombinované. Významný vliv může mít jakýkoliv druh návykového chování

v rodině dítěte, přičemž bereme v úvahu jak genetické predispozice k návykové poruše, tak vzorce
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chování vznikající nápodobou určitého modelu v rodině a přejímání preferencí určitých hodnost

(KOPECKÝ, ©2011). 

Existuje řada faktorů, které podmiňují vznik závislosti. Pokud se nakumulují negativní vlivy

různého  druhu,  například  uzavřenost,  deprese  a  úzkosti,  sociální  fobie,  různé  typy  rizikového

chování a poruch chování, a přidá se spouštěč, vznikne závislost. Jako spouštěč závislosti může být

stresová situace,  zvyšující  riziko  volby únikové aktivity,  nebo nabídka  určitého způsobu úniku

(VÁGNEROVÁ, 2014, s. 528).

Domnívám se, že velmi významným faktorem pro vznik závislosti na sociálních sítích 

u pubescentů je nedostatečná nabídka způsobů trávení volného času, nedostupnost volnočasových

aktivit  a  nuda  nebo  pocit  nenaplnění  v  různých  oblastech.  Dalším,  z  mého  pohledu  velmi

významným důvodem,  může  být  nedostatečná  kontrola  dětí  ze  strany rodičů,  ať  již  z  důvodu

velkého časového vytížení, nebo z obavy, že se dítě bude cítit nadměrně kontrolováno a omezováno.

Příčinou může být také dysfunkční rodina, kdy je virtuální svět únikem od skutečných problémů.

Dále může být důvodem vzniku závislosti na sociálních sítích absence či nedostatek přátel 

v reálném životě, zejména u introvertních a sociálně vyloučených jedinců. 

Mezi rizikové osoby se řadí lidé s vyšší mírou impulsivity a nezdrženlivosti a naopak s nízkou

schopností sebekontroly, osoby, které mají zvýšenou potřebu nových podnětů a vzrušení, mají rádi

riziko a disponují nízkou odolností k frustraci. Jejich schopnost vzdát se aktuálního uspokojení nebo

akceptovat jeho odklad je značně snížená. Rizikoví jedinci bývají egocentričtí, nezodpovědní, mají

sklony k lhaní, agresivitě nebo asociálnímu chování. V případě závislosti na sociálních 

u pubescentů se však spíše jedná o vysokou potřebu aktivity, která jim pomáhá vyhnout se nudě 

a prázdnotě. Závislost na sociálních sítích a internetu obecně je častou komorbiditou u jedinců, kteří

již trpí některým typem jiné závislosti (KOPECKÝ, ©2011). 

4.3 Důsledky závislosti na sociálních sítích

Obecně se tyto důsledky dělí na psychosociální a fyzické. Je obecně známým faktem, že v

případě  psychosociálních  důsledků  je  častým  problémem  narušení  mezilidských  vztahů,  ztráta

důvěry rodiny, ztráta přátel a partnerů, dále pak potíže objevující se ve škole nebo v zaměstnání,

které vedou přes záškoláctví nebo absenci v zaměstnání. Důsledkem u mladistvých závislých může

být v krajním případě až vyloučení ze školy nebo umístění do výchovného zařízení.  V případě
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dospělých osob může být důsledkem závislostního chování výpověď ze zaměstnání, která může vést

až k tak závažným jevům, jako bezdomovectví,  u závislých matek dochází k odebrání dětí  pro

zanedbávání jejich výchovy a potřeb. Často se přidává jiná závislost. 

S  psychosociálními  důsledky  úzce  souvisí  ekonomická  situace  závislého  člověka,  který

veškeré peníze investuje do plateb za internetové připojení, povolení využívání dat nad dohodnutý

rámec posytovaných datových služeb a zpřístupnění online her a účtů.

Dále dochází ke změně v oblasti motivace a hodnot, přičemž zájmy a koníčky, škola a příprava na

povolání, jsou závislostí vytlačovány do pozadí.

Po psychické stránce dochází ke změně emočního prožívání. Nutkání připojit se k sociálním

sítím je provázeno vnitřním napětím a diskomfortem. Při připojení se dostavuje příjemné vzrušení 

a pocit uspokojení. Pokud by se jedinec nepřipojil, dostavily by se nepříjemné pocity, jako je úzkost

a beznaděj. Toto prožívání je čím dál častější a v případě nepřipojení po delší dobu se dostavuje

zoufalství  až  emoční  propad.  Často  se  objevuje  podráždění,  násilné  agresivní  chování,  pokud

závislý nemůže být online na sociálních sítích (KOPECKÝ, ©2011). 

Závislost  obecně  vede  k  řadě  psychických  obtíží,  které  mohou  od  depresí  vyústit  až  k

suicidálním ideacím nebo  dokonanému suicidiu,  nebo  k  násilné  trestné  činnosti.  V médiích  se

objevily se i případy, kdy se dostavily stavy totálního vyčerpání z důvodu non-stop trávení času na

sociálních sítích, přičemž byla opomínána potřeba jídla, pití nebo spánku.

Člověk  závislý  na  internetu  tráví  spoustu  času  v  sedavé  poloze.  Je  obecně  známo,  že

nedostatek pohybové aktivity a sedavý způsob života je významným rizikovým faktorem pro rozvoj

zdravotních obtíží, jakými jsou bolesti hlavy, šíje, bederní páteře a celkově pohybového aparátu,

šlachové kontraktury a záněty šlach horních končetin,  zhoršování visu a syndrom suchého oka,

obezita  vedoucí  k  aterosklerose,  metabolickému syndromu,  žilní  insuficienci,  hypertenzi  a  řadě

dalších  kardiovaskulárních  onemocnění.  Opačným  případem  je  hladovění  a  dehydratace  a

opomínání dalších fyziologických potřeb, například vyprazdňování a spánku. Kromě kolapsu může

docházet k řadě obtíží souvisejících s trávicím a vylučovacím systémem, k hypoglykémii, poruchám

acidobazické rovnováhy až rozvratu vnitřního prostředí. 
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4.4 Léčba závislosti na sociálních sítích

Během léčby narážíme na problém v běžné každodenní komunikaci pomocí internetu, která

je v dnešní době prakticky nutností, z čehož vyplývá, že prakticky nelze nebýt online. Dá se tedy

pouze stěží vyhnout situacím, které mohou spustit relaps.

Jen nepatrná část závislých na sociálních sítích vyhledá odbornou pomoc. V případě nezletilých dětí

tedy záleží zejména na rodičích, jak se k problému svého dítěte postaví. Rodičům bývá doporučeno

vymezit  dětem  přesnou  dobu  trávenou  na  internetu,  je  možno  například  nastavit  budík,  aby

nedocházelo k neshodám, zda se již jedná o dobu, kdy má dítě ukončit svou internetovou činnost. 

Doporučuje  se  zapnout  takzvanou  rodičovskou  kontrolu  a  zablokovat  dítěti  užívání

některých  stránek.   Klíčovým  řešením  je  však  v  případě  závislosti  na  sociálních  sítích

psychoterapie,  kdy  se  používá  zejména  motivační  terapie,  práce  s  rodinou,  individuální

psychoterapie a kognitivně-behaviorální terapie (HÝBNEROVÁ, 2012). V některých případech se

uplatňuje také farmakoterapie,  kdy se jedná zejména o antidepresiva,  anxiolytika a stabilizátory

nálady, které se po nezbytně dlouhou dobu podávají k mírnění psychických obtíží, které se 

u závislých jedinců často objevují. Léčba psychofarmaky musí být vždy pod dohledem psychiatra

(NEŠPOR, 2011).  

        4.5 Škály pro určení závislosti na sociálních sítích

Bergenská  škála   závislosti  na  sociálních  (Bergen  Facebook  Adiction  Scale,  ve  zkratce

BFAS) je jednou z nejznámějších intervalových stupnic pro odhalení pravděpodobné závislosti na

sociálních sítích. Byla vytvořena  Dr. Cecilií Andreassenovou a kolegy v roce 2012 v Norsku a

původně se používala  pro zjištění  závislosti  na Facebooku.  Postupně se však začala  užívat  pro

škálování  závislosti  na  sociálních  sítích  v  obecné  rovině.  Obsahuje  6  otázek,  vycházejících  z

modelu behaviorálních závislostí dle Griffithse, kdy je vyplňující dotazován na činnosti a pocity,

které vypovídají pro závislostní chování. Měří toleranci, konflikt, relaps, změny nálady a reakci na

odnětí.  Měřítkem je četnost, přičemž za osobu závislou na sociálních sítích je označena osoba,
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která odpoví na minimálně 4 z 6 otázek „často“ nebo „velmi často“. 

Škála  ukázala  na  závislost  na  sociálních  sítích  v  některých  zemích,  přičemž v  Číně  se

jednalo téměř o 40% aktivních uživatelů. BEARD a WOLF (©2001) uvádějí, že není jednoznačně

definována skupina populace,  pro kterou má být škála používána,  avšak nejčastěji se využívá k

odhalení závislosti na sociálních sítích u pubescentů a adolescentů.

Další, hojně používanou škálou, je například škála dle Youngové (Young Internert Addition

Test z roku 1998) a Chena (Chen Internet Addition Scale), Compulsive Internet Addition Scale a

další. 

Vznikají postupně různé modifikace původních škál. Například na základě modelu Griffithse byla v

roce 2014 vytvořena škála  nadměrného užívání  internetu (EIU) a nadměrného užívání chytrého

telefonu (ESU).

Předpokládám, že škálovacích způsobů bude nadále přibývat s rozvojem další techniky.
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5 SOUVISLOST ZÁŠKOLÁCTVÍ SE ZÁVISLOSTÍ NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH

Závislost na sociálních sítích může podle mého názoru velmi úzce souviset se záškoláctvím,

a to hned z několika důvodů. Každé dítě je jiné, stejně tak sociální prostředí, v němž se vyskytuje.

Nemohu tedy obsáhnout výčet všech možností. Uvedu tedy alespoň nástin několika situací, v nichž

záškoláctví může přímo souviset se závislostí na sociálních sítích a naopak.

Pokud dítě tráví čas na sociálních sítích až takovým způsobem, že je na nich závislé, logicky

se to  musí  promítnout  do času,  který je schopno věnovat  přípravě na vyučování.  Z toho může

následně  pramenit  selhávání  ve  školním prostředí.  Dítě  se  tím dostává  pod  tlak  rodiny,  školy,

vrstevníků,  na  podkladě  čehož  se  může  začít  rozvíjet  vyhýbavé  chování  a  ve  snaze  uniknout

povinnostem a tlaku okolí může docházet k záškoláctví, v rámci nějž se může vzhledem k závislosti

opět uchylovat k nadměrnému trávení času na sociálních sítích. 

Další  možností  může  být  to,  že  pokud  je  dítě  závislé  na  sociálních  sítích,  potýká  se  s

potřebou být stále připojen, online. Jelikož škola zabírá podstatnou část týdne, může se dítě pod

tlakem závislostního chování snažit získat čas na internet a sociální sítě právě na úkor školy. Pokud

situace navíc vyústí i v následné selhávání ve škole, může se jako důvod záškoláctví přidat 

i vyhýbavé chování.  

 Je-li přítomno záškoláctví z jakéhokoli důvodu, dítě má potřebu vyplnit prostor, který byl

určený  původně  pro  školu  nějakou  jinou  aktivitou.  Jelikož  jsou  sociální  sítě  v  dnešní  době  u

mladistvých značně oblíbeny a rozšířeny, může se snadno stát, že dítě začne věnovat nadmíru času

právě pobytu na sociálních sítích, což může postupně přejít až do projevů závislosti. 

Pokud dítě zažívá ve školním kolektivu pocit neúspěchu, může ve zvýšené míře inklinovat v

navazování  vztahů  spíše  ve  zdánlivě  bezpečném  prostředí  sociálních  sítí,  kde  má  možnost

presentovat se podle svých představ a kde nemusí trpět bezprostředním strachem z neúspěchu či

zesměšnění. Pokud má dítě pocit, že v prostředí sociálních sítích zažívá více porozumění a bezpečí,

může se zvyšovat jeho afinita k pobytu na těchto sítích, která může časem nabýt až závislostních

rysů. Pokud zároveň dítě zažívá pocit neúspěchu mezi spolužáky, může se začít tomuto prostředí

vyhýbat právě na úkor sociálních sítí a může dojít k rozvoji záškoláctví. 
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Dále bych chtěla uvést, že v době rozkvětu chatu vystupovala značná část pubescentů pod

přezdívkami, takzvanými nicky, ale v současné době se na sociálních sítích prezentují pod svým

vlastním jménem,  mohou zveřejňovat  neomezené  množství  fotografií,  informací  o  tom,  kde  se

aktuálně nacházejí a zveřejňují též své pocity a myšlenky, které by možná nahlas a před lidmi ani

nevyslovili. Přesto je pomocí sociálních sítí sdílejí s desítkami až stovkami lidí, a stále si mnohdy

neuvědomují důsledky svého počínání. Čím větší je aktivita na sociální sítí a čím více obsahu je

sdíleno, tím snadněji se může podle mého názoru vyústit situace až v to, že se děti stanou oběťmi

tzv. kyberšikany. Záškoláctví v tomto případě může být únikem ze sociálních vztahů s vrstevníky ve

škole, z obavy ze zesměšňování a šikanování například právě kvůli obsahu sdíleném na sociálních

sítích a týkající se jeho osoby. 

Z  důvodu  závislosti  na  sociálních  sítích  se  zhoršuje  verbální  schopnost  komunikace  s

vrstevníky, neboť dítě tráví přestávky a volný čas na internetu. Snižuje se také okruh reálných přátel

a závislé dítě se proto dostává na okraj kolektivu.  Už tento fakt samotný může vést k výskytu

záškoláctví,  nebývá  však  výjimkou,  že  takto  z  kolektivu  vyčleněné  dítě  se  chytne  jiných

vyčleněných vrstevníků, záškoláků, a chodí „za školu“ s nimi, s vděkem že má nějaké přátele, a

chce si je takto udržet. Pokud budou i takto nalezení přátelé vykazovat známky závislosti, může to u

dítěte fixovat jeho botíže. Navíc záškoláctví v partě se pojí i s dalšími sociálně-patologickými jevy,

například s užíváním návykových látek (MARTÍNEK, 2009).

Mimoškolní  aktivity  v  podobě  sportovních  a  společenských  her  z  důvodu  závislosti  na

sociálních sítích probíhají velmi pravděpodobně v omezené míře. Dítě bez zájmů a mimoškolních

aktivit může snadněji zažívat pocity neúspěchu, neví, jak účelně trávit volný čas, často se může

nudit a tím spíše bude svůj volný čas trávit právě na počítači a sociálních sítích, kde si kompenzuje

jednak nedostatek sociálních vazeb, dále si může za pomoci příspěvků na sociálních sítích suplovat

pocit jedinečnosti, který by mohlo mít při vynikání v zájmovém kroužku a závislost se bude dále

utvrzovat. Tělesná nečinnost je i výrazným rizikovým faktorem k nadváze a obezitě. I v takovém

případě se může dítě snadno ocitnout v bludném kruhu, protože se může obávat výsměšků kvůli

vzhledu, nejde z těchto důvodů do školy, a v čase, který by měl trávit ve škole, se ocitá opět na

sociálních sítích. 

Další příčina záškoláctví z důvodu závislosti na sociálních sítích může být taková, že dítě

tráví na internetu, konkrétně tedy na sociálních sítích, čas i v pozdních večerních hodinách. Ráno se

34



vzbudí neodpočaté a nevyspalé,  nemá dostatek energie na školní výuku. Důsledkem je, že buď

zůstane ráno ve své posteli a dospává únavu způsobenou nočním životem u počítače, či opustí ráno

byt, avšak do školy neodejde a poté, co se rodiče vydají do zaměstnání, vrátí se dítě domů a jde

spát, v horším případě opět usedne k počítači, kde se nemusí soustředit tolik, jako ve škole

Důvodů trávení  času na  sociálních  sítích  v  pozdních  hodinách může být  více.  Může jít

například o důvody rodinné, kdy jsou sociální sítě únikem do „lepšího světa“, proto je potřeba při

sociální práci každého záškoláka zmapovat rodinné prostředí a pátrat po příčinách.
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6 SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZÁŠKOLÁKY A ZÁVISLÝMI PUBESCENTY,
INSTITUCIONÁLNÍ POMOC

Záškoláctví, stejně jako látkové i nelátkové závislosti, jsou sociálně-patologické jevy, které

úzce souvisí s prací sociální pracovnice. Ta je velmi důležitou osobou při monitoraci sociálních

problémů dítěte a jeho rodiny, a přímo se podílí  na řešení a zvládání těchto problémů, pomáhá

vytvořit dítěti vhodné sociální zázemí a podílí se na preventivních opatřeních, které mají eliminovat

riziko vzniku nebo rozvoje sociálně-patologických jevů.

Součástí  sociální  práce  je  předávání  informací  a  vhodných  kontaktů  rodině,  nebo  přímo

kontaktování dalších institucí. 

Existuje řada osob a institucí, které mohou zprostředkovat komplexní péči u jedinců, u nichž

se  vyskytnou výchovné problémy a sociálně-patologické  jevy,  charakterizované jako nevhodné,

rizikové,  ohrožující  chování,  které  je zapříčiněno  nevhodnou výchovou, narušenými sociálními

vazbami a mnoha dalšími faktory. Aby byla práce se žáky efektivní, je potřeba, aby spolu učitelé,

sociální pracovníci, rodiče, další pověřené osoby a instituce spolupracovaly, co se týče vzájemné

informovanosti i propojení jejich činností. Touto problematikou se zabývá resort školství, práce a

sociálních věcí,  ale také ministerstvo zdravotnictví a spravedlnosti.  I  zde je potřeba spolupráce,

propojení, vzájemná informovanost a vymezení kompetencí jednotlivých resortů, orgánů a osob.

Jelikož se záškoláctví bezprostředně týká školy a porušování školního řádu, v této kapitole

uvádím stručný popis kompetencí osob a orgánů, obecný postup při řešení záškoláctví ve škole 

a návaznost na další instituce. Na mnoho z nich se lze obrátit v případě nejen závislosti sociálních

sítích, ale i dalších typů závislostí a dalšího sociálně-patologického chování. Tento stručný přehled

neobsahuje veškerý výčet možností a institucí, ale slouží pouze jako ukázka možného postupu či

návaznosti  institucionální  pomoci  a  stručné  informatorium  o  činnosti  některých  institucí  v

souvislosti  s  problémem  sociálně-patologických  jevů,  kam  patří  také  záškoláctví  a  závislostní

poruchy.

Co se týče řešení sociálně-patologických jevů, hlavní zásadou je nezlehčovat situaci 

a  žákovy  pocity,  nebagatelizovat  důvody,  které  žák  udává  jako  motiv  k  takovému  jednání,

nemoralizovat, naopak jej akceptovat, podpořit k rozhovoru, emočně jej přijmout a být autentický.

Dítě  rychle odhalí,  jestli  může odborníkovi  důvěřovat  a jestli  jej  bere vážně.  Pokud se dostaví

pochybnosti, je velmi náročné postoupit dál v řešení daného problému (BRAUN, 2014, s. 58).
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6.1 Škola

Problémem záškoláctví se ve škole zabývá učitel a třídní učitel, ředitel, výchovná komise,

výchovný poradce  a  školní  metodik prevence,  školní  psycholog a  speciální  pedagog.  Nesmíme

opomenout velmi důležitou roli asistenta pedagoga a vychovatele, kteří působí především v třídách

pro děti se speciálními potřebami a výchovnými problémy. Dále pak v určitých případech navazuje

na školu pomoc ze strany kurátora pro děti  a mládež,  Orgánu sociálně právní ochrany dětí  a v

některých případech policie.

Třídní  učitel  eviduje  omluvené  hodiny  a  absenci  žáka.  Pokud  je  doklad  o  absenci

nevěrohodný, učitel se může z důvodu objasnění absence obrátit na zákonného zástupce žáka, nebo

může požádat příslušný správní orgán o pomoc a spolupráci v této záležitosti.

Pokud má žák neomluvené hodiny, nebo má omluvenou absenci ve vysokém počtu hodin,

třídní učitel informuje výchovného poradce. Dle informací od vyučujících z dotazovaných škol je

ve školním řádu uvedeno, že pokud má žák méně než 10 neomluvených hodin, třídní učitel řeší

tento problém s rodiči či zákonnými zástupci dítěte, kteří jsou oficiálně pozváni k pohovoru a z nějž

provede zápis a kopii předá k rukám zákonného zástupce dítěte. 

Ředitel školy pak dle potřeby kontaktuje další kompetentní osoby a instituce.

Sociální  práce  ve  školách  zahrnuje  veškerou  činnost  jakéhokoliv  sociálního  pracovníka,  který

působí v zařízení, jež je spravováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

V užším slova smyslu se jedná činnost sociálního pracovníka ve školách a školských zařízeních.

Práce  školního sociálního  pracovníka  je  ve  světě  velmi  rozšířená,  u  nás  nyní  nově vzniká.  Na

Slovensku  existuje  pozice  sociálního  pracovníka  ve  škole  již  několik  let,  a  to  na  základních,

středních i vysokých škol. Smyslem práce je, že sociální pracovník ovlivňuje vzdělávací proces tak,

aby v něm byly využity veškeré schopnosti  a zdroje  žáka v co největší  možné míře,  dále  hájí

oprávněné zájmy žáka a působí jako zprostředkovatel komunikace a pozitivních sociálních vazeb

mezi  žákem,  jeho  rodinou  a  školou,  poskytuje  sociální  poradenství  žákovi,  jeho  rodině  a

pedagogům  (LENGYEL, 2006).   

Školní sociální pracovník má s žákem důvěrný, avšak profesionální vztah. Je mu oporou při

výskytu  neúspěchů  a  zatížení  v  osobním,  rodinném  a  studijním  životě,  pomáhá  mu  najít

nejvhodnější řešení. Jako příklad je možno uvést právě záškoláctví, které se vyskytuje z důvodů

rodinných,  kvůli  šikaně  i  z  důvodu psychických obtíží.  Věnuje  se  zejména  žákům ze  sociálně
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slabých  rodin,  s  výchovnými,  psychickými  a  vzdělávacími  problémy,  vede  zápisy  a  sociální

dokumentaci žáka. Na vysokých školách se zabývá především sociální integrací znevýhodněných

žáků (MATULAYOVÁ, 2008, s. 93-102).  

V  České  republice,  kde  prozatím  není  oficiálně  zavedena  role  školního  sociálního

pracovníka, se opíráme zejména o práci psychologa nebo speciálního pedagoga. Bohužel, ne každá

škola má svého psychologa a speciálního pedagoga. Jejich prací je screening rizikových žáků a

monitorování  jedinců, u nichž by se mohlo vyskytovat záškoláctví,  šikana,  užívání návykových

látek, mají horší prospěch, nebo trpí dalšími psychosociální problémy. Tito se v případě záškoláctví

zabývají  zejména  mapováním důvodu k záškoláctví,  od nějž se odvíjejí  intervence.  Zásadní je

rozklíčování, zda se jedná nebo nejedná o závažnější problém, který je pod absencí skryt. Školní

psycholog a  speciální  pedagog se záškolákovi  věnují  individuálně  a  velice  úzce  spolupracují  s

výchovným poradcem a  školním metodikem prevence,  s  rodinou a případně s  OSPOD. Pokud

rodina záškoláka kryje ve snaze ochránit ho před postihem, nebo rodiče nedokáží dopravit dítě do

školy a  vysvětlení  o  nesprávnosti  takovéhoto  jednání  není  dostačující,  spolupráce  s  OSPOD je

velmi žádoucí. 

Pokud je neomluvená absence větší, než 25 hodin, je informován kurátor pro děti a mládež,

který  předá  záznam  referentovi  projednávajícímu  přestupky.  Referent  zváží,  zda  se  jedná  o

přestupek či trestný čin a kontaktuje Okresní státní zastupitelství nebo Policii České republiky.

6.2 Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

V  rámci  školy  je  možno  využít  různých  dobrovolných  projektů  a  přednášek  ze  stran

neziskových organizací. Existují programy v rámci pedagogicko-psychologické poradny, které jsou

speciálně zaměřeny na žáky podle typu problémů ve škole, například program pro zameškávající

žáky nebo program etopedický, určený pro žáky s problémových chováním (BRAUN, 2014, s. 191-

192). 

PPP dále přímo pomáhá řešit  výchovné problémy žáků, provádí odborná vyšetření žáků,

zaměřuje se na diagnostiku poruch chování a učení, poskytuje terapeutickou a psychokorektivní

činnost a prevenci negativních sociálních jevů u dětí  a mladistvých. Spolupracuje se školskými

zařízeními,  orgány státní  správy,  sociálními,  zdravotními a  poradenskými institucemi pro děti  a

mládež, například se středisky výchovné péče a odbory péče o dítě.
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Pedagogicko-psychologickou poradnu může kontaktovat rodič, škola, lékař, kurátor, ústav péče o

dítě a soud, výjimečně přijde žák sám. Pokud se v případě neukázněného žáka rodiče neobrátí na

PPP sami  a  nedají  škole  souhlas  k  odeslání  dítěte  do  tohoto  zařízení,  může  si  škola  vyjednat

návštěvu pedagogicko-psychologického pracovníka na svoji  půdu bez vědomí rodičů.  Pracovník

zde  může  provést  pozorování,  besedu  se  žáky,  sociometrické  šetření  a  může  se  zúčastnit

pedagogické rady, kde je projednáváno chování žáka.

Pokud  rodiče  nesouhlasí  s  vyšetřením  dítěte,  nebo  po  vyšetření  odmítají  sdělit  škole

výsledky, škola má povinnost je respektovat (BENDL, 2004, s. 37-38). 

6.3 Středisko výchovné péče pro děti a mládež (SVP)

Toto  zařízení  je  součástí  systému  pedagogicko-psychologického  poradenství.  Spadá  do

preventivně-výchovné a terapeutické péče pro děti s rizikem vzniku sociálně-patologických jevů a

děti  propuštěné  z  ústavní  výchovy.  Je  jakýmsi  přechodem  mezi  poradenskými  a  speciálními,

výchovnými zařízeními pro výkon ochranné či ústavní výchovy. SVP poskytují sociálně výchovnou

pomoc  dětem,  rodinám  a  dalším  výchovně  působícím  osobám,  například  pedagogickým

pracovníkům  ve  školách  a  školních  zařízeních  pro  děti  s  poruchami  chování  a  sociálně-

patologickými jevy,  a  to  ve  smyslu  poradenství  a  konzultací.  Podílejí  se  na prevenci  sociálně-

patologických jevů a integraci dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami do školních

zařízení a poskytují sociální a psychoterapetickou pomoc a reedukační aktivity v rámci pobytových

oddělení. Zprostředkovávají diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje a zajišťují krizovou

intervenci. Střediska pečují o jedince ve věku 3-26 let, vždy na základě písemné dohody, v případě

nezletilé osoby se souhlasem zákonného zástupce (BENDL, 2004, s. 47).

6.4 Speciálné-pedagogické centrum (SPC)

SPC je  školské  účelové  zařízení,  které  spadá  pod  systém pedagogicko-psychologického

poradenství. Poskytuje psychologickou, psychoterapeutickou a speciálně-pedagogickou péči dětem

se zdravotním a mentálním postižením a dále poskytuje pomoc v integraci dětí do společnosti a

zpracovává individuální, komplexní, výchovně-vzdělávací a stimulační programy pro své klienty v

rámci  integrace  a  reintegrace  do  sociálního  prostředí,  upravuje  prostředí  k  inkluzi  dítěte  do

společnosti  dle  jeho  specifických  potřeb.  Spolupracuje  s  rodinami  dětí  školskými  a  dalšími
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odborníky. Cílem je dlouhodobá a komplexní práce s dětmi a jejich rodinami.

6.5  Speciální  školy  (třídy)  pro  žáky  se  specifickými  poruchami
chování

Návrh o umístění žáka do tohoto zařízení podává škola, kterou žák navštěvuje, PPP nebo

zákonný zástupce. Kapacita třídy pro žáky se specifickými poruchami chování je do deseti žáků.

Tato  zařízení  využívají  specifické  metody  a  prostředky  k  výchově  a  vzdělávání  žáka  obtížně

vychovatelného,  mentálně,  smyslově  či  tělesně  postiženého,  nebo  pro  žáka  se  speciálními

vzdělávacími  potřebami,  které  jsou  zajištěny  formou  individuální  nebo  skupinové  integrace.

Vzdělávání individuálně integrovaného žáka probíhá podle individuálního vzdělávacího programu. 

6.6 Kurátor pro mládež

Kurátor  pro  mládež  je  pracovník  obecního  úřadu,  konkrétně  se  jedná  o  zaměstnance

oddělení péče pro děti a rodinu. Jedná se o specializovaného pracovníka sociálního oboru, který se

zabývá nezletilými,  kteří  se  dopustili  přestupku či  trestného činu,  bylo  u  nich  zahájeno trestní

stíhání, nebo se u nich vyskytují poruchy chování, jako je záškoláctví, útěky z domova, agresivita,

závislost  na  návykových  látkách  a  jiné.  Mezi  jeho  úkoly  ve  věci  záškoláctví  patří  především

sociálně právní, výchovné, popřípadě psychologické poradenství (BENDL, 2004, s. 40). 

6.7 Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a sociální kurátor

Dle zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je dítěti zajištěna ochrana jeho práv na příznivý

vývoj a řádnou výchovu. Pokud tomu není, OSPOD se snaží o obnovení narušených funkcí v rodině

dítěte. Činnost sociálního pracovníka nebo sociálního kurátora v rámci OSPOD zahrnuje péči o děti,

které  vyžadují  zvýšenou  pozornost,  čímž  je  myšleno,  že  jeho  rodiče  zemřeli  nebo  neplní  své

rodičovské povinnosti. Dále se starají o děti, které utíkají od rodičů, jsou ohrožované různými typy

násilí,  jsou  rodiči  opakovaně  umísťovány  do  různých  typů  zařízení  s  nepřetržitou  péčí,  a  v

neposlední řadě o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný způsob života spočívající v páchání

přestupků, užívání návykových látek a zanedbávání školní docházky.
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Tyto skutečnosti mohou být tak intenzivní nebo trvat takovou dobu, že mohou být příčinou

nepříznivého vývoje dítěte a vyžadují umístění dítěte v příslušných zařízeních.

Pokud není nezletilému poskytnuta řádná péče, nebo je jeho život či normální vývoj ohrožen či

narušen,  může  OSPOD  použít  při  výchově  dítěte  zvláštní,  takzvaná  výchovná  opatření.  Soud

upravuje na nezbytně nutnou dobu poměry v rodině a na základě rozhodnutí soudu jsou vykonávána

tato opatření: napomenutí nezletilého nebo jeho rodičů, pokud narušují výchovu, stanovení dohledu

nad nezletilým,  který  je  prováděn školou,  OSPODem a  dalšími  institucemi  a  osobami  v  místě

bydliště  nebo  vzdělávacího  zařízení  dítěte.  Dále  je  možno  uložit  nezletilému  či  jeho  rodičům

omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, například může jít o zákaz některých činností.

Pokud selže dohled nad mladistvým, lze jej  umístit  na základě předběžného opatření  do

diagnostického nebo výchovného zařízení. V případě, že se u dítěte vyskytují závažné výchovné

problémy, lze podat návrh soudu na uložení ochranné výchovy. OSPOD může kromě výchovných

opatření uložit dítěti či rodičům, aby využili odbornou poradenskou pomoc nebo terapii. OSPOD

velmi úzce spolupracuje s učiteli ve škole, kterou žák navštěvuje.

Sociální  kurátor,  pracující  pod  OSPOD,  provádí  opatření,  která  směřují  k  odstranění,

zmírnění,  zamezení  opakování  nebo  prohlubování  poruch  psychického,  fyzického  a  sociálního

vývoje  dítěte,  a  pečuje  o  děti  s  vážnými  výchovnými  problémy,  jako  jsou  závislosti,  útěky  a

záškoláctví.  Zaměřuje  se  na  mapování  a  vyhodnocování  rizikového  chování  dětí  a  navrhuje

preventivní  opatření.  Jeho  povinností  je  navštěvovat  klienta,  tedy  nezletilé  dítě  a  jeho  rodiče,

alespoň jednou za tři měsíce.

Pokud se  jedná  konkrétně  o  případ záškoláctví,  je  obecně platné,  že  rodiče  musí  do tří

kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka ve škole omluvit jeho absenci. Pokud se tak nestane, učitel

na to upozorní rodiče telefonicky nebo dopisem. Jde-li o žáka s výchovnými problémy, musí být

první den ve škole po jeho absenci doložena omluvenka v žákovské knížce. Absenci delší tří dnů

může škola chtít doložit lékařským potvrzením. Pokud nedojde k řádné omluvě absence, kontaktuje

škola výchovného poradce, dále je proveden pohovor se žákem, další vyrozumění rodičů a pokud

absence přesáhne 11 hodin, je svolána výchovná komise, které se účastní také zástupce OSPOD. 

Pokud se záškoláctví opakuje, OSPOD hlásí tuto skutečnost policii jako zanedbání školní

docházky, kde je řešen jako trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení

mravní výchovy mládeže.  Záškoláctví je přímo vedeno v trestním zákoně jako trestný čin proti

rodině a mládeži.  Pokud je záškoláctví řešeno policií,  musí být prozkoumána vina a eventuální
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podílení se rodičů na záškoláctví dítěte. Směrodatné v tomto případě je, zda se jedná o nedbalost

nebo úmysl dítě neposílat do školy. Sankce se pohybují od napomenutí přes pokutu, až po umístění

dítěte do výchovného zařízení či definitivní odebrání rodičům. Toto rozhodnutí je nařízeno soudem 

(BENDL, 2016, s. 74-82). 

V případě komplexní spolupráce s rodinou jsou v rámci sociální práce využívány sociálně

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejichž součástí může být také sanace rodiny.

Rodiče mají právo využít bezplatného sociálního poradenství a získat potřebné kontakty pro řešení

rodinné situace, která může stát za problémovým chováním dítěte. 

6.8 Diagnostický ústav, výchovný ústav a psychiatrické oddělení

Diagnostický ústav plní diagnostické úlohy při výkonu ústavní a ochranné výchovy. Jedná se

o internátní výchovné zařízení, komplexně vyšetřující mládež z psychologického a pedagogického

hlediska. Na základě této diagnostiky dochází k dalšímu rozmísťování jedinců do příslušných typů

dětských domovů a speciálních výchovných zařízení, nebo zpět do původní základní školy, ze které

přicházejí. Diagnostický ústav poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými odpovědnými

osobami,  s  nařízenou ústavní  nebo uloženou ochrannou výchovou a  přijímá děti,  u  nichž  bylo

nařízeno předběžné opatření,  a děti,  o jejichž umístění bylo zažádáno z důvodu poruch chování

osobou zodpovědnou za výchovu.  Funkce diagnostického ústavu je tedy diagnostická,  dále  pak

terapeutická,  vzdělávací,  sociální a výchovná, koordinační a organizační.  Většina dětí  je cca po

dvouměsíčním pobytu v diagnostickém ústavu přemístěna do zařízení pro výkon ústavní a ochranné

výchovy.

Výchovný ústav je speciální výchovné zařízení, které spadá pod školské zařízení pro výkon

ústavní a ochranné výchovy obtížně vychovatelné mládeže. Existuje více typů rozdělených dle věku

dítěte, pohlaví a stupně obtížnosti výchovy, dále je výchovný ústav dělen na ústav pro nezletilé

matky, ústav s výchovně léčebným režimem a ústav se zvýšenou péčí. Umístění probíhá na základě

soudního rozsudku či usnesení o předběžném umístění v ústavu, případně po dohodě se zákonnými

zástupci dítěte. Ústav pečuje o děti, u kterých se vyskytují závažné poruchy chování a je nařízena

ústavní nebo ochranná výchova. Funkce ústavu je výchovná, vzdělávací a sociální. Ve výchovném

ústavu dominuje přísný denní režim s případnými sankcemi za jeho nedodržení.
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Dále existují psychiatrická oddělení, léčebny a kliniky. Na dětskou psychiatrii jsou přijímáni

jedinci do 18, v jistých případech do 19 let věku, s duševním onemocněním a poruchami chování,

kde  se  jedná  mimo jiné  o  poruchy autistického spektra,  agresivní  chování  a  násilnické  sklony,

sociální fobie, závislostní poruchy, ale také o socializované poruchy chování, záškoláctví, poruchy

školních dovedností, poruchy nálady, psychotické poruchy, suicidální jednání a celá řada dalších.

Umístění  na  dětskou  psychiatrii  je  možné  na  doporučení  lékaře  nebo  psychologa.  V  případě

nesouhlasu rodičů může o umístění do nemocnice rozhodnout předběžným opatřením soud. Návrh

soudu může podat lékař nebo psycholog v součinnosti s orgánem péče o dítě. Hospitalizované děti

mají zajištěnou komplexní diagnostickou, léčebnou, terapeutickou a sociální péči, a to individuálně

a s ohledem na potřeby daného jedince. Součástí péče je taktéž úzká spolupráce s rodinou. V rámci

hospitalizace je prioritní nastolení řádu a dodržování léčebného režimu. Zároveň děti navštěvují

školu, která je součástí nemocničního zařízení. Učí se tak nejen pravidelné školní docházce, plnění

školních  povinností  a  přejímání  odpovědnosti  za  sebe sama,  ale  také se učí  adaptaci  na školní

prostředí  mezi  ostatní  žáky  a  pěstují  a  udržují  sociální  vztahy  s  vrstevníky.  Po  ukončení

diagnostického či terapeutického pobytu s nastoleným řádem, eventuálně se zavedenou medikací, se

navazuje  na  péči  buďto  umístěním do  dalšího  zařízení,  stacionáře,  nebo  zahájením ambulantní

léčby. 

Co se týče režimových opatřeních po propuštění z psychiatrické nemocnice a dohledu nad

chováním a projevy dítěte, největší roli zde hrají rodiče, kteří jsou edukováni o nutnosti a způsobech

kontroly dodržování nastaveného režimu. Informace rodičům předává nejen lékař, ale také sociální

pracovník, který na pracovišti působí a předává OSPODu zprávy o průběhu hospitalizace dítěte ze

sociálního hlediska.

6.9 Sociální poradenství a služby sociální prevence

Sociální  poradenství  je  poskytováno  lidem,  kteří  se  ocitli  v  nepříznivé  sociální  situaci.

Spočívá  v předání  potřebných informací  a  kontaktů na odborníky a  odborné instituce,  které  se

zabývají  daným problémem konkrétního klienta. Základní sociální poradenství je součástí  všech

druhů sociálních služeb. Vedle něj je ještě sociální poradenství odborné, které se zabývá sociální

prací s osobami sociálně nepřizpůsobivými, osobami s rodinnými problémy, oběťmi trestných činů

atd.  Posláním  služeb  sociální  prevence  je  zabránit  sociálnímu  vyloučení  a  šíření  nežádoucích
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společenských jevů u osob, které jsou jím ohroženy ať již z důvodu návyků a způsobu života, který

vede ke konfliktu se společností, nebo se ocitnou v krizové situaci.

6.10 Nevládní organizace

Mezi nevládní organizace a instituce patří nadace a občanská sdružení. Tyto organizace se

velkou mírou podílejí na systému prevence sociálně-patologických jevů. Práci zde vykonává řada

odborníků,  včetně  sociálních  pracovníků.  Jsou  doplňujícím  prvkem  institucí  veřejné  správy  a

dalších subjektů a nabízejí kurzy a preventivní programy v prevenci sociálně-patologických jevů

pro děti, rodiče i učitele, podílejí se na přípravě učebních materiálů, jako jsou učebnice, brožury,

videonahrávky, pořady v televizním vysílání a podobně.

6.10.1  Linka  důvěry/bezpečí  či  jistoty,  pro  děti  a  mládež  a  Linka  pro
rodinu a školu

Linka  důvěry  je  zařízení  krizové  intervence,  které  zpravidla  působí  při  zdravotnickém

zařízení a poskytuje anonymní pomoc dětem a mladistvím pomocí telefonické krizové intervence.

Mezi přednosti této intervence patří zejména rychlost a snadná dostupnost 24 hodin denně, dále pak

zajištění anonymity a možnost návaznosti dalších služeb. Jsou výhodné pro klienty, kteří nemají

odvahu, nebo se nemohou setkat se s odborníkem osobně a mohou v případě potřeby znovu zavolat.

O závažných případech jsou sepisovány zprávy a předány analytické skupině,  ve které je lékař,

sociální pracovník, psycholog a pedagog, k vyhodnocení závažnosti a nutnosti další intervence. Co

se týče školní nekázně, tato linka často poskytuje pomoc dětem, které chodí za školu z důvodu

šikany, rodinných problémů, nebo mají problémy s neukázněným chováním či s některým typem

závislostí. Na linku volají nejen žáci, ale také jejich rodiče, kteří si s dětmi nevědí rady.

Linka  pro  rodinu  a  školu  poskytuje  pomoc  rodičům,  pedagogům,  ohroženým  dětem  a

veřejnosti. Funguje též non-stop a je zdarma.

6.10.2 Prev-centrum

Jedná se organizaci, která nabízí základním školám programy primární prevence v oblasti
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sociálně-patologických jevů. Prev-centrum sdružuje aktivity převážně z řad studentů vysokých škol,

kteří v rámci prevence šikany, záškoláctví, zavislostí a dalších jevů, vedou se žáky diskuze na tato

témata, a snaží se ovlivnit v pozitivním slova smyslu postoje dětí k této problematice. Škola může

tento  program  využít  v  rámci  prevence,  nebo  ve  snaze  pozitivního  ovlivnění  žáků  v  případě

podezření na výskyt sociálně-patologických jevů ve škole.

6.10.3 Bílý kruh bezpečí

Toto sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti a jejich blízkým se zaměřuje na prevenci

kriminality, násilí a agresivity, a poskytuje pomoc obětem takového jednání. Zabývá se též vlivem

médií  na  vznik  nebo  prohloubení  násilí  a  agrese.  Pořádá  preventivně  zaměřené  kurzy,  jejichž

hlavním tématem je  ochrana  dětí  před  šikanou.  Pokud  je  tedy  motivem k  záškoláctví  šikana,

agresivní jednání, násilí nebo dokonce kriminalita, ať již ze strany spolužáků, rodiny, blízkých nebo

cizí osoby, je vhodné, aby se na Bílý kruh bezpečí obrátila oběť takového jednání nebo její blízcí,

kteří jsou o tomto jevu informováni.

6.10.4 Dětské krizové centrum (DKC)

Toto krizové centrum se primárně zabývá syndromem CAN, tedy týranými, zneužívanými a

zanedbávanými  dětmi.  Jedná  se  o  neziskovou  organizaci,  která  je  založena  nejen  k  podpoře

prevence, diagnostice, ale také k následné péči, terapii a socioterapii poskytované obětem syndromu

CAN a jejich rodinám, nabízí spolupráci s dalšími institucemi, spolupracuje s OSPOD, provozuje

Linku důvěry a pořádá různé semináře a vzdělávací akce, které se touto problematikou zabývají.

Mimo to nabízí krátkodobé krizové pobyty pro oběti týrání a jejich rodiny v azylovém domě.

6.10.5 Služba pro rodinu a dítě

Tuto  službu  poskytuje  Diakonie  českobratrské  církve  evangelické.  Jedná  se  o  pomoc  s

výchovou, sociální terapii a pomoc v nežádoucích životních situacích. Diakonie rovněž nabízí řadu

programů v rámci volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zaměřených nejen na aktivní trávení

volného času, ale také na možnosti najít si nové kamarády, učit se spolupráce a komunikace s nimi,

sdílet radost a starost, příjemný odpočinek a možnost sebevyjádření například ve výtvarné skupině.
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6.10.6 Lata

Laskavá alternativa trestu pro adolescenty,  ve zkratce LATA, je dobrovolnický program,

který se zabývá mládeží ve věku 15-20 let. Hlavním principem je pozitivní ovlivnění a motivace

adolescentů  s  problematikou  sociálně-patologických  jevů  a  problémového  chování  přidělenými

dobrovolníky,  kteří  se  s  nimi  pravidelně  schází.  Každý  dobrovolník  musí  projít  zaškolovacím

kurzem,  účastnit  se  supervizí,  spolupracovat  s  kurátorem mládeže  nebo jiným profesionálem z

LATA,  a  postupovat  dle  individuálního  plánu,  který  se  sestavuje  a  přizpůsobuje  potřebám

přiděleného klienta, s nímž se dobrovolník schází. Minimální délka kontaktu je 6 měsíců, tedy jedná

se o dlouhodobý program, čímž se zvyšuje pravděpodobnost  pozitivního vlivu na adolescenta.  

LATA je v této práci zmiňována proto, že přechod z pubescentního období do adolescence je

individuální,  často  pomalý,  neohraničený,  a  vzhledem  k  tomu,  že  adolescence  navazuje  na

pubescentní období, a výchovné problémy vznikající v pubescenci se často přesouvají do dalšího

vývojového období, kde se mohou ještě více rozšiřovat a prohlubovat, je vhodné mít informaci o

existenci této organizace a o jejím principu a zaměření.

6.10.7 Big Brothers, Big Sisters (5P)

Tento dobrovolnický program je zaměřen na děti mladší 12 let. Big Brothers, Big Sisters, je

americký název, v Čechách působí tato organizace od roku 1996 jako 5P, což vyjadřuje přátelství,

podporu, prevenci, pomoc a péči. Funguje na podobném principu jako LATA, tedy opět se jedná o

udržení pravidelného kontaktu dítěte s přiřazeným dobrovolníkem. U dětí, kteří udržují předepsaný

pravidelný  kontakt  s  dobrovolníkem,  dochází  k  omezení  až  minimalizaci  výskytu  jevů,  jako

záškoláctví,  předčasné  ukončení  vzdělání,  agresivita  nebo  závislost  v  pubescenci  a  adolescenci

(MATOUŠEK a MATOUŠKOVÁ, 2005).  

Dobrovolníkem se může stát speciálně proškolená osoba starší 18 let, která se, stejně jako v

LATA, účastní pravidelných supervizí. Klientem se může stát dítě bydlící v Praze a okolí ve věku

10-12 let. 

6.10.8 Denní stacionář pro adolescenty

Stacionář přijímá děti od 14 let věku. Horní hranice je 21 let, výjimečně 23 let. Je určen pro
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diagnostiku a  léčbu problémů spojených s dospíváním. Zaměřuje se na komunikační  problémy,

vztahové problémy s rodiči a vrstevníky, záškoláctví, šikanu, zhoršení školního prospěchu, útěky z

domova  a  podobně.  Program nabízí  individuální  a  skupinovou  psychoterapii,  rodinnou  terapii,

arteterapii  a ergoterapii,  ale také individuální výuku dle  osnov žáka.  Záškolák se tedy učí  opět

navyknout  školnímu  řádu  a  znovu  se  pohybovat  v  bezpečném  sociálním  prostředí,  a  to  pod

dohledem zkušených pracovníků psychosociálního zaměření.

6.10.9 Komunitní aktivity

Komunitní aktivity jsou takové aktivity, které mají za cíl v rámci určité vymezené oblasti

působit  na  problémové  chování  mládeže,  vést  k  jeho  prevenci  a  eliminaci.  Na  odstraňování

problémového chování zde spolupracuje nejen škola a rodina, ale i další  organizace, sdružení a

spolky, zejména pak obce. 

Jsou vytvářeny komunitní programy, které mají za cíl nabídnout mládeži možnosti smysluplného

trávení volného času, posilovat sociální kontrolu dětí a mládeže, stimulovat rozvoj sociálních vazeb

v  rámci  komunity,  tj.  posilovat  spojení  mezi  dětmi,  rodinami,  školami  a  všemi  zúčastněnými

institucemi, jako jsou například policie, soudy, obecně prospěšné organizace etc. Programy mohou

být řízeny komunitní radou, ve které působí jak dobrovolníci, tak placení pracovníci.

6.10.10 Komunitní program pro rizikovou mládež

V  rámci  obcí  a  nestátních  institucí  jsou  nabízeny  programy,  které  jsou  zaměřeny  na

rizikovou mládež.  Jedná se o komplexní  komunitní programy pro rizikovou mládež,  které jsou

zaměřeny na pomoc v oblasti resocializace.  Škola nebo rodiče dítěte či dítě samotné se mohou

obrátit na Centrum pro rodinu a dítě, které poskytuje odbornou pomoc a ambulantní i lůžkovou péči

dětem  školního  věku  s  poruchami  učení,  chování,  fobické  poruchy  a  jiné.  Další  komunitní

programy nabízí například D-centrum, což je středisko etopedické prevence, které si klade za cíl

zabránit vážným důsledkům ohrožení sociálního a citového vývoje u dětí a adolescentů. Důsledky

je  míněna  například  toxikomanie  a  jiné  tipy  závislostních  poruch,  kriminalita  nebo  závažné

psychické potíže.

Dále  existuje  řada  nízkoprahových  center  pro  smysluplné  trávení  času,  například  Ulita,

Romodrom o.s, KC Maják, Palaestra o.s., Neposeda o.s, Jahoda o.s, Prev-centrum, Proxima Sociale
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a podobně (BENDL, 2004). 

Na webu je dostupný kupříkladu také interaktivní katalog s názvem „katalog.pravonadetstvi.cz“,

který přehledně popisuje sociálně-patologické jevy, postup řešení, služby a zdroje pomoci, přičemž

uvádí  také  příklady  z  praxe  a  může  rodičům  i  dětem  posloužit  ke  snažší  orientaci  v  dané

problematice. 
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7 KAZUISTIKA 

Tato kazuistika se týká sedmnáctiletého chlapce,  který byl  ve 3 hodiny ráno neodkladně

přijat na oddělení dětské psychiatrie z důvodu agrese. Agresivnímu chování předcházel konflikt s

otcem, který vznikl z důvodu zanedbávání školní výuky chlapcem, který zaspával a nechodil do

školy, odbýval školní povinnosti a vztahy s vrstevníky z důvodu závislostního chování, které se

projevovalo  v  rámci  několikahodinového  trávení  času  na  sociálních  sítích,  především  na

Facebooku.  V  pozadí  tohoto  závislostního  a  vyhýbavého  chování  je  rodinná  problematika.

Kazusitika poukazuje na typické chování člověka, který je závislý na sociálních sítích. V tomto

případě bylo toto chování jednoznačně příčinou zanedbávání školní docházky.

Rodinná anamnéza: 

Otec chlapce pracuje jako řidič. Navštěvuje krizové centrum kvůli potížím se synem, který

je mu přidělen do péče. U otce se objevují úzkosti vzhledem k situaci se synem.

Matka pracuje v cestovním ruchu. S otcem chlapce nežije. Rodiče jsu nyní v rozvodovém

řízení. Matka bydlí společně s dcerou, tedy chlapcovou sestrou. Matka ani sestra chlapce netrpí

žádnými psychickými potížemi.

Osobní anamnéza: 

Chlapec navštěvuje víceleté gymnázium, kde má již dva roky potíže se školní docházkou.

Do školy zaspává, nebo ji vůbec nenavštěvuje. Veškerý svůj volný čas, ale také čas, kdy by měl být

přítomen na školní výuce, tráví na sociálních sítích. 

Po dobu dvou let docházel do adiktologické ambulance z důvodu závislosti na sociálních sítích.

Obtíže byly vedeny pod diagnózou „Patologické hráčství“.  

Navštěvoval  také  stacionář,  kam  chodil  tři  týdny.  Poté  byl  hospitalizován  v  psychiatrické

nemocnici, přičemž však v rámci domluveného režimu navštěvoval svoji kmenovou školu. Dle slov

otce  jednou chlapec  do  školy nepřišel  a  z  důvodu porušení  režimu byl  z  léčebného programu
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vyřazen. Chlapec je pod dohledem sociální kurátorky.

V  minulosti  se  již  jednalo  o  umístění  chlapce  do  výchovného  zařízení,  což  se  nakonec

neuskutečnilo,  a  to  údajně,  dle  slov  chlapcova  otce,  z  důvodu  závažné  drogové  problematiky

vyskutující se v onom výchovném zařízení. 

Chlapec má ve škole špatný prospěch, a to z důvodu záškoláctví a zanedbávání přípravy do školy.

Loni neudělal reparát a opakoval školní ročník. Opakovat jej bude i letos. Je spíše introvertní, ale

kamarády má. Ty však z důvodu aktuálních potíží kontaktuje pouze prostřednictvím sociálních sítí.

Stav při přijetí

Dle otce:

Potíže  se  objevily  před  dvěma  roky,  kdy se  syn  přestěhoval  od  matky k  otci.  Chlapec

dochází stále do stejné školy, avšak prospěchově se ve škole postupně zhoršoval. Otec sdělil, že na

psychiatrii přijel se synem sanitkou, protože byl syn opět dlouho na počítači. Otec uvedl, že když je

syn na počítači dlouho do noci, ráno je neprobuditelný. Není v otcových silách dostat pak chlapce

do školy, a to ani přes veškerou otcovu snahu. Otec chlapci ve 23 hodin řekl, aby vypnul počítač a

šel spát, nebo opět nebude ráno schopen vstávat do školy. Ve dvě hodiny ráno se otec probudil a

viděl,  že  je  syn  stále  na  Facebooku.  Chtěl  mu  vypnout  počítač,  ale  chlapec  se  s  otcem začal

přetahovat, křičel, byl verbálně i brachiálně agresivní.  Otec zavolal rychlou záchrannou pomoc,

aby chlapec neutekl při pokusu o odvoz do  psychiatrického zařízení. Sanitka přijela v doprovodu

policie  a  chlapce  přemístila  za  přítomnosti  otce  na  dětskou  psychiatrii.  Poté  byla  otcem

kontaktována chlapcova matka,  která  se  vzápětí  dostavila  k  příjmu chlapce  na  oddělení  dětské

psychiatrie. Otec vnímá situaci tak, že sociální sítě jsou pro chlapce únikem od reálných vztahů v

rodině.

Dle matky:

Matka vidí jako největší problém oddělení chlapce od jeho sestry. Údajně spolu mají velmi

dobrý  vztah  a  sestra  na  něj  má  dobrý  vliv.  S  manželem  se  chlapcova  matka  rozstěhovala  z

finančních  důvodů,  ale  také  kvůli  údajnému fyzickému násilí  ze  strany manželova  otce na její
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osobu, který jí údajně dal během hádky facku.  Matce vadilo, že otec má časově náročnou práci, ale

vydělává málo peněz, což vedlo k hádkám. Matka sdělila, že chlapec „spadl do těch počítačů“ ještě

o rok dříve, než sdělil otec. Údajně trpěl bolestmi hlavy a žaludku, ale klinicky se skutečná příčina

obtíží  nepotvrdila.  Matka dále uvedla,  že syn „somatizoval“. V té době se již objevovaly první

známky agrese,  kdy syn verbálně napadal  matku,  když ho „vyháněla“  od počítače,  nebo házel

těžítko a další předměty na její počítač. 

Matka přisuzuje agresivní chování  genetice.  Jednou byla údajně fyzicky napadena manželovým

otcem, který byl pod vlivem alkoholu. 

V době postupného  prohlubování  závislostní  problematiky na  sociálních  sítí  si  syn  přál

bydlet u otce. Přání bylo respektováno, nyní ale matka myslí, že to byla chyba. Domnívá se, že chtěl

k otci nikoli z důvodu, že by mu chyběl, nýbrž proto, že je otec „měkota“ a syn ho pravděpodobně

vnímal  jako hodnějšího,  tedy jako toho,  kdo mu dovolí  být  na počítači,  hrát  počítačové hry a

především trávit čas na Facebooku.

Otec podal návrh na umístění syna do výchovného zařízení, což se údajně neuskutečnilo z důvodu

negativního názoru psycholožky, ke které chlapec docházel. Měl také možnost vrátit se opět do

psychiatrické nemocnice, odkud mohl docházet do „své“ školy. Chlapec si však toto nepřál. Svůj

postoj vysvětlil tak, že se mu v tomto zařízení málo věnovali. Matka se domnívá, že její syn má

„horší sociální inteligenci“ a spousta věcí mu „nedochází“, ale mezi kamarády je schopen fungovat

zcela normálně.

Matka i  otec si přejí,  aby byl synovi nastolen pravidelný a pevný režim. Shodují  se, že

pokud by se svojí závislosti dokázal zbavit, nechali by ho studovat na počítačové škole, aby mu

zcela nebránili v tom, co ho baví. Dále by si přáli, aby se opět začal stýkat s  přáteli a také hrát na

klavír, v čemž je chlapec velmi dobrý. Hra na klavír ho velmi bavila, ale dle otce ji „vyměnil za

Facebook“.

Dle chlapce:

Chlapec neví, proč se ocitl na oddělení psychiatrie. Otec dle chlapce plánoval, že ho nechá

hospitalizovat. Nechápe však, proč museli přijet v noci. Otec byl s matkou na chatě. Když se vrátil,

nejdříve byl v „pohodě“, pak ale chtěl, aby chlapec už ve 23 hodin vypnul počítač. Chlapec řekl, že

půjde spát, ale jít spát ve 23 hodin se mu zdálo příliš brzy. Otce neuposlechl. Ten se okolo druhé
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hodiny ranní  vzbudil  a  viděl,  že  je  syn  na Facebooku.  Chtěl,  aby syn počítač vypnul,  což syn

nechtěl udělat a držel vší silou klávesnici. Otce to naštvalo a pohádali se. Chlapec doufal, že si otec

nebo matka hospitalizaci rozmyslí. Na dotaz, jak dlouho by jinak byl na Facebooku, odpověděl že

neví. Raději by šel do školy, než být hospitalizovaný na psychiatrii. Na to sdělil, že ve škole byl

minulý týden pouze jeden den, před tím tam dlouho nebyl, protože zaspával a byl ráno unavený.

Uvědomuje si, že tráví příliš mnoho času na sociálních sítích, ale říká, že je to „normální“. Kromě

počítače mu nic jiného nedělá radost. 

Z psychologického vyšetření:

V anamnéze se dlouhodobě vyskytují  obtíže s  docházkou do školy.  Z tohoto důvodu je

chlapec pod dohledem kurátora. Dále jsou přítomny dlouhodobé konflikty mezi rodiči, kteří jsou

aktuálně  v  rozvodovém řízení.  Chlapec  uvedl,  že  se  mu  často  do  ničeho  nechce,  má  obtíže  s

usínáním, nedokáže se odreagovat jinak,  než sociálními sítěmi a počítačovými hrami.  Vyšetření

nepoukazuje  na  depresivní  prožívání  či  na  narušení  myšlení.  Chlapec  se  snaží  mít  emoce  pod

kontrolou, v dlouhodobé zátěži však se snižuje schopnost této kontroly a dochází pak k afektivnímu

jednání. 

Chlapec je výkonově zaměřený a vzhledem ke snížené frustrační toleranci jsou jeho výkony

kolísavé. Osobnost chlapce se vyvíjí nevyváženě, objevují se tendence k vyhýbavému jednání. Tato

strategie  zvládání  zátěže  má  funkci  obranného  mechanismu,  který  se  jevil  jako  funkční  v

konfliktním rodinném prostředí. Tuto strategii však chlapec postupně přesunul i do jiných oblastí. V

rodinném prostředí si chlapec více rozumí s otcem, který na něm nechává více rozhodnutí. Vztah k

matce je spíše ambivalentní. Je pro něj obtížné se vůči ní vymezit a říci své potřeby. Intelektové

schopnosti se pohybují v pásmu nadprůměru, kognitivní profil je vyrovnaný. U chlapce se objevují

projevy  závislosti  na  internetu  a  sociálních  sítích.  Závěrem  psychologického  vyšetření  byla

doporučena rodinná a individuální psychoterapii, se zaměřením na podporu vlastních kompetencí a

rozšíření repertoáru zvládacích strategií, dále adiktologická léčba.
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Průběh hospitalizace:

Na oddělení dětské psychiatrie a nový režim se chlapec dokázal rychle a dobře adaptovat.

Chlapec se dobře zapojoval do kolektivu dětí, přestože je spíše introvertní povahy. S personálem

spolupracoval, velmi dobře reagoval na pochvalu. Osobnost se jevila disharmonicky se vyvíjející, s

úzkostně vyhýbavými rysy. Chlapec sděloval, že jeho obtíže zahrnují konflikty mezi rodiči, což řeší

tím,  že  tráví  spoustu  času  na  sociálních  sítích.  Postupně  získal  náhled  na  to,  že  vzhledem  k

pozdnímu usínání nebyl schopen ráno vstávat do školy a docházelo k nárůstu školních absencí.

Chlapec  denně  docházel  do  základní  školy  při  psychiatrickém  zařízení,  ve  výuce  dobře

spolupracoval, ve spolupráci s pedagogickými pracovníky si úspěšně doplňoval povinnosti nutné k

uzavření  základní  devítileté  školní  docházky.  Zpočátku  bylo  přítomné  bažení  po  internetu  a

sociálních  sítí,  které  se  postupně  s  délkou  hospitalizace  oslabovalo.  Chlapec  začal  chodit  i  na

propustky, kde dodržoval nastavená režimová opatření, která zahrnovala zejména regulaci přístupu

k  počítači,  pravidelnou  večerku  v  odpovídajících  hodinách  a  přípravu  do školy.  Proběhlo  také

několik návštěv na oddělení, a to ze strany chlapcových spolužáků a přátel,  se kterými se kvůli

sociálním sítím a záškoláctví reálně nekontaktoval. Během hospitalizace probíhala individuální a

skupinová  psychoterapie,  muzikoterapie,  canisterapie,  arteterapie,  ergoterapie,  kreativní  a  herní

terapie  a  autogenní  trénink.  Kromě  psychické  podpory  a  postupného  získávání  náhledu  na

problematiku svého chování tak bylo chlapci nabídnuto široké spektrum činností, které naplňovaly

jeho volný čas a nezahrnovaly sociální sítě ani počítačové hry. Chlapec tak měl možnost uvědomit

si, že může i bez počítače smysluplně a kreativně trávit svůj čas. Chlapec se během hospitalizace

věnoval  také  hře  na  klavír.  Klavír  je  v  rámci  tohoto  zařízení  umístěn  na  herně  oddělení,  a  je

dostupný  pro  všechny hospitalizované  děti.  Proběhlo  i  rodinné  sezení  za  účasti  chlapce,  obou

rodičů,  ošetřujícího lékaře,  klinické psycholožky a sociální  pracovnice.  Byly probrány potřebné

následné kroky po ukončení hospitalizace a následně bylo umožněno předání chlapce do domácí

péče  s  doporučením pokračování  v  léčbě  ambulantní  formou,  včetně  léčby adiktologické.  Celá

hospitalizace  proběhla  bez  farmakologické  medikace,  pouze  s  velkým důrazem na  dodržování

stanoveného režimu. Diagnóza byla uzavřena jako „Disharmonický vývoj osobnosti s vyhýbavými

rysy a Patologické hráčství“. 
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Doporučení:

Závěrem  hospitalizace  bylo  ošetřujícím  lékařem  doporučeno,  aby  chlapec  docházel  do

pedopsychiatrické a adiktologické ambulance. Dále by se mělo pokračovat v individuální a rodinné

psychoterapii, se zaměřením na podporu vlastních kompetencí a zvládacích strategií. Pro chlapce a

jeho rodiče je zajištěn termín v Centru rodinné terapie. Je doporučeno dále spolupracovat s OSPOD.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
Tato část práce se zabývá průběhem kvantitativního výzkumu, jenž na základě deduktivní

logiky redukuje realitu na číselné hodnoty, a jehož podklady pro pojmenování cílů a určení hypotéz

vznikly na základě shrnutí poznatků z teoretické části.

Je  zde  uveden  postup  sběru  dat,  operacionalizace,  tedy  převedení  teoretických  pojmů  do

výzkumných  (REICHL,  2010),  a  hledání  vzájemné  korelace  dvou  proměnných,  tedy  dvou

popisovaných sociálně-patologických jevů. Závislost či  nezávislost  uvedených jevů je stanovena

výpočtem Pearsonova chí-kvadrát testu.

Dále jsou uvedeny výsledky a statistické údaje získané výzkumným šetřením. 

Navazuje diskuze, kde jsou uváděny vlastní úvahy a postřehy a dále jsou porovnávány výsledky

předkládané práce s výsledky jiných výzkumných prací. 
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8 CÍLE A HYPOTÉZY
V této kapitole uvedu cíle práce, cíle výzkumu, stanovené hypotézy a metody sběru dat.

 Cíle výzkumu a ověření hypotéz budou interpretovány v kapitole s názvem „Vyhodnocení hypotéz

a cílů výzkumu“. Cíle předkládané práce budou shrnuty v jejím závěru.

Cílem předkládané práce je:

1) upozornit na možnou souvislost výskytu záškoláctví se závislostí na sociálních sítích

2) pokusit se popsat a blíže objasnit problematiku záškoláctví a závislosti na sociálních sítích a

stručně shrnout dostupné poznatky o těchto sociálně-patologických jevech

3) přispět dle možností k prevenci záškoláctví a závislosti na sociálních sítích

4) uvést  příklady preventivní  sociální  práce  s  pubescenty,  která  by předcházela  uvedeným

sociálně-patologickým jevům

V souvislosti s cíli práce byly stanoveny následující cíle výzkumu:

1. prokázat vzájemnou souvislost mezi výskytem záškoláctví a závislostí na sociálních sítích u

pubescentů na základních školách

2. zjistit, jaká je četnost výskytu těchto jevů v případné vzájemné souvislosti

3. zjistit,  zda  mají  žáci  na  základních  školách  v  období  pubescence  povědomí  o  možném

vzniku závislosti na sociálních sítích

Testování  statistických  hypotéz  je  významnou  metodou  v  oblasti  vyhodnocování

experimentálních  dat.   Analýzou  výběrových  dat,  která  jsou  získána  od  výběrového  souboru

respondentů na základě výzkumného šetření, jsou hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny. Pro tento

výzkum byly stanoveny 4 hypotézy, které se vztahují k uvedeným cílům výzkumu.

První hypotéza, H0, je hypotéza nulová a popírá vzájemnou souvislosti mezi záškoláctvím a

závislostí na sociálních sítích.

H1 je  hypotéza,  která  vyvrací  pravdivost  H0,  a  potvrzuje  vzájemný  vztah  mezi  oběma

uvedenými jevy. H0 a H1 se vztahují k 1. cíli výzkumu. 

         Vedlejší hypotézy, V1 a V2, se zabývají ostatními uvedenými cíli výzkumného šetření, přičemž

cíl 2 bude ověřován na základě potvrzení či hypotézy V1. Ke 3. cíli se vztahuje hypotéza V2.
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H0 Předpokládám, že výskyt záškoláctví a závislosti na sociálních sítích u pubescentních žáků,

jsou jevy, které se na sobě vyskytují nezávisle. 

H1 Předpokládám, že existuje vzájemná souvislost mezi výskytem záškoláctví a závislostí na

sociálních sítích u pubescentů na základních školách. 

Pokud se nepotvrdí pravdivost H0, znamená to, že jsou uvedené jevy na sobě závislé, tedy

souvislost mezi nimi existuje a platí H1. 

Pro ověření bude použito Pearsonovo testování nezávislosti dvou proměnných.

V1 Předpokládám, že na každé z vybraných základních škol se objeví minimálně tři případy

záškoláctví, zároveň s výskytem závislostí na sociálních sítích.

Hypotéza bude potvrzena, pokud součty dětí,  které odpovídají kritériím záškoláctví, tedy

byly za školou vícekrát v letošním školním roce, budou více než tři z každé školy, kde byl výzkum

prováděn, a zároveň se u nich potvrdí závislost na sociálních sítích na základě výsledků Bergenské

škály, která je součástí  dotazníku. 

V2 Předpokládám, že  pubescenti  nemají  povědomí o vzniku rizika závislosti  na sociálních

sítích.

Hypotéza bude potvrzena,  pokud pro její  pravdivost  budou svědčit  odpovědi  alespoň ze

dvou otázek vztahujících se k této hypotéze, tedy dle dotazníku se jedná o otázky 10-12.

Ke splnění cílů budou použity tyto metody:

1) vlastní polostrukturovaný, dvoufaktorový dotazník

2) Bergenská škála závislosti na sociálních sítích

3) Pearsonův chí-kvadrát test

4) doplňkově diskuze se žáky na téma „záškoláctví a závislost na sociálních sítích“

5) doplňkově volný rozhovor s vyučujícími na základních školách
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9 CHARAKTERISTIKA SOUBORU RESPONDENTŮ

Provedení  výzkumného  šetření  není  možné uplatnit  na  celou  populaci,  proto  je  vybírán

reprezentativní  vzorek,  který  je  tvořen  respondenty.  Do  reprezentativního  vzorku  by měly  mít

možnost  dostat  se  všechny populační  skupiny,  u  nichž  se  daný jev  zkoumá.  Pro  to,  aby měly

všechny skupiny stejnou šanci stát se respondenty, byly školy, v nichž se šetření provádělo, vybrány

náhodně. 

Soubor  respondentů  tvořili  žáci  7.  a  8.  tříd  pražských  základních  škol,  přičemž  jsem

postupovala tak, že z celkového počtu 304 základních škol v Praze, jsem vybrala každou čtyřicátou

školu. 

Celkem jsem tedy oslovila 7 základních škol v Praze, jejichž názvy ponechávám po dohodě

s ředitelstvím škol v anonymitě. 

Tato úroveň tříd byla vybrána proto, aby respondenti věkově spadali do skupiny pubescentů, a bylo

tak dosaženo validních výsledků v souvislosti s určitou věkovou kategorií. 

Vzhledem k tomu, že je usilováno o dosažení co největšího stupně spolehlivosti  daného

výzkumu, pro zkoumání korelace dvou jevů bylo nutno zajistit dostatečný vzorek respondentů.

Vycházela jsem z úvahy, že pokud je dle pokynů české školní inspekce počet žáků minimálně 17 a

maximálně 30 na jednu třídu (ČSI, © 2017), průměrný počet činí 23 žáků na jednu třídu. Pokud by

na dané škole byly dvě třídy sedmých a dvě třídy osmých tříd, jednalo by se o 92-138 žáků na jedné

škole.  Pro  získání  počtu  respondentů  potřebného  k  reprezentativnímu  výsledkům kvantitivního

výzkumu, je potřeba oslovit velký vzorek respondentů. 7 oslovených škol čítalo dohromady 987

žáků, což je dostatečný počet respondentů pro získání validních výsledků. Dotazníkového šetření se

nezúčastnilo 152 žáků. Celkový počet respondentů tedy dává číslo 835.

Respondenti  byli  vzhledem  ke  zkoumání  korelace  dvou  sociálně  patologických  jevů

rozděleni  do  několika  skupin.  První,  hlavní  skupina,  byla  tvořena  všemi  respondenty,  kteří  se

účastnili dotazníkového šetření. Této skupině jsem přidělila zkratku S1. 

První  podskupina  hlavní  skupiny,  dále  S2,  byla  tvořena  těmi  respondenty,  kteří  byli  na

základě dotazníkového šetření považováni za potenciální záškoláky, tedy byli za školou v letošním

školním roce dvakrát či vícekrát. Do podskupiny S3 se zařadili ti respondenti, jež byli za školou

pouze jedenkrát, tudíž nebyli považováni za záškoláky.
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Další podkupina, S4, byla tvořena těmi dotazovanými, kteří v tomto školním roce nebyli za školou

vůbec. Respondenti ve skupině S5 odpovídali jednak zvolené klasifikaci záškoláctví, zároveň však

plnili podmínky pro závislost na sociálních sítích dle Bergenské škály.

Poslední skupinu S6 tvořili tací respondenti, kteří odpovídali závislosti na sociálních sítích, avšak

nikoliv v souvislosti s jevem záškoláctví.

Tab.1, Rozdělení respondentů do skupin

S1 celkový počet respondentů

S2 záškoláci

S3 1x za školou

S4 nezáškoláci

S5 výskyt záškoláctví a závislosti

S6 závislí respondenti
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10 PRŮBĚH VÝZKUMU A METODIKA

Pro získání dat, která by měřila četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve společnosti a

míru vzájemné korelace dvou jevů, jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu, přičemž jsem

získala vzorek 835 respondentů ze sedmi pražských základních škol. 

Respondenti se se souhlasem vedení škol a rodičů zúčastnili anonymního dotazníkového šetření.

Dotazník  je  metoda,  která  v  krátkém  čase  umožňuje  získat  data  od  velkého  počtu

respondentů,  a  to  při  nízké  finanční  náročnosti  v  porovnání  s  některými  dalšími  metodami

(REICHEL, 2009, s. 100).

Nevýhodou  bývá  zejména  nedostatek  výčtu  možností  odpovědí,  nemožnost  podrobně  rozepsat

odpověď k otevřené otázce, nedostatek času, dále pak hrozí, že bude nízká návratnost dotazníků

směrem k výzkumníkovi, pokud si výzkumník předem nenaplánuje způsob, jakým bude dotazníky

vybírat.  Hrozí,  že  nebudou vyplněny všechny uvedené otázky,  respondent  neporozumí otázce a

nebude  mít  možnost  zeptat  se  výzkumníka  na  to,  jak  otázku mínil  (REICHEL,  2009,  s.  108).

Samozřejmě je nutno počítat s tím, že odpovědi nemusí být vždy pravdivé. Přesto se jedná o velmi

vhodnou metodu, pokud jde o výzkum výskytu sociálního jevu na velkém počtu respondentů.

V  předkládané  práci  je  použit  polostrukturovaný,  dvoufaktorový  dotazník  vlastní

konstrukce, měřící 2 veličiny, kterými jsou dva sociálně-patologické jevy. 

Vedení dvou z oslovených škol požadovalo nejprve podepsané souhlasy rodičů svých žáků. 

Souhlasy kontrolovali   ředitelé  škol,  u  nichž  také  tyto  dokumenty zůstaly.  Nepožadovala  jsem

vysbírání souhlasů, jelikož by vzhledem k uvedení jména žáka a podpisu rodičů nebyla zajištěna

anonymita výzkumného šetření. Vzor souhlasu rodičů je uveden v příloze. 

Poté,  co  jsem  získala  písemný  souhlas  od  vedení  všech  sedmi  škol  k  provedení

kvantitativního  výzkumu,  jsem  zajistila  dostatečný  počet  dotazníků  a  provedla  nejprve  pilotní

studii,  která  za  účasti  malého souboru účastníků  pomáhá ověřit  proveditelnost  výzkumu,  zjistit

nedostatky v metodologii sběru dat a ověřit další faktory, jako je potřebný čas, přítomnost další

osoby,  rušivé  podněty  a  podobně.  Slouží  tedy  k  možnosti  úpravy  sběru  dat  před  hlavním

kvantitativním výzkumem  a  možnosti  vyhnout  se  ztrátě  času  v  případě  nevhodně položených

otázek a zvolené metody, nebo nevhodného vzorku respondentů, přičemž výzkum ztrácí reliabilitu,

tedy spolehlivost,  věrohodnost a nepřítomnost chyby v měření, a validitu, tedy fakt, že metoda
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skutečně měří onu měřenou veličinu, kterou má měřit (DIESMAN, 2011, s. 120-122).

Pilotní studie, nebo také předvýzkum, byla provedena na základní škole v Praze 2, kde jsem

již v minulosti prováděla výzkumné šetření a přednášela žákům témata z oblasti primární prevence.

Na této škole jsem 7.3. 2017 rozdala v sedmé a osmé třídě dotazník celkem 31 žákům, přičemž 16

žáků  bylo  ze  sedmé  třídy  a  15  z  osmé  třídy.  Polostrukturovaný  dotazník  byl  tvořen  dvaceti

otázkami, k němu byla navíc přiložena standardizovaná Bergenská škála, která měla měřit závislost

na sociálních sítích. Tato škála obsahuje 6 otázek. Celkem tedy žáci vyplnili 26 otázek. Časově jsem

zvolila  45  minut,  přičemž po vyplnění  dotazníku všemi  respondenty jsem chtěla  zjistit,  za  jak

dlouho bude dotazník vyplněn. Podle toho jsem měla v plánu domluvit se s vyučujícími vybraných

škol na uzpůsobení průběhu vyučovací hodiny.

Žáci, kteří se účastnili pilotní studie, vyplnili všech 26 otázek přibližně za dvacet minut. Po

přečtení  odpovědí  jsem vyřadila  z  vlastního,  polostrukturovaného  dotazníku,  3  otázky,  na  něž

přibližně polovina žáků nedokázala odpovědět. Ve dnech od 3.4. do 30.4. jsem postupně rozdala

dotazníky na všech sedmi školách, přičemž po vyplnění dotazníků zbýval prostor pro diskuzi se

žáky na téma záškoláctví a závislost na sociálních sítích.

Diskuze je typem skupinového rozhovoru,  kdy není  cílem hodnotit,  zkoušet,  soutěžit  ve

správnosti  odpovědí  nebo rozhodovat,  ale  diskutovat  nad  daným tématem,  otevřeně  vnášet  své

náměty, zkušenosti a argumenty, vzájemně se doplňovat a zamýšlet se. Diskuze v tomto výzkumu

není metodou sběru dat, nýbrž metodou komunikace s respondenty, přičemž jsem měla možnost

objasnit  si  některé  názory  a  postoje  žáků  ke  zkoumaným  jevům  a  doplnit  poznatky,  které  v

dotazníkovém šetření nebyly zahrnuty. Diskuze proběhla až po vyplnění dotazníků z toho důvodu,

že pokud by proběhla před vyplněním dotazníků, mohlo by dojít k ovlivnění reliability výzkumu. 

Dalším důvodem bylo zajistit  dostatek  času respondentům,  aby měli  možnost  pečlivě si

přečíst znění otázky a případně se u otevřených otázek více rozepsat. 

Během provádění výzkumu nebyl ve třídě přítomen učitel, což bylo, podle mého názoru,

během  vyplňování  dotazníků  pozitivním  faktorem  pro  zajištění  větší  míry  pravdivosti  otázek,

během besedy pak k větší otevřenosti žáků, kteří  by v přítomnosti učitele,  coby autority,  mohli

odpovídat tak, jak je to podle nich správné, nikoliv pravdivé, a to zejména v otázce záškoláctví.  

Přesto však ani přes to nelze verifikovat odpovědi respondentů v dotazníku, což je onou

zmíněnou   nevýhodou  dotazníkového  šetření.  Před  i  po  provedení  výzkumu  jsem  hovořila  s

vyučujícími o tématu záškoláctví a závislosti na sociálních sítích. Jednalo se o volné rozhovory, z
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nichž plynou totožné závěry z rozhovoru se všemi vyučujícími. Stejně tak jako v případě diskuze se

žáky, nejednalo se o cílený výzkum, pouze o lepší porozumění a získání obecného náhledu na to,

jakým způsobem se staví vyučující k těmto sociálně-patologickým jevům.

Zvolenými metodami během sběru dat byly následující:

■ nestandardizovaný, polostrukturovaný dotazník vlastní konstrukce

■ standardizovaná Bergenská škála
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11 ANALÝZA DAT

Na celkový počet 987 žáků bylo rozdáno 841 dotazníků, jelikož nebyla 100% přítomnost

všech žáků že třídách. 

Návratnost dotazníků nebyla zcela stoprocentní, avšak do stoprocentní návratnosti chybělo

pouze necelé 1% dotazníků. 

Třídění dotazníků bylo velmi náročné, neboť jsem respondenty rozdělovala na 7. a 8. třídy,

dále na chlapce a dívky, posléze jsem dotazníky přiřazovala pod výše uvedené zkratky podskupin,

tedy kódy S1-S6. 

Nejprve  jsem se  zaměřila  na  otázky,  kde  bylo  možné uplatnit  výsledky na  celý  soubor

respondentů.  Použila  jsem  způsob,  kdy  jsem si  do  předpřipraveného  dotazníku  psala  čárky  k

jednotlivým možnostem odpovědí.  U  otázek  otevřených  jsem vypisovala  odpovědi,  které  byly

stejné či odpovídající stejnému významu. Pro přehlednost jsem vytvořila tabulky, kam jsem vypsala

na osu X odpovědi, na osu Y jsem pak uvedla počet odpovědí. 

Při porovnávání výskytu daných jevů jsem třídila dotazníky pod kódy S1-S6. 

K předpřipravené tabulce s kódy jsem poté vyplnila počet odpovídajících respondentů, viz. Tabulka

níže.

Tab.2, Přiřazení počtu respondentů jednotlivým skupinám

S1 Celkový  počet
respondentů

835 100,00%

S2 Záškoláci 100 11,98%

S3 1x za školou 121 14,49%

S4 Nikdy za školou 614 49,34%

S5 Výskyt
záškoláctví  a
závislosti

63 7,54%

S6 Závislí
respondenti

139 16,65%

63



12 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Výsledky,  které  jsem  získala  výzkumným  šetřením,  jsem  uvedla  do  tabulek  a  grafů  v

programu Open Office. Převedení dat takovýmto způsobem umožňuje lepší přehlednost a orientaci

především v případě, kdy se operuje s vícero číselnými daty. 

V této kapitole jsem uvedla celkové statistiky provedeného výzkumu.

Poté  jsem  se  zaměřila  na  ověření  hypotéz  H0 a  H1 a  dále  na  výsledky  dotazníku  a  vztah  k

jednotlivým hypotézám. Zobrazení  odpovědí  na jednotlivé otázky pomocí  grafů a  tabulek jsem

uvedla v příloze. 

Výzkumu se  zúčastnilo  celkem 835 respondentů.  Základní  rozdělení  podskupin  s  počty

respondentů bylo uvedeno v tabulce č. 2.

Následující tabulka znázorňuje počet respondentů v jednotlivých třídách.

Tab.č.3,  Celkový počet respondentů v jednotlivých třídách

Tab. č. 4, Celkový počet respondentů, četnost a relativní četnost

Celkový počet respondentů

Četnost Relativní četnost

Počet žáků 7. třídy 429 51,00%

Počet žáků 8. třídy 406 49,00%

Celkem                       835

64

Celkový počet respondentů v jednot livých tř ídách

7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C

Škola 1 23 25 23 22 21 22 136

Škola 2 20 22 20 20 19 23 124

Škola 3 28 27 X 25 25 X 105

Škola 4 24 23 23 19 20 21 130

Škola 5 25 25 X 23 22 X 95

Škola 6 26 27 X 30 29 X 112

Škola 7 23 23 22 20 24 21 133

P očet res p on d entů  
v e š k o lách



Z tabulky č. 3 je patrné, že počet žáků v jednotlivých třídách se nijak významně nelišil.

Průměr činí 119 žáků 7. a 8. třídy na jednu školu. Tabulka č. 4 ukazuje, že počet respondentů v 7. a

8. třídách je téměř shodný, což je pozitivním ukazatelem pro validitu provedeného výzkumu. 

Je tedy možno poukazovat na pubescenty celkově, bez rozlišení věkové kategorie mezi žáky 7. a 8.

tříd,  o  jednu třídu  základní  školy,  kde  by výsledky nemusely mít  tak  významnou  vypovídající

hodnotu vzhledem k rozdílu v počtu žáků v sedmých a osmých třídách. 

Stejnoměrnost vzorku respondentů byla zajištěna také tím, že se jedná o přibližně stejná

čísla, co se týče rozdělení na chlapce a dívky v celkovém počtu i v jednotlivých třídách.

Celkově odpovídalo 51% chlapců a 49% dívek. 

Genderové rozložení respondentů je znázorněno v tabulce č. 5.

Tab.č. 5, rozdělení respondentů dle pohlaví

Rozdělení respondentů dle pohlaví

Dívky 7. třída 202 24,00%

Chlapci 7. třída 227 27,00%

Dívky 8. třída 205 25,00%

Chlapci 8. třída 201 24,00%

Celkem                                   835

Nyní se dostáváme k výsledkům, které poukazují na četnost výskytu záškoláctví. 

Jak již bylo zmíněno, respondenti bylo mimo jiné rozděleni podle toho, zda byli ve školním roce

2016/2017 za školou jednou či vícekrát, či nikoliv. Respondent, který uvedl možnost „vícekrát“, byl

vyhodnocen jako záškolák. U těchto záškoláků jsem zkoumala závislost na sociálních sítích. 

Pro zajímavost uvádím nyní v následujících dvou tabulkách 6 a 7 počet respondentů, kteří

nebyli za školou vůbec, a dále počet respondentů kteří byli za školou jak jednorázově, tak v případě

záškoláků vícekrát a kterých je dohromady 221.   
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Tab.č. 6, Respondenti, kteří nebyli v letošním za školou

Respondenti, kteří nebyli v letošním roce za
školou

Četnost Relativní četnost

7. třída 311 51,00%

8. třída 303 49,00%

Celkem          614

Tab. č. 7, Respondenti, kteří byli v letošním školním roce za školou

Respondenti, kteří byli v letošním školním roce za školou
(jednou i vícekrát)

Žáci 7. třídy Dívky Chlapci Celkem

26 80 106

Žáci 8. třídy Dívky Chlapci Celkem

39 76 115

Celkem           221

Tab.č.8, Výskyt záškoláctví a zároveň závislosti na sociálních sítích I.  

Výskyt záškoláctví a zároveň závislosti na sociálních sítích I. 

7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C

Škola 1 2 2 1 1 3 2

Škola 2 3 0 3 0 1 1

Škola 3 0 0 X 0 3 X

Škola 4 5 3 4 4 4 1

Škola 5 1 0 X 2 1 X

Škola 6 2 2 X 0 1 X

Škola 7 X 2 2 1 3 3

Tabulka  č.8  ukazuje,  že  lze  potvrdit  vedlejší  hypotézu  V1,  která  předpokládá,  že  na  každé  z

vybraných  základních  škol  se  z  celkového  počtu  respondentů  objeví  minimálně  3  případy

záškoláctví zároveň se závislostí na sociálních sítích. Z tabulky je patrno, že na každé z uvedených
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škol se objevili žáci, u nichž se vyskytují tyto dva jevy zároveň. 

Nejnižší číslo bylo 3, na jedné ze škol se dokonce objevilo 21 případů, které pojí oba dva sociálně-

patologické jevy. V průměru se jedná o třikrát vyšší číslo, než byl předpoklad uvedený v hypotéze

V1. Průměrný výskyt záškoláctví zároveň se závislostí na sociálních sítích lze tedy přičíst průměrně

9 respondentům z jedné školy.

Z další  tabulky je  patrna  četnost  výskytu  těchto  dvou jevů a  chlapců  a  dívek  a  také  v

jednotlivých třídách. U chlapců se záškoláctví zároveň se závislostí na sociálních sítích vyskytuje o

něco častěji. Mezi sedmou a osmou třídou není v tomto smyslu významný rozdíl.

Tab. č. 9 , Výskyt záškoláctví a zároveň závislosti na sociálních sítích II.

Výskyt záškoláctví a zároveň 
závislosti na sociálních sítích II. 

7. třída 32

Dívky 7. třída 13

Chlapci 7. třída 19

8.třída 31

Dívky 8.třída 14

Chlapci 8. třída 17

Celkový počet 63

Dívky celkem 27

Chlapci celkem 36

Tab.č.10, Respondenti, kteří odpovídají závislosti dle Bergenské škály

Respondenti, kteří odpovídají závislosti dle
Bergenské škály

7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C

Škola 1 5 7 2 4 8 3

Škola 2 3 1 5 0 2 3

Škola 3 0 2 X 1 5 X

Škola 4 9 5 6 7 7 4

Škola 5 4 0 X 4 4 X

Škola 6 1 3 X 2 3 X

Škola 7 4 3 4 5 7 6
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Následující tabulka č. 11 ukazuje na výskyt závislosti na sociálních sítí nejen u záškoláků,

ale  na  případech  všech  respondentů,  kteří  splnili  kritéria  závislosti  na  sociálních  sítích  dle

Bergenské škály. Tato čísla jsou, dle mého názoru, významná, neboť ukazují na četnost výskytu

závislosti na sociálních sítích, přičemž na každé škole se objevilo průměrně 19 žáků, kteří jsou dle

Bergenské  škály  závislí  na  sociálních  sítích.  Větší  výskyt  závislosti  se  objevuje  u  starších

pubescentů, jak ukazuje tabulka č. 11. 

Tab. č.11, celkový počet závislých respondentů

Celkový počet závislých respondentů

7. třída 64

8. třída 75

celkem 139

12.1 Diskuze se žáky

Po vysbírání dotazníků se objevil časový prostor 15-25 minut, který byl věnován společné

diskuzi se žáky. Žáci byli překvapeni, že existuje škála, která přímo zkoumá závislost na sociálních

sítích.

Ze všech dětí se objevily čtyři, které nemají doma počítač a nemají ani internet v mobilu, což je na

835 dětí  velmi málo.  Několik dětí  však uvedlo,  že nemá Facebook. Objevili  se také žáci,  kteří

sdělili, že někdo z jejich okolí, většinou kamarád či sourozenec, by mohl mít problémy se závislostí

na  sociálních  sítích.  Zhruba  polovina  dětí  však  i  po  diskuzi  hájila  svůj  názor,  že  závislost  na

sociálních sítích neexistuje, protože se nejedná o alkohol ani jinou tvrdou, látkovou drogu.

12.2 Volný rozhovor s vyučujícími

Z  volných rozhovorů s vyučujícími, s nimiž jsem se domlouvala na provedení výzkumu po

schválení  vedením školy,  jsem zjistila,  že  podle většiny učitelů není  záškoláctví  častým jevem,
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přesto se podle nich v každé třídě objeví několik jedinců, kteří chodí za školu opakovaně. 

Řešením  bývají  třídní  napomenutí,  důtky,  rozhovor  se  žákem,  rodiči,  školním  psychologem,

metodikem prevence. Výjimečně se stává, že jsou zapojeny další instituce. Pokud ano, jedná se SPC

a  PPP,  v  případě  dalších  obtíží  v  chování  žáka,  často  ve  spojitosti  s  dysfunkční  rodinným

prostředím, bývá kontaktován sociální pracovník. 

Velmi často se však stává, že děti zaspávají na ranní vyučovací hodiny. Podle učitelů může být

právě zaspávání jedním z hlavních znaků, které by mohly poukazovat na závislost na sociálních

sítích.

Podle vyučujících se nejčastěji jedná o žáky ze sociálně patologického rodinného prostředí, často se

také jedná o vliv party. Poslední roky pozorují nárůst možných znaků závislosti na sociálních sítích

u svých žáků, kteří se bez mobilních telefonů s internetem téměř neobejdou. 

Píší si spolu na sociálních sítích i během výuky, na Facebook nejednou údajně zveřejnili také učitele

a nevhodně je komentovali. Učitelé se setkávají mnohem častěji s kyberšikanou, než s klasickou

formou fyzické a psychické šikany. Dopady na jedince však bývají stejné, někdy mohou být i horší.

Učitelé si myslí, že mezi záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích může existovat významný

vztah.

69



13 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ A CÍLŮ VÝZKUMU

K prokázání souvislosti mezi jevy záškoláctví a závislostí na sociálních sítích jsem využila

testování nezávislosti, respektive Pearsonův chí-kvadrát test.

Pearsonův chí-kvadrát test je základním a velmi používaným testem nezávislosti v kontingenční

tabulce.  Dle  hypotézy  H0 zde  náhodné  veličiny  X  a  Y  jsou  nezávislé.  Jinými  slovy

„pravděpodobnost nastání určité varianty náhodné veličiny X neovlivňuje nastání určité varianty

náhodné veličiny Y (Jarkovský, [2016]).“ V našem případě si za X a Y mohu dosadit závislost na

sociálních sítích a záškoláctví. 

S využitím pravděpodobnosti pak H0 znamená, že: 

pij  = P( X = i  Λ Y = j),  tj.  pravděpodobnost  závislosti  na  sociálních  sítích  a  záškoláctví  zároveň  = P (X = i) tj.

pravděpodobnost závislosti na sociálních sítích x P (Y = j) tj. pravděpodobnost záškoláctví =  pipj, i=1, …, r, j = 1, ..., c. 

Test  využívá  srovnávání  pozorovaných  četností,  které  pramení  z  výzkumu a  dále  očekávaných

četností (předpokládaných při platnosti nulové hypotézy) kombinací náhodných veličin X a Y. 

Na  počátku  máme  čtyřpolní  kontingenční  tabulku,  kde  jsou  uvedeny  jevy

závislosti/nezávislosti a záškoláctví/nezáškoláctví a příslušné počty dětí dle našeho výzkumu. 

Tab. č. 12, Kontigenční tabulka

ZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ celkem

ZÁŠKOLÁK 63 37 100

NEZÁŠKOLÁK 76 659 735

celkem 139 696 835

Nejprve  jsem  vypočítala  pravděpodobnosti  jednotlivých  jevů.  Použila  jsem  vzorec  pro

výpočet pravděpodobnosti, kdy:

pravděpodobnost  p  =  (počet  dětí  s  výskytem  daného  jevu)  /  (počet  zkoumaných  dětí),  tedy
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konkrétně dle dosazených čísel z kontingenční tabulky.

Pravděpodobnost záškoláctví = 100/835 = 0,1197

Pravděpodobnost nezáškoláctví = 735/835 = 0,8802

Pravděpodobnost závislosti na sociálních sítích = 139/835 = 0,16646

Pravděpodobnost nezávislosti na sociálních sítích = 696/835 = 0,83353

Nyní uvedu pravděpodobnosti obou jevů zároveň, budu vycházet z matematického zákona,

který říká, že pravděpodobnost jevů, které na sobě nezávisí,  je rovna součinu pravděpodobností

jednotlivých jevů. 

Pravděpodobnost záškoláků závislých na sociálních sítích = 100/835 x 139/835 = 0,01994

Pravděpodobnost nezáškoláků nezávislých na sociálních sítích = 735/835 x 696/835 = 0,73371

Pravděpodobnost záškoláků nezávislých na sociálních sítích = 100/835 x 696/835 = 0,09982

Pravděpodobnost nezáškoláků závislých na sociálních sítích = 735/835 x 139/835 = 0,14653

Nyní, po zjištění pravděpodobností, budu za využití výsledků pravděpodobností obou jevů

pokračovat ve výpočtech očekávaných četností těchto jevů eij. 

Za platnosti nulové hypotézy lze využít k výpočtu následující výraz: 

eij = npij = npipj = n (ni/n) (nj/n) = (ninj )/n  

Tedy v našem případě můžeme s využitím výpočtu složených pravděpodobností pokračovat takto:

očekávaná četnost (eij) = celkový počet dětí (n) x pravděpodobnost složených jevů (pij)

Konkrétně to v tomto případě znamená, že je:

Očekávaná četnost záškoláků závislých na sociálních sítích = 0,01994 x 835 = 16,64

Očekávaná četnost nezáškoláků nezávislých na sociálních sítích = 0,73371 x 835 = 612,64

Očekávaná četnost záškoláků nezávislých na sociálních sítích = 0,09982 x 835 = 83,34

Očekávaná četnost nezáškoláků závislých na sociálních sítích = 0,14653 x 835 = 122,35
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Nyní, se znalostí 4 očekávaných četností, přistoupím k výpočtu tzv. Chí kvadrátu (X2) 

Dle Pearsonova vzorce z roku 1904 doposud platí, že statistika

                  „má za platnosti nulové hypotézy o nezávislosti chí-kvadrát rozdělení pravděpodobnosti

s  parametrem (r-1)(c-1),  tedy,  že  platí  X2   ~  X2
(r-1)(c-1).  Nulovou  hypotézu  o  nezávislosti  X  a  Y

zamítáme na hladině významnosti α, když hodnota testové statistiky X2 přesáhne příslušný 100(1-α)

% kvantil rozdělení X2“ (Jarkovský,[2016])  

Následuje výpočet chí kvadrátu dosazením do vzorce pro výpočet X2 . 

[(počet nezávislých nezáškoláků na sociálních sítích z k. tabulky – očekávaná četnost)2/ očekávaná

četnost] +  [(počet  nezávislých  záškoláků  –  očekávaná  četnost)2/  očekávaná  četnost]  + [(počet

závislých nezáškoláků – očekávaná četnost)2/ očekávaná četnost] + [(počet závislých záškoláků  –

očekávaná četnost)2/ očekávaná četnost].

S dosazením konkrétních hodnot bude postup takovýto: 

(659-612,64)2 / 612,64 =  3,50 

(37 – 83,35)2 / 83,35 = 25,77

(76-122,35)2 / 122,35 = 17,55

(63-16,64)2 / 16,64 = 129,16 

a v součtu 3,50+25,77+17,55+129,16= 175,98 =  X2 (hodnota testové statistiky, chí kvadrát, chi2) 

Dále s vypočteným  výsledkem X2 postupuji ve výpočtu následovně: 

X2 porovnám s hodnotami uvedenými v příslušné tabulce pro Kvantily X2   (viz. Příloha).

Zde provedu porovnání pro hladinu významnosti 5% (α = 0,05) při stupni volnosti 1.

Stupeň volnosti získám jako: (počet řádků kontingenční tabulky - 1 ) x (počet sloupců kontingenční

tabulky – 1), konkrétně tedy  (2-1)x(2-1) = 1 

Zjišťuji 1- α = 0,95, v tabulce tomuto odpovídá kritická hodnota 3,84. Tabulka je uvedena v Příloze

č.8. 
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Hodnocené faktory považujeme za nezávislé, pokud testová charakteristika X2 je menší než

kritická hodnota veličiny chi2 proX2 (r - 1)(s - 1) stupňů volnosti

Platí,  že  „nulovou hypotézu o nezávislosti  X a Y zamítáme na hladině významnosti  alfa,  když

hodnota testové statistiky X2 přesáhne příslušný 100(1 - α ) % kvantil rozdělení, tedy když:

X2 > X2
(r-1)(c-1)(1- α)

X2 = 175,98

X2_0,05 pro  (2 - 1)(2 -1) = X2_0,05(1) = 3,84

Platí, že 175,98 > 3,84

Po provedením výpočtu lze učinit závěr, že hypotéza H0 o nezávislosti  jevů, tedy závislosti

na sociálních sítích a záškoláctví, byla zamítnuta. Naopak se potvrdila hypotéza  H1 která říká, že

není pravda, že záškoláctví a závislost na sociálních sítích jsou na sobě nezávislé, respektive tedy,

že tyto jevy na sobě závisí a je mezi nimi souvislost.

Před finálním výpočtem musela být ověřena platnost 2 základních předpokladů. 

Prvním z nich bylo, že jednotlivá pozorování uvedená v kontingenční tabulce jsou nezávislá, jinými

slovy, že každý prvek souboru je pouze jedné buňce tabulky. 

Druhým z předpokladů je, že 4/5 buněk kontingenční tabulky má očekávanou četnost větší, než 5 a

všechny buňky tabulky mají očekávanou četnost větší, než 2. 

Kontingenční tabulka k obsahuje četnosti 63, 37, 76, 659. V jednotlivých buňkách platí nerovnost

63 > 5, 37 > 5, 76 > 5, 659 > 5, ve všech buňkách je tedy splněna podmínka četnosti větší než 5 a

současně četností větší než 2. Předpoklady před provedením výpočtu byly ověřeny jako platné. 
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Tab. č. 13, Kontigenční tabulka- skutečná četnost

Tab. č. 14, Kontigenční tabulka- očekávaná četnost

Graf č. 1, Skutečná četnost
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záškoláci 63 37 100
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celkem 139 696 835
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záškoláci 16,65 83,35 100
nazáškoláci 122,35 612,65 735
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Graf č. 2, Očekávaná četnost

Graf č. 3, Skutečné a očekávané četnosti
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Bylo dosaženo následujících cílů výzkumu:

1. Ověřila jsem, že existuje vzájemná souvislost  mezi výskytem záškoláctví a závislostí  na

sociálních sítích u pubescentů na základních školách. 

2. Zjistila jsem četnost obou jevů zároveň. Průměrně se jedná o 9 respondentů na každou z

oslovených škol, kde probíhalo výzkumné šetření. Cíl byl splněn na základě určení platnosti

vedlejší hypotézy V1. 

3. Zjistila  jsem,  že  žáci  na  základních  školách  v  období  pubescence  nemají  povědomí  o

možném vzniku závislosti  na sociálních sítích.  Vypovídající  hodnotu k tomuto cíli  měly

otázky  z  vlastního  dotazníku,  které  se  vztahovaly  k  vedlejší  hypotéze  V2,  a  které  její

platnost potvrdily.
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14 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Ze sběru dat za pomoci vyplnění anonymního dotazníku žáky sedmých a osmých tříd  jsem

získala výsledky, která jsem uvedla v kapitole s názvem „analýza dat“. 

Z výpočtu Pearsonova chí-kvadrátu se prokázala vzájemná závislost obou jevů.

Významným ukazatelem závislosti na sociálních sítích je jednak Bergenská škála závislosti

na sociálních sítích, dále pak otázky, kterými v dotazníku zjišťuji, zda se žák v letošním školním

roce ocitl za školou a pokud ano, zda se jednalo o jednorázový, nebo opakovaný čin, zda byly

sociální sítě  důvodem k záškoláctví a zda žák kvůli  trávení  času na sociálních sítích předstíral

nemoc, a dopustil se záškoláctví. 

Pokud se záškoláctví objevilo vícekrát u jednoho žáka, byl dle předem stanovených kritérií

považován za záškoláka. Dle otázky, zda se jedná o chlapce či dívku, nebo o žáka sedmé či osmé

třídy, jsem mohla dále porovnávat získané výsledky a učinit bližší výstupy z výzkumného šetření,

včetně toho, u kolika dětí, které byly za školou jednorázově, se objevuje závislost na sociálních

sítích,  nebo  se  o  záškoláky  vůbec  nejedná,  a  závislost  na  sociálních  sítích  se  tedy  vyskytuje

samostatně, nebo v souvislosti s jiným faktorem. Dle číslování v dotazníku se jednalo o otázky 1-3.

Výsledky ukázaly, že 74% žáků z celkového počtu respondentů, dle uvedených odpovědí za

školu  nechodí.  139  žáků  z  835,  tedy  16,6  %  z  celkového  počtu  respondentů,  by  odpovídalo

závislosti  na  sociálních  sítích.  Z  těchto  139 žáků  se  jednalo  o  63  případů,  kde  byla  přítomna

závislost na sociálních sítích zároveň se záškoláctvím.

Nelze  s  jistotou  říci,  že  se  tyto  jevy vzájemně ovlivňují  více,  než-li  by mohl  ukazovat

výsledek,  pokud by se do porovnávaných jevů dosadily jiné proměnné,  tedy jiné faktory,  které

podněcují  nebo  ovlivňují  rozvoj  či  trvání  dalšího  sociálně-patologického  jevu.  Pokud  však

vezmeme v potaz, že 63% ze všech záškoláků plní kritéria závislého jedince, a 61% dokonce uvedlo

mezi  hlavními důvody záškoláctví  plánování  trávení  či  přímo trávení  času na sociálních sítích,

jedná se podle mého názoru o velmi významné číslo.

Z dotazníku bylo zjištěno, že se tyto dva jevy objevují častěji u chlapců, nejedná se však o

význačný rozdíl mezi pohlavím žáků. U chlapců bylo toto číslo 36, u dívek 27. Celkový podíl dával

49:51% v porovnání dívek oproti chlapcům.

 Potvrdila se také hypotéza, která říkala, že výskyt situace, u které se zároveň objeví oba dva
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jevy, bude zaznamenán u minimálně tří žáků na jedné z oslovených škol. Výsledky, ukázaly, že na

jedné škole se těchto žáků objeví průměrně 9.  

Pro lepší orientaci v problematice sloužily taktéž identifikační otázky, dotazující se na třídu,

kterou  žák  navštěvuje,  zároveň  Bergenská  škála  a  dále  roztřídění  vysbíraných  dotazníků  dle

jednotlivých škol a tříd, viz. Tabulka č.3, a další třídění dle stanovených schémat (jednorázové či

opakované záškoláctví, závislost na sociálních sítích, pohlaví atd.)

Otázkou č. 4 jsem se snažila zjistit, jaký důvod k záškoláctví je u pubescentů nejčastější.

Opakované záškoláctví se nejčastěji objevovalo z důvodu, že respondent chtěl zůstat mimo školní

prostředí, aby se mohl věnovat sociálním sítím.  Jednalo se o 61% záškoláků.

Druhým nejčastějším důvodem záškoláctví bylo, že žáci nebyli připraveni na zkoušku nebo test.

Jednalo se o 17% odpovědí.  Ve 12% se jako důvod objevilo, že žák chtěl trávit čas s přáteli nebo v

partě. Dále se v malých procentech objevily důvody, jako touha po odpočinku, obava z učitele,

domácí práce, nebo špatná nálada až deprese diagnostikovaná lékařem či psychologem. 

Na další otázku, která zjišťovala, jaké konkrétní činnosti se záškolák věnoval v době školní

výuky, 61% odpovídalo, že trávilo čas na sociálních sítích a 12% bylo s přáteli, 7% sledovalo film,

věnovalo se domácím pracím nebo údajně nedělalo nic.  Jako čtvrtá nejčastější odpověď se objevilo

hraní počítačových her nebo spánek. 11% záškoláků  mělo kvůli záškoláctví problémy, 89% však

nikoliv.  Co se týče těchto 11%, u kterých mělo záškoláctví negativní dopad, jednalo se především o

to, že byli informováni rodiče žáků. Často se v této souvislosti objevoval pocit selhání a zklamání

rodičů. Významné bylo také zhoršení školního prospěchu a ve 2 případech se jednalo o dvojku z

chování. Problémy plynoucí ze záškoláctví byly řešeny na úrovni rozhovoru a domluvy ze strany

rodičů, školy nebo školního psychologa. Závažné případy vyžadující sociální či léčebnou intervenci

se tedy pravděpodobně nevyskytly. 

Otázka číslo 7 ukazuje, kolik záškoláků uvedlo, že nešlo do školy proto, že chtělo být na

sociálních sítích. 61% záškoláků uvedlo, že opakovaně, zbytek výjimečně nebo vůbec.

U otázky č. 8, 52 % ze 100 záškoláků předstíralo nemoc proto, aby mohlo trávit čas na

sociálních sítích. Podle otázky č. 9 z dotazníku se ukázalo, že mnohem častější, než záškoláctví, je

zaspávání do školy z důvodu, že byl respondent na sociálních sítích pozdě do večera či do noci.

Odpovědělo  takto  320  pubescentů,  relativní  četnost  tedy  odpovídá  38%  z  celkového  počtu

oslovených žáků. 

Otázka č.  10 měla odpovědět  na hypotézu V2,  podle které předpokládám, že pubescenti
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nemají povědomí o riziku vzniku závislosti na sociálních sítích. 36,5% žáků odpovědělo, že podle

nich existuje závislost na sociálních sítích. 37,6% si však není jisto a 25,9% uvedlo, že takovýto

druh závislosti  podle nich neexistuje.  Z této otázky tedy vyplynulo,  že pouze 36,5% žáků ví o

existenci tohoto druhu závislosti. 

V 11. otázce jsem se dotazovala, jak by případné projevy takové závislosti vypadaly. Žáci

nejčastěji uváděli, že postižený je neustále na mobilu. Překvapivé pro mne bylo, že nikdo ze žáků

nepoužil  slovo  „počítač“,  „PC“  či  „notebook“.  Všichni  žáci,  kteří  takto  odpověděli,  si  tedy

pravděpodobně spojují sociální sítě s používáním tzv. „chytrých telefonů“, díky kterým je uživatel

neustále „online“. Byly uvedeny také odpovědi, jako že závislá osoba nevnímá okolí,  může být

agresivní,  pokud  není  „online“,  neustále  „dává  lajky“  (  myšleno  označení  „To  se  mi  líbí“  na

Facebooku) a nebo se nestíhá věnovat jiným činnostem. Tyto odpovědi poukázaly na to, že si žáci

dovedou představit, jaké projevy se vyskytují. Z diskuze se žáky vyplynulo, že dovedou popsat a

přiřadit závislosti na sociálních sítích stejné příznaky, jaké se objevují u látkové závislosti, zároveň

jsou ale překvapeni z toho, že mnoho symptomů může být podobných jako při užívání drog, jako je

např.  marihuana  či  pervitin.  Pouze  1,5%  respondentů  myslí,  že  by  mohlo  být  závislých  na

sociálních sítích, což neodpovídá výsledku, který ukazuje, že z celkového počtu dotazovaných se

objevilo  16,6%  pubescentů,  kteří  odpovídají  dle  Bergenské  stupnice,  přiložené  k  dotazníku,

závislosti na sociálních sítích. Toto opět poukazuje spíše na malé povědomí o riziku vzniku tohoto

psychosociálního problému. Pro tento závěr svědčí také odpovědi z otázky č. 12, která zjišťovala,

jestli má respondent pocit, že by mohl být závislý na sociálních sítích. Jestliže „ano“ uvedlo pouze

1,5% respondentů, nekoreluje to s procenty, která ukazují případy závislosti na sociálních sítích dle

Bergenské škály. 28,4% dotazovaných si není jisto. 

Odpovědi na otázky 10-12 tedy potvrzují hypotézu V2, že pubescenti nemají povědomí o

riziku vzniku závislosti na sociálních sítích. 

61,7% pubescentů trávilo čas na sociálních sítích v době, kdy by se jinak věnovali učení a

přípravě do školy. Téměř shodně vypovídají odpovědi u otázky č. 15, zda myšlenky na aktivity na

sociálních sítích vedou k nesoustředění na výuku. Odpovědi ano : ne byly v  poměru 37,8:36,5%.

Může se jednat o individuální záležitost, avšak dle dostupných zdrojů je nesoustředění na výuku

významným  problémem  při  užívání  sociálních  sítí  během  výuky,  což  často  vede  ke  zhoršení

prospěchu  ve  škole.  Zhoršení  školního  prospěchu  je  uváděno  jako  jedna  z  možných  příčin

záškoláctví, proto zde shledávám možnou souvislost.
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Nyní uvádím výsledky z tabulky, která poukazuje na nejistotu týkající se srovnání látkové a

nelátkové závislosti. 124 respondentů zavrhuje možnost podobnosti. Odpověď „ne“ v tomto případě

není správná. Téměř 70% si není jisto, zda by se dala závislost na sociálních sítích přirovnat k

látkové droze. 

Tabulka s odpověďmi na otázku č.17 dává doplňující informaci o tom, na koho by se žáci v případě

pocitu závislosti na sociálních sítích a zanedbávání školní docházky obrátili.

Nejvíce  se  objevuje odpověď,  že na rodiče nebo kamaráda,  což  nám ukazuje,  na jakou

cílovou  skupinu  bychom  měli  preventivně  působit  pro  co  největší  eliminaci  možnosti  vzniku

závislosti na sociálních sítích. Často se objevuje také odpověď, že osoba, za kterou by šel jedinec

pro pomoc či radu, by mohl být učitel, proto také učitelé by měli být zahrnuti do primární prevence

týkající se závislosti na sociálních sítích. 107 respondentů uvedlo, že na nikoho. Podle mého názoru

je toto  číslo  vysoké,  vezmeme-li  v  potaz veškeré  možnosti  osob a  institucí.  Zaměření  na žáky

samotné je v tomto případě velmi zásadní., co se týče předání informací jednak o tom, jaké jsou

projevy těchto sociálně-patologických problémů a jaké jsou možnosti pomoci. Respondenti mohli

uvést více možností. Pro lepší orientaci v odpovědích na konkrétní otázky z dotazníku přikládám

grafy a tabulky v příloze diplomové práce. 

80



15 DOPORUČENÍ PRO PRAXI

Jelikož z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že cílovou skupinou by měli být především

žáci, jejich rodiče a učitelé, měla by být opatření preventivní i terapeutická vedena právě směrem k

nim. 

V první řadě doporučuji vytvořit povědomí a rozšířit informace o možné závislosti na sociálních

sítích v dospělém, ale i dětském věku a jejích zdravotních a psychosociálních důsledcích. Mělo by

být upozorněno na možné příčiny nebo faktory související se záškoláctvím, přičemž závislost na

sociálních může být jedním z významných faktorů v této problematice, a oba sociálně-patologické

jevy se mohou, dle výsledků výzkumného šetření, velmi významně ovlivňovat.

Co se týče samotných žáků, v tomto případě pubescentů, podle mého názoru se jeví jako

velmi vhodný způsob prevence sociálně-patologických jevů peer programy, kdy je hlavním aktérem

primární prevence osoba, která má věkově blíže k cílové skupině, v ideálním případě má osobní

zkušenost  s  danou  problematikou,  a  dokáže  skupinu  vést  správným směrem tak,  aby předešla

vzniku  daného  problému,  nebo  alespoň  co  nejvíce  ovlivnila  maladaptivní  způsoby  chování

pozitivním způsobem, a odvrátila negativní důsledky.

Peer konzultant by měl aktivně vystupovat v prostředí, kdy je nejblíže cílovým osobám, a to nejlépe

v jejich přirozeném sociálním prostředí. V tomto případě je ideálním místem škola, nebo eventuálně

školní  pobyty,  například  školy  v  přírodě.  Peer  konzultant  seznamuje  cílovou  skupinu  s  danou

problematikou a předává základní informace, včetně projevů a důsledků, ale také způsobů léčby,

přičemž se značně opírá o vlastní zkušenost. Poukazuje na negativní stránky daného jevu, přičemž

jeho působení má preventivní charakter, zároveň však ukazuje, že existuje řešení v případě, že se již

nepodařilo problém odvrátit, a jde pozitivním příkladem ve smyslu, že každý má šanci se problému

zbavit nebo ho minimalizovat a žít plnohodnotný život bez závislosti a jejích následků. Totéž platí v

případě záškoláctví.

Je potřeba seznámit žáky s možnými důsledky chronického záškoláctví, včetně umístění do

diagnostického, výchovného a nemocničního zařízení, spolupráci s policií, sociálními pracovníky,

OSPODem a soudy, a ukázat jim možnosti, které by jim pomohly zbavit se tohoto maladaptivního

způsobu chování ve vztahu k plnění školních povinností. Do školní výuky by bylo vhodné zařadit

také tato témata, a s žáky o nich otevřeně hovořit.
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Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se osvědčila volná diskuze s žáky, která proběhla po

vyplnění dotazníků. Diskuze měla, dle mého názoru, mnohem větší vliv na zamyšlení se žáků nad

záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích, než bylo samotné vyplnění dotazníku. Mám dojem, že

tato diskuze měla do značné míry charakter preventivní činnosti.

Významným prvkem, který působí preventivně před vznikem sociálně-patologických jevů

tohoto  charakteru,  je  efektivní  trávení  volného  času.  Výčet  možností  zapojení  dítěte  do

volnočasových  aktivit  v  rámci  dobrovolných  programů  a  nízkoprahových  center  uvádím  v

teoretické části. Nyní bych však doplnila, že nejen institucionalizovaný způsob trávení volného času

v  nízkoprahových  klubech,  nebo  s  dobrovolníkem  z  určité  organizace,  působí  v  tomto  směru

pozitivně. Z mého pohledu je nejdůležitějším faktorem výchova a vedení rodičů, kteří pomohou

svým dětem zajistit  vhodné  aktivity  pro  trávení  volného  času  dle  zájmů  a  zálib  dítěte,  ať  již

nejčastěji v podobě sportovní aktivity či tance, nebo například malbě, zpěvu, hře na hudební nástroj,

učení  se  cizích  jazyků,  účastí  ve  skautském oddílu  a  podobně.  Velmi  důležité  je,  aby  rodiče

podporovali kvalitní sociální vazby jak v rodině mezi sebou, tak dítěte s vrstevníky. Neměli by

přitom opomínat důležitost rodinných výletů, oslav, hraní společenských her, ale také „jen pouhé“

bytí  spolu,  v  láskyplném  a  bezpečném  prostředí  domova,  kde  je  dítě  jakéhokoliv  věku

bezpodmínečně  přijímáno,  jeho  názor  má  určitou  váhu  a  bývá  vyslechnut,  a  v  případě  vzniku

jakýchkoliv  potíží  se  dítě  může  na  rodinu  obrátit  pro  vyslechnutí,  radu  a  pomoc.  Efektivní  a

přirozená komunikace v rodině vede, podle mého názoru, k eliminaci rizikových faktorů ze strany

širšího sociálního prostředí.

V tomto směru je potřeba působit na rodiče dětí a nabádat je nejen k tomu, aby dítě nebylo

zbytečně trestáno, ale také, aby bylo povzbuzováno, chváleno, vyslechnuto a přijímáno. Rodiče by

si  sami  měli  všímat,  kolik  času  jejich  děti  tráví  na  počítači,  zda  chodí  do  školy,  jak  ve  škole

prospívají, jak často bývají nemocné a s jakou náladou chodí do školy i ze školy. Bylo by žádoucí,

aby  se  aktivně  zajímali  o  pocity  dítěte  a  měli  by  mít  dostatek  takových  informací  o  rizicích

závislosti na sociálních sítích a záškoláctví, aby mohli s dítětem o těchto rizicích hovořit a zdůraznit

možné dopady na fyzický a psychický stav, včetně působení na sociální vazby, vliv na prospěch ve

škole a další vzdělávání, případně na přípravu na budoucí povolání. 

V příloze uvádím leták s doporučením pro rodiče, jak by měli přistupovat k dítěti, u nějž se vyskytl

problém v podobě sociálně-patologického jevu.

S rodiči  je  potřeba pracovat  tak,  aby si  uvědomovali,  že  pokud má jejich dítě  takovýto
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problém, nejedná se vždy o jejich selhání, a není to nic, za co by se měli stydět, nebo s čím by se

nedalo pracovat. Měli by být motivováni ke spolupráci s dítětem i odborníkem.

Ideální by bylo spolupracovat se školou, přičemž by tato témata byla nastíněna v rámci třídních

schůzek a rodiče by obdrželi například leták či brožuru s kontakty na odbornou pomoc, přičemž

například  kontakt  na  školního  metodika  prevence,  školního  psychologa,  výchovného  poradce  a

sociálního pracovníka, by měl být rodičům předáván a aktualizován minimálně jednou za školní

rok.  Kontakty  na  další  odborníky,  neziskové  organizace,  ale  také  na  nízkoprahové  kluby  a

komunitní  centra  by měly být  vyvěšeny na  nástěnce  každé  školy  tak,  aby byly  všem dětem i

rodičům na očích, tedy ideálně při hlavním vchodu do školy. Ze sedmi škol, které jsem navštívila v

rámci výzkumného šetření, jsem si takovýchto kontaktů nevšimla bohužel ani v jedné z nich.

Vytvořila  jsem  tedy  stručný  přehled  mimoškolních  organizací,  které  jsem  ponechala

vedoucím osobám všech škol. Leták je součástí předkládané práce a uvádím ho v příloze.

Ve  spolupráci  s  učiteli  by  bylo  vhodné  navrhnout  zařazení  těchto  témat  do  školního

minimálního programu, nebo do osnov předmětů, jako je například „výchova ke zdraví“, „rodinná

výchova“ a podobně,  přičemž se ve standardech výuky objevují  témata,  jako například užívání

návykových látek. 

Jako efektivní způsob prevence se mi jeví videonahrávky s hranými situacemi i skutečnými

příběhy, které mnohdy osloví více lidí. Doporučila bych také přednášky v rámci výuky, přičemž

přednášejícím by byl  odborník,  který  se  zabývá zmíněnými  jevy,  například  psycholog,  sociální

pracovník nebo psychiatr, který by dětem přednesl kazuistiky skutečných případů, což by pro děti

mohlo být přínosnější a zajímavější, než přednáška od učitele, se kterým přicházejí často do styku.

Setkání s „novou“, zajímavou autoritou, by mohlo být zážitkem, které si dítě snadno zapamatuje. 

Tato doporučení, včetně zahrnutí nových témat do osnovy výuky, jsou však věcí školství, a

proto mohou být školám poskytnuty pouze jako návrhy, například v rámci přednesení výsledků

provedeného výzkumného šetření těm školám, které byly náhodně vybrány jako výzkumný soubor.

Pokud se poměrně vysoká čísla dětí závislých na sociálních sítích objevují již ve věku kolem

13.roku, je potřeba směřovat preventivní opatření na mladší děti. Domnívám se, že ideálně by se

mělo jednat již o děti prvního stupně základních škol.
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 16 DISKUZE
Po roce 1989 došlo k nárůstu závislostí na látkových drogách. S technickým pokrokem se

začaly objevovat nové závislosti.  Postupem času si již mnoho lidí, včetně dětí, nedovede představit

život bez internetu, a nyní se postupně čím dál častěji vyskytují závislosti na nelátkových, neboli

virtuálních drogách. Původně se jednalo především o závislosti  na počítačových hrách, avšak v

posledním  desetiletí  dochází  k  velkému  nárůstu  závislostí  na  sociálních  sítích,  nahrazujících

skutečné vztahy mezi lidmi virtuální realitou. 

Pokud  je  internet  užíván  bezpečně,  přináší  sociální  sítě  spoustu  výhod  a  usnadňujících

způsobů rychlé komunikace.  V kombinaci s  některými faktory však působí,  stejně jako látková

droga, destruktivním způsobem. Alarmující je, že klesá věk uživatelů sociálních sítí a též přibývá

závislých uživatelů (MÁCA, 2014). Dostáváme se k otázce, kam a jakým způsobem se bude doba

dále vyvíjet. 

Dětství strávené venku, na hřišti a s rodinou, kamarády, versus dětství strávené u počítače.

Vitalita  a  zdraví,  pohyb  a  pobyt  na  čerstvém  vzduchu,  versus  obezita,  potíže  s  krční  páteří,

karpálními tunely a zrakem. Reálná komunikace a řešení konfliktů, versus Facebookové statusy a

kyberšikana.

Co  se  týče  věku  uživatelů  Facebooku  v  České  republice,  specialista  na  sociální  sítě z

Národního  centra  pro  bezpečnější  internet,  MÁCA  (2014),  uvedl,  že  je  zde  nejznámější  a

nejoblíbenější  sociální  sítí  Facebook,  který  vznikl  v  roce  2003 a  čítá  již  4,2 milionu aktivních

uživatelů, což je přibližně polovina všech obyvatel. Z tohoto počtu je údajně 11% je ve věku mezi

13-17 lety. Co se týče věku uživatelů, zde se však vyskytuje problém. V souladu s podmínkami

užívání Facebooku nesmí být totiž uživatel mladší 11 let, přesto autor uvádí, že děti žijící v České

republice a patřící mezi aktivní uživatele Facebooku, jsou často ve věku 10-11 let, a tudíž užívají

sociální  sítě pod  falešným,  realitě neodpovídajícím  profilem,  protože  mladší  uživatelé  by  se

nemohli  k  Facebooku  zaregistrovat.  Podle  mého  názoru  by  tedy  bylo  vhodné  směřovat  další

výzkumy z této oblasti na děti mladší deseti  let.

Co  se  týče  obecných  statistik,  které  uvádí  MÁCA (2014),  je  ve  světě  registrováno  1,2

miliardy aktivních  uživatelů,  přičemž za  aktivního  uživate  Facebooku  je  podle  něj  považován

takový uživatel, který se k této síti přihlásí alespoň jednou za měsíc.  
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Pokud  se  zaměříme  na  mladistvé  v  Evropě,  kteří  jsou  závislí  na  sociálních  sítích,  ve

vybraných  evropských zemích se vyskytuje v těchto  číslech: ve  Španělsku je jedná o 21,3%, v

Rumunsku 16%, Polsko čítá 12% mladistvých závislých na internetu. V Nizozemí je procentuální

výskyt u mladistvých 11,4, v Řecku 11%, Německo vyšlo z výzkumu podstatně lépe. Závislých na

internetu je 9,7%, na Islandu je jich 7,2%. Další výzkum, zaměřený taktéž na mladistvé, tentokrát v

období 12-18 let,  byl realizován v asijských zemích, kde byly výsledky podstatně závažnější.  V

Číně bylo závislých na internetu 11%, ale  Japonsko čítá  odstrašující  číslo,  tedy 39% závislých

uživatelů. Jedná se opět o nižší minimální  věkovou hranici. Uvedená statistická data byla získána v

rámci  výzkumného  projektu  Research  on  Internet  Adictive  Behaviours  among  European

Adolescents z roku 2011-2012  (E-bezpečí,  ©2015).  Výzkum se zabývá netolismem v Evropě ve

věku 14-17 let. 

V porovnání mé práce s výše zmíněnými výsledky je nutno podotknout, že data z jiných

výzkumů  nemusela  vždy  k  diagnostice  závislosti  na  sociálních  sítích  užívat  mnou  použitou

Bergenskou škálu. Mohlo jít o jiné metody, nebo jejich kombinace. 

Předpokládá se, že od posledních výzkumů však došlo k dramatickému nárůstu uživatelů závislých

na internetu a především na sociálních sítích, a to zejména na Facebooku a Instagramu  (E-bezpečí,

©2015). 

Otázkou bezpečí nejsou jen dopady netolismu na fyzické a duševní zdraví a reálné sociální

vazby, ale také to, koho všeho lidé, v tomto případě hlavně děti, považují za přátelé, zda skutečně

své virtuální přátele znají a zda je sdílení osobních informací s dalšími osobami na sociálních sítích

nemůže ohrozit na zdraví, či dokonce na životě.

Motivací pubescentů k založení účtu na sociálních sítích je touha po skupinové identitě, kdy

chtějí  být  podobní  či  stejní,  jako  vrstevníci,  a  zároveň  touží  po  odlišení  od  dospělých

(VÁGNEROVÁ, 2012, s. 395). Nemělo by se však jednat o jediný způsob takovéhoto vymezení či

začlenění do reálných sociálních vazeb. 

Rodiče sice své děti upozorňují, aby nikam nechodily s cizími lidmi, v dnešní době virtuální

komunikace je však důležité upozornit, aby také „nechatovali“ s cizími lidmi a „nepřidávali si je do

přátel.“  ŠMAHEL (2003, s. 41) uvádí, že ačkoliv si lidé myslí, že prostřednictvím virtuální identity

vyjadřují  svoji  reálnou osobnost,  prezentují  se mírně odlišně,  především v tom,  že do virtuální

identity vědomě či nevědomě otiskávají svá přání, a vystupují pod obrazem někoho, kým by chtěli

být, nežli toho, kým jsou doopravdy. Podle něj je virtuální identita prezentována v lepším světle,
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než je identita reálná. To může být důvodem zažívání zklamání v interakcích s ostatními lidmi a

přáteli na sociálních sítích, ale také v mylné představě o ostatních uživatelích, obzvláště o těch,

které  dítě  reálně  ani  nezná.  Je  důležité  upozornit  také  na  možnosti  falešných  profilů,  protože

skutečná identita uživatele není doposud nijak věrohodně ověřována. 

Co se týče dalšího virtuálního nebezpečí, ráda bych uvedla, že prostřednictvím sociálních

sítí spolu děti sdílí spoustu soukromých informací, které mohou být spolužáky zneužity. Pubescenti

bývají  zbrklí  a  neopatrní,  a  často  se  tak  vystavují  zbytečnému  nebezpečí,  jakým je  například

kyberšikana nebo kyberrooming.

Kyberšikana  se  používá  k  zesměšnění  nebo  ublížení  člověku  za  pomoci  elektronických

prostředků,  například zveřejnění  videa  a  podobně (MÁCA, 2014).  Toto  konání  může být  často

myšleno jako žert a nemusí vždy být účelem oběti ublížit, důsledky jsou však stejné, znásobené

rozšířením  mezi  desítky,  stovky  až  tisíce  lidí.  Nebezpečí  spočívá  hlavně  v  tom,  že  lze  těžko

odhadnout,  jak a  kolik  jedinců zareaguje.  Pokud je  dítě  zesměšněno například ve třídě,  kde je

maximálně  30  žáků,  na  jeho  psychiku  to  může  mít  velmi  drastické  dopady.  Pokud  je  však

zesměšněno například na Facebooku, kde počet přátel čítá 300, dopady se mohou znásobit.  

DOČEKAL a ECKERTOVÁ (2013, s.29) v této souvislosti upozorňují, že děti často umísťují na

sociální sítě fotografie a videa s nevhodným obsahem, přičemž navíc 44% dětí netuší, jak si mohou

na sociálních sítích nastavit soukromí tak, aby sdílený obsah neviděli všichni lidé, hlavně mimo ty,

kteří jsou přijati do takzvaného Facebookového přátelství. 

Co se týče reálných sociálních vazeb a trávení volného času s přáteli společenskou hrou či

sportem, společnost dětí může být o tyto prožitky ochuzena. Trávení volného času u počítače má

opačný vliv, než bohaté a četné sociální vztahy, což si děti nemusí zcela uvědomovat. Dítě je sice

virtuálně spojeno se svými kamarády, ale ve skutečnosti sedí u počítače nebo telefonu samo.

Kromě sociální izolace a strachu z reálného projevu před lidmi,  je vedlejším produktem

trávení volného času na sociálních sítích tělesná nečinnost, která s sebou nese také zdravotní rizika

a  estetická  rizika,  přičemž nadváha  a  obezita  může  často  prohlubovat  sociální  izolaci  a  pocit

osamocení.  Jediným způsobem,  jak  být  se  svými  „kamarády“  ve  styku,  ale  netrpět  strachem z

odmítnutí  a  nebýt  terčem  posměchu  spolužáků kvůli  nadváze,  může  být  pro  mnohé  opět

komunikace prostřednictvím sociálních sítí, čímž se dítě dostane do „bludného kruhu“.

Ve své práci  se zabývám spojením záškoláctví  a  závislosti  na sociálních sítích,  přičemž

nacházím souvislost mezi oběma jevy, které jsou na sobě závislé. Oba dva jevy se, podle mého
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názoru, ovlivňují navzájem, a nelze jednoznačně říci, který z nich je příčinou a který důsledkem. 

Překvapující pro mne bylo zjištění, že závislost na sociálních sítích se objevuje častěji, než

záškoláctví, což vyplynulo z mého šetření. 61% záškoláků chtělo zůstat za školu proto, aby mohlo

být nerušeně na sociálních sítích, a u stejného počtu se toto stalo reálným důvodem k  záškoláctví.

Přestože během tvorby předkládané práce došlo k nárůstu zveřejněných statistických údajů o

závislosti na sociálních sítích, existuje jen velmi málo materiálu k porovnání výsledků souvislosti

obou jevů. Pozitivním zjištěním během shromažďování dostupných dokumentů bylo, že přibývá

minimálních školních programů k prevenci závislosti na sociálních sítích.

Pro zjištění dalších dat jsem studovala výsledky z jiných výzkumných šetření v rámci České

republiky. Například STRUMINSKÁ (2013), uvedla několik důvodů k založení či užívání profilu

na  této sociální síti. Za pomoci kvalitativního výzkumu zjistila, že nejčastější odpovědí pubescentů

bylo, že chtějí komunikovat s ostatními a chtějí být „in“. Ti, kteří neužívají Facebook, jsou podle

nich  „divní“.  Uváděli,  že  by  je  velmi  překvapilo,  kdyby  někdo  z  jejich  přátel  neměl  účet  na

Facebooku. K užívání Facebooku je také vede potřeba kontroly ostatních, přičemž se zajímají o

jejich statusy. VÁGNEROVÁ (2012, s.396) uvedla, že se děti za pomoci těchto statutů vzájemně

porovnávají,  hodnotí  a  soupeří,  usilují  o  sociální  ocenění,  společenskou  prestiž,  oblíbenost,  a

oceňují druhé, aby byli také oceněni. Přestože se může jednat o skutečné přátelské vztahy, bývá

nezřídka záměrem vyvolat za pomoci sociálních statutů obdiv či závist.

Dle výsledků výzkumu mezi pubescenty je údajně jednodušší komunikovat s vrstevníky přes

Facebook, než za pomoci telefonických hovorů či SMS zpráv. Často jako výhodu Facebookového

chatu uváděli, že je zdarma, na rozdíl od zpoplatněných SMS. Pubescenti též uváděli, že by bez

Facebooku neměli informace do školy. Co se týče veřejných statutů, kdy jedinec sděluje, co se mu

honí hlavou, pubescenti mají ten názor, že jsou „trapné“, přesto je však zajímá, kdo jaký status

přidal.  Co se týče seznamování přes Facebook, z rozhovorů vyplynuly závěry,  že si  pubescenti

přidávají do přátel osoby, které neznají (STRUMINSKÁ, 2013). V tomto bodě vidím velké riziko v

podobě možného kyberstalkingu, s možností přechodu do reálného pronásledování. Lidé často na

sociálních sítích sdělují soukromé informace o tom, kde se nacházejí, kam se chystají a kdy budou

doma sami. V případě pubescentů je zde, podle mého názoru, velké riziko reálného ohrožení. Je

důležité hovořit s nimi o tom, že existují rozdíly v reálném a virtuálním přátelstvím, a že není

vyloučeno používání falešné identity z důvodu postranních úmyslů.

Výsledky výzkumu o povědomí o závislosti na sociálních sítích se významně liší od výsledků, které

87



jsem získala vlastním výzkumem (STRUMINSKÁ, 2013). Z potvrzení hypotézy V2, kterou jsem

stanovila, vyplynulo, že pubescenti nemají povědomí o riziku vzniku závislosti na sociálních sítích.

STRUMINSKÁ  (2013)  uvedla,  že  odpovědi  jejích  participantů  byly  opačné,  tedy  převažovaly

odpovědi, že existuje závislost na sociálních sítích. 

Záškoláctví jako sociálně patologický jev popisuje ve své diplomové práci  Klumpnerová

(2010), která je dle výsledků kvantitativního výzkumu spojuje především s dysfunkčním rodinným

prostředím.

S tímto výsledkem souhlasím, přičemž bych ráda uvedla, shodně s Klumpnerovou, že dysfunkční

rodina může mít velmi významný podíl na rozvoji sociálně-patologických jevů dítěte, a že rodiče

zodpovídají za kontrolu svých dětí, přičemž bych však chtěla zdůraznit, že nadměrná kontrola může

mít stejně negativní efekt, jako kontrola nedostatečná. V rámci nefunkčního rodinného zázemí se

může stát, že dítě bude častěji unikat do virtuální reality a hledat útěchu či přirozenou pomoc a

podporu,  uznání a ocenění,  v rámci sociálních sítích,  pokud se mu těchto způsobů nedostane v

rodině. 

HROZEK  (2013) se  ve  své  diplomové  práci  „Sociální  důsledky  patologických  projevů  u

mladistvých“ zabývá záškoláctvím i závislostí na sociálních sítích. Uvádí zde, že dle dostupných

zdrojů bývá právě záškoláctví velmi rizikovým sociálně-patologickým jevem pro rozvoj  dalších

forem sociálně-patologického chování, často i mnohem závažnějšího rázu. Z grafu, který uvedl ve

své výzkumné práci, se objevují také případy záškoláctví z důvodu nutkání být na internetu. Dále

uvádí, že respondenti tráví na internetu cca 2-4 hodiny denně.

Domnívám se, že v tomto případě dochází k ochuzení reálných sociálních vazeb, verbální

komunikace,  a  již  toto  denní  časové  rozmezí  může  vést  také  k  řadě  fyzických  obtíží,  jako  je

zhoršení visu, bolesti hlavy a krční páteře a potíže spojené s nedostatečnou pohybovou aktivitou.

74%  respondentů  z  autorova  výzkumné  práce  uvedlo,  že  internet  navštěvuje  zejména  kvůli

sociálním sítím,  přičemž se nejčastěji  jedná o Facebook a Twitter,  pouhých 26% vyhledává na

internetu jiný obsah.  Značná část  respondentů z  autorovy práce uvedla,  že kontroluje  status na

Facebooku často i během školní výuky. 8% respondentů uvedlo, že tráví na sociálních sítích více

než 10 hodin denně, což je, podle mého názoru, velmi závažný jev, znemožňující soustředění na

výuku či chození do školy. Největší část respondentů se na Facebook přihlašuje kvůli komunikaci s

kamarády, kterých mají na Facebooku v průměru 300. Domnívám se však, že tento čas, věnovaný

komunikaci skrze sociální sítě, by mohli lidé trávit s přáteli reálně. 
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32% respondentů připustilo, že pravděpodobně trpí závislostí na sociálních sítích. 

Respondenti v autorově práci také uvedli, že se k sociálním sítím přihlašují v noci. Toto vede, podle

mého názoru, mnohdy k zaspávání a následnému nedocházení do školy.  Z 96 respondentů se k

záškoláctví přiznalo 61, což je mnohem vyšší zastoupení záškoláků, než vyplývá z výsledků mého

výzkumu.

Autoři  výzkumné  práce  s  názvem „Záškoláctví  jako  forma  rizikového  chování  českých

adolescentů“,  BĚLÍK a HOFERKOVÁ (2017), prezentují výsledky výzkumu, který byl prováděn

na katedře sociální patologie a sociologie. Uvádějí, že v rámci multifaktoriální etiologie záškoláctví

byla  nalezena  statisticky  významná  souvislost  mezi  záškoláctvím  a  závislostí  na  nelátkových

drogách, přičemž v této souvislosti zmiňují především behaviorální závislosti na komunikačních

technologiích  a  zejména  na  sociálních  sítích.  Mezi  možnými  riziky  je  zmíněna  kyberšikana  a

kyberstalking. Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že dívky chodí za školu stejně často jako chlapci,

avšak  záškoláctví  definované  jako  úmyslné  vyhýbání  se  školní  docházce  se  nevyskytuje  nijak

statisticky významně. Mnohem častěji se objevují pozdní příchody a předčasné odchody z výuky. 

Souvislosti mezi záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích byla na základě výzkumného

šetření v mé práci prokázána, přestože se nemusí jednat o hlavní spojitost a tyto jevy se mohou pojit

s dalšími faktory a vzájemně se ovlivňovat. Na tyto sociálně-patologické jevy a jejich prevenci je

vhodné směřovat sociální prevenci a včasnou sociální intervenci. 

Další výzkumná šetření bych doporučila směřovat na nižší věkové kategorie.

Dále by bylo možno rozšířit výzkum o bližší informace týkající se například konkrétního počtu

hodin za školou versus hodin strávených na sociálních sítích.

Domnívám  se,  že  výzkumné  šetření  by  dále  mělo  být  provedeno  mezi  rodiči  žáků

základních škol, přičemž by bylo vhodné taktéž zahrnout besedu na uvedené sociálně-patologické

jevy a dostat jej do povědomí rodičů. Informace, ketré uváděli respondenti, by se mohly lišit od

infomací, které by sdělili rodiče, co se týče četnosti záškoláctví a času stráveného na sociálních

sítích. Mohla by existovat odlišnost zejména v pohledu na dané jevy a jejich problematiku včetně

možných dopadů na celou rodinu.

Dále bych uvedla, že vzhledem k tomu, že sociální pracovník se dostává v rámci profese do

kontaktu jak se záškoláky, tak s dětmi trpícími závislostí různého druhu, považuji svůj výzkum

důležitý  právě v rámci sociální  práce.  Domnívám se,  že ačkoli  není závislost  na sociálních sítí

nikterak  vzácným  jevem,  je  nutné  dále  zvyšovat  povědomí  o  této  problematice  a  možných
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souvislostech  s  dalšími  sociálně  patologickými  jevy  nejen  mezi  laiky,  ale  i  mezi  odbornou

veřejností.  
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ZÁVĚR

Předkládaná práce se zabývala dvěma sociálně- patologickými jevy, záškoláctvím a 

závislostí na sociálních sítích. Byla rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické práci 

jsem popsala záškoláctví, uvedla jeho možné příčiny a důsledky, dále jsem pracovala se závislostí 

na sociálních sítích a vymezením tohoto pojmu. Uvedla jsem také statistiky výskytu tohoto jevu. 

Mezi těmito dvěma jevy jsem v empirické části hledala vzájemnou souvislost, přičemž 

výzkum byl prováděn mezi pubescenty na základních školách. Pomocí dotazníkového šetření jsem 

rozčlenila respondenty na podskupiny, podle toho, zda byli za školou v posledním školním roce 

jednou, vícekrát nebo vůbec. Respondenty, jež byli za školou vícekrát, jsem pojmenovala jako 

záškoláky. U záškoláků jsem hledala současný výskyt závislosti na sociálních sítích, který byl 

vyhodnocen na základě Bergenské intervalové škály. 

Vzorek respondentů tvořilo 835 pubescentů ze sedmých a osmých tříd. Závislost na 

sociálních sítích dle Bergenské škály se vyskytla u 139 případů a záškoláctví se objevilo celkem u 

100 pubescentů. Oba dva jevy zároveň se vyskytly u 63 pubescentů. 

Pracovala jsem dále s Pearsonovým chí-kvadrát testem, kde jsem zjistila statisticky 

významnou závislost uvedených jevů. 

Byla vyvrácena nulová hypotéza o nezávislosti uvedených jevů, naopak se potrdila hypotéza

H1, která předopokládala, že existuje souvislost mezi záškoláctvím a závislostí na sociálních sítích.

Vedlejší hypotézy se potvrdily. Bylo prokázáno, že na každé ze škol, kde jsem prováděla výzkumné 

šetření, se objevilo průměrně 9 záškoláků, zároveň závislých na sociálních sítích.

Dále jsem zjistila, že podle odpovědí na otázky z dotazníku vlastní konstrukce je patrné, že 

pubescentní žáci nemají povědomí o riziku vzniku závislosti na sociálních sítích.

Bylo zjištěno, že záškoláci, kteří odpovídají závislosti na sociálních sítích, nechodily do 

školy proto, že trávili čas na sociálních sítích. 

Ukázalo se, že k záškoláctví vede v mnoha případech zaspávání z důvodu, že dítě tráví čas 

na sociálních sítích v pozdních večeních hodinách.

Po interpetaci výsledků jsem uvedla návrh na řešení, přičemž jako klíčové shledávám peer 

programy a primární prevenci zaměřenou na uvedenou problematiku. Vidím velký význam ve 

spolupráci nejen se žáky, ale také s učiteli a rodiči žáků.
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Předkládaná práce je pouze malou sondou do problematiky sociálně-patologických jevů u 

pubescentů, přesto by mohla posloužit jako podklad pro tvorbu dalších výzkumných prací, a 

zároveň by mohla být použita jako malé informatorium pro základní školy, přičemž by bylo možno 

pracovat jednak se statistickými výsledky, se souhrnem teoretických poznatků včetně dopadů 

uvedených sociálně-patologických jevů, a s krátkým seznamem institucionální pomoci.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Grafy a tabulky k výsledkům dotazníkového šetření

Tabulka k 1. otázce z dotazníku ukazující rozdělení dle pohlaví

1. Něco o tobě
Četnost Relativní četnost

Chlapec 428 51.25%

Dívka 407 48.75%

Tabulka k 2. otázce z dotazníku ukazující na počet dětí „za školou“ celkově

2. Byl/a jsi v letošním školním roce „za školou“?
Četnost Relativní četnost

Ano 221 26.40%
Ne 614 73.60%

Tabulka k 3. otázce z dotazníku ukazující četnost výskytu záškoláctví

3. Jak často jsi byl v letošním školním roce „za školou“?
Četnost Relativní četnost

Jednou 121 54.75%
Vícekrát 100 45.25%



Tabulka ke 4. otázce z dotazníku ukazující důvody k záškoláctví

4. Z jakého důvodu jsi byl „za školou“?

Četnost Relativní
četnost

nebyl/a jsem připraven/a na zkoušku nebo test 17 17.00%

chtěl/a jsem si odpočinout          1 1.00%

chtěl/a jsem být s kamarády      12 12.00%

bál/a jsem se učitele (učitelky)   2 2.00%

chtěl/a jsem být na sociálních sítích (např. na Facebooku) 61 61.00%

neměl/a jsem náladu 1 1.00%

jiný důvod (deprese, domácí práce, lenost, hlídání sourozence…) 6 6.00%

Tabulka k 5. otázce z dotazníku ukazující činnost „za školou“

5. Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a alespoň dvakrát „za školou“. Z jakého
nejčastějšího důvodu jsi byl za školou?

Četnost Relativní
četnost

byl/a jsem na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích 61 61.00%

hrál/a jsem počítačové hry         6 6.00%

spal/a jsem 5 5.00%

byl/a jsem venku s přáteli nebo u kamaráda/kamarádky 12 12.00%

byl/a jsem se svou holkou/svým klukem 4 4.00%

učil/a jsem se do školy 5 5.00%
jiná činnost (sledování filmu, hlídání sourozence, domácí práce, 
nic…)

7 7.00%



Tabulka k 6. otázce z dotazníku ukazující na výskyt problémů u záškoláků kvůli záškoláctví 

6 Měl/a jsi problémy kvůli záškoláctví?

Četnost Relativní
četnost

Ano 11 11.00%

Ne 89 89.00%

Tabulka k 7. otázce z dotazníku ukazující, zda chtěl být záškolák za školou kvůli sociálním sítím

7. Stalo se někdy, že jsi se neúčastnil/a školní docházky proto, že jsi chtěl/a být
na  na sociálních sítích?
Četnost Relativní četnost

Ne 24 24.00%
Ano, ale pouze 
výjimečně 15 15.00%

Ano, opakovaně 61 61.00%

Tabulka k 8. otázce z dotazníku ukazující, zda někdy záškolák předstíral nemoc , aby mohl být na 
sociálních sítích

8. Předstíral/a jsi někdy nemoc, abys mohl/a být doma na sociálních sítích?
Četnost Relativní četnost

Ano 52 52.00%

Ne 48 48.00%



Tabulka k 9. otázce z dotazníku ukazující, zda byl někdy respondent na sociálních sítích pozdě do 
večera nebo do noci, a ráno kvůli tomu zaspal/a do školy

9. Byl/a jsi někdy na sociálních sítích pozdě do večera nebo do noci, a ráno jsi
kvůli tomu zaspal/a do školy?

Četnost Relativní četnost

Ano 320 38.32%

Ne 515 61.68%

Tabulka k 10. otázce z dotazníku ukazující, zda existuje dle respondenta závislost na sociálních 
sítích

10. Existuje podle Tebe závislost na sociálních sítích?
Četnost Relativní četnost

Ano 305 36.52%

Ne 216 25.86%

Nejsem si jist/a 314 37.62%

Tabulka k 11. otázce ukazující, jaké jsou podle respondentů nejčastější projevy závislosti na 
sociálních sítích

11. Pokud myslíš, že může vzniknout závislost na sociálních sítích, jaké jsou podle
Tebe projevy? 

Četnost

neustále je na mobilu 613

nevnímá okolí     540

když nemůže být na mobilu, je naštvaný, agresivní 317

myslí často na to, co kdo a kde sdílí na sociálních sítích 145

kontroluje své statusy a statusy ostatních, dává „lajky“ 143

nestíhá další činnosti 141



Tabulka ke 12. otázce z dotazníku ukazující, zda má respondent pocit závislosti na sociálních sítích

12. Máš pocit, že bys mohl/a být závislý/á na sociálních sítích?
Četnost Relativní četnost

Ano 16 1.50%

Ne 514 70.10%

Nejsem si jist/a 305 28.40%

Tabulka ke 13. otázce z dotazníku ukazující na změnu volnočasového programu kvůli sociálním 
sítím

13. Máš pocit, že kvůli sociálním sítím jsi změnil/a volnočasový program, který
bys jinak věnoval/a přípravě do školy nebo svým zájmům?

Četnost Relativní četnost

Ano 515 61.70%

Ne 215 25.70%

Nejsem si jist/a 105 12.60%

Tabulka ke 14. otázce z dotazníku ukazující, zda má respondent pocit, že trávení času na sociálních 
sítích zhoršuje jeho školní prospěch

14. Máš pocit, že trávení času na sociálních sítích zhoršuje tvůj prospěch ve
škole?

Četnost Relativní četnost

Ano 42 5.02%

Ne 473 56.64%

Nevím 320 38.34%



Tabulka k 15. otázce z dotazníku ukazující, zda si respondent myslí, že myšlenky na aktivity na 
sociálních sítích během vyučování vedou k nesoustředění na výuku

15. Myslíš, že myšlenky na aktivity na sociálních sítích během vyučování vedou
k nesoustředění na výuku?

Četnost Relativní četnost

Ano 316 37.80%

Ne 305 36.50%

Nevím 214 25.60%

Tabulka k 16. otázce z dotazníku ukazující, zda by se podle respondenta dala závislost na sociálních
sítích přirovnat k závislosti látkové droze (např. pervitin, heroin)?

Četnost

105 13%

124 15%

25 3%

nejsem si jist/a 581 70%

16. Dala by se podle Tebe závislost na sociálních sítích přirovnat k 
závislost látkové droze (např. pervitin, heroin)?

Relativní 
četnost

ano, je to droga a nese s sebou spoustu rizik, jako jsou 
změny chování,   zasahuje do vztahů a odvykání je 
spojeno s abstinenčními jako u látkové drogy 

ne, jedná se o jinou závislost a nemyslím si, že by se 
mohla jakkoliv podobat látkové závislosti 
nemyslím si, že existuje něco, jako je závislost na 
sociálních sítích  



Tabulka k 17. otázce z dotazníku ukazující, na koho by se respondent obrátil v případě, že by měl 
pocit závislosti na sociálních sítích a zanedbával by kvůli nim školní docházku (zaškrtli více 
odpovědí)

Četnost
na nikoho 107

učitel 205

rodiče 316

sourozenec 2

kamarád 301

školní psycholog nebo školní metodik prevence 101

dětský lékař 5

přítel/přítelkyně 16
psycholog 12

17. Na koho by ses obrát il, kdybys měl pocit  závislost i na soc. sít ích a zanebával 
zanedbával bys kvůli nim školní docházku? 
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Příloha č. 2 Leták pro rodiče

Milí rodiče, 

pokud se u vašeho dítěte vyskytuje problémové chování, řiďte se, prosím, následujícími radami:

1. Nekřičte na své dítě, ale mluvte s ním klidným hlasem o jeho problémech.

2. Nebijte své dítě, ale snažte se o společnou nápravu problémového chování.

3. Nestyďte se za své dítě, ale přijímejte ho i s chybami.

4. Neobviňujte sebe ani své dítě, ale hledejte společně řešení.

5. Nebojte se sami vyhledat odbornou radu a pomoc.

6. Buďte svému dítěti dobrým příkladem.

7. Poskytněte svému dítěti láskyplné a bezpečné prostředí.

8. Podporujte vzájemnou důvěru, aby dítě nemuselo lhát.

9. Vysvětlujte. Stále existují situace, kterým ani starší dítě nerozumí a špatně se v nich 
orientuje.

10. Nevyhrožujte, ale hledejte vhodné kompromisy.

11. Informujte se o projevech závažných patologických jevů, abyste je dovedli u svého dítěte 
včas rozpoznat.

12. Zajímejte se o své dítě a jeho zájmy a potřeby.

13. Přistupujte v řešení závažných situací k dítěti shodně.

14. Nezavrhujte své dítě, zavrhujete tím také sebe sama. 

15. Přijměte zodpovědnost za výchovu svého dítěte, ale zároveň podporujte v dítěti pocit 
vlastní zodpovědnosti.



Příloha č. 3 Leták s kontakty na nástěnku

Každý z nás se někdy může ocitnout v tíživé situaci. Pokud se v Tvé rodině vyskytl náhlý problém, který špatně neseš, 

nevíš si rady se školou, stal/a ses obětí drog nebo šikany, chodíš za školu, jsi čím dál častěji na sociálních sítích a 

zanedbáváš své zájmy, nebo jen zkrátka potřebuješ smysluplně trávit volný čas a potřebuješ osobu, které se můžeš 

vypovídat, níže je pá kontaktů, které se Ti mohou hodit. Zapiš si alespoň některé do svého deníčku, mobilu nebo sešitu. 

Pokud nechceš být sám/sama na své poblémy a chceš parťáka, který Ti bude oporou a bude se s Tebou pravidelně 

scházet, vyzkoušej například organizaci LATA nebo 5P. Ve dvou se to lépe táhne.

LATA - programy pro mládež a rodinu, z.ú

Senovážné nám. 24

Praha 1, 116 47

Telefon: 234 621 361

E-mail: info@lata.cz

Národní koordinační centrum Asociace Pět P v ČR, z.s.

Husovo náměstí 229

Kroměříž, 767 01 

Telefon: 573 333 333

E-mail: cruzova@volny.cz

Jsi obětí domácího násilí? Nebaví Tě život? Někdo Ti ubližuje? Neboj se obrátit na Dětské krizové centrum nebo na 

telefonicky na Linku bezpečí. 

 
Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
Praha 4 – Michle, 141 00 
Telefon: 241 480 511
E-mail: dkc@ditekrize.cz

Linka bezpečí
Ústavní 95
Praha 8-Bohnice,  181 00
Telefon: 266 727 979
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Máš psychické potíže? Stal/a ses závislý/á na drogách, alkoholu, sociálních sítích a podobně? Chodíš za školu a bojíš 
se, co dál? Prev-centrum se zabývá právě těmito problémy.
Prev-Centrum, z.ú.,
Meziškolská 1120/2, 

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
https://www.google.cz/search?q=www+linkabezpeci+cz+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwizv86vzdnUAhWJIVAKHRJCDJEQ6BMIkgEwEg
mailto:dkc@ditekrize.cz
mailto:cruzova@volny.cz
mailto:info@lata.cz


Praha 6, 169 00
Telefon: 233 355 459
E-mail: office@prevcentrum.cz

Neposeda nabízí nízkoprahový klub nebo program v terénu. Pomůže Ti vyřešit problémy a poradí, co dál. 

Neposeda o.s.
Šimanovská 47
Praha 9, 198 00
Telefon: 739 491 640
E-mail: office@neposeda.org
 
Ulita je střediskem volného času, které Ti pomůže smysluplně trávit volný čas. Najdeš zde otevřený klub, spoustu 
společných akcí, dílny, tábory, výukový program a podobně.

DDM Ulita
Na Balkáně 2866/17a
Praha 3, 130 00 
Telefon:222 990 330
E-mail: info@ulita.cz 

Neváhej požádat o výběr vhodné organizace či zařízení učitele, školního psychologa, sociálního pracovníka ve Tvém 

okolí nebo metodika školní prevence. 

Jistě Ti rádi poskytnou více informací a vyberou Ti zařízení, které je pro Tebe nejvhodnější a zároveň nejblíže Tvému 

bydlišti.

Těchto a podobných kontaktů existuje celá řada, jen se neboj říci o pomoc a nebuď na problémy sám/sama. 

mailto:office@prevcentrum.cz


Příloha č. 4 Dotazník vlastní konstrukce

   Hlavní dotazník
Ahoj, 
jmenuji se Lenka Kernerová a jsem studentkou Pražské vysoké školy psychosociálních studií, 
kde studuji obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. 
Tématem mojí diplomové práce je Záškoláctví v souvislosti se závislostí na sociálních sítích. 
Tímto bych Tě chtěla požádat o vyplnění zcela anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity v mojí 
diplomové práci. Vzhledem k tomu, že v rámci výzkumné práce je potřeba získat co nejdůvěryhodnější data, 
velice Tě prosím o upřímnost Tvých odpovědí. 

Pod pojmem sociální sítě jsou myšleny: Facebook, Twitter, Badoo, Instagram, Google+, Snapchat, 
Tinder....

Odpovědi piš přímo k otázce do vyznačeného pole. 
Pokud na některou otázku nebudeš znát odpověď, napiš k odpovědi nevím
U otázek, kde je více možností odpovědi, označ tu, která je podle Tebe správná.
Pokud budeš mít pocit, že u otázek s více možnostmi odpovědí je více správných odpovědí, zakroužkuj více 
odpovědí, eventuálně dopiš další možnosti, které Tě napadají.

Pokud by Tě tato problematika zajímala, nebo budeš mít další otázky či nápady k tématu záškoláctví a 
závislosti na sociálních sítích, kontaktuj mě na tento e-mail: kerner.lenka@gmail.com, ráda Ti  případné 
dotazy zodpovím. 

Předem velice děkuji za vyplnění dotazníku a spolupráci.

1. Něco o Tobě: 
□ chlapec          □ dívka    (zaškrtni správný údaj)
třída:......                                                                            
 

2. Byl/a jsi v letošním školním roce „za školou“? 
□ ano 
□ ne   

 Tuto otázku vyplň, pouze pokud jsi byl/a v letošním školním roce „za školou“
3.  Jak často jsi byl v letošním školním roce za školou?

□ jednou         
□ vícekrát         

 Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a v letošním školním roce vícekrát "za školou“.
4. Z jakého nejčastějšího důvodu jsi byl „za školou“? 

□ nebyl/a jsem připraven/a na zkoušku nebo test   
□ chtěl/a jsem si odpočinout         
□ chtěl/a jsem být s kamarády      
□ bál/a jsem se učitele (učitelky)   
□ chtěl/a jsem být na sociálních sítích (např. na Facebooku) 

mailto:kerner.lenka@gmail.com


□ neměl/a jsem náladu 
□ jiný důvod (uveď jaký)

...........................................................................................................

5. Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a vícekrát za školou. 
Co jsi za školou dělal/a? (uveď 1 odpověď)
□ byl/a jsem na Facebooku nebo jiných sociálních sítích  
□ hrál/a jsem počítačové hry   
□ spal/a jsem   
□ byl/a jsem venku s přáteli nebo u kamaráda/kamarádky   
□ byl/a jsem se svou holkou/svým klukem   
□ učil/a jsem se  do školy   
□ jiná činnost (uveď jaká)

6. Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a vícekrát za školou. 
Měl/a jsi problémy kvůli záškoláctví? 

□ ano  
□ ne  
Pokud ano, jaké? 
…................................................................................................................................................
Jak jsi je řešil/a?  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

7. Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a vícekrát za školou.
Stalo se, že jsi se opakovaně neúčastnil/a školní docházky proto, že jsi chtěl/a být na 
sociálních sítích?

□ ne   
□ ano, ale pouze výjimečně   
□ ano, opakovaně 

8. Tuto otázku vyplň, pokud jsi byl/a vícekrát za školou. 
Předstíral/a jsi opakovaně nemoc, abys mohl/a být doma na sociálních sítích? 

□ ano      
□ ne     

9. Byl/a jsi někdy na sociálních sítích pozdě do večera nebo do noci, a ráno jsi kvůli tomu 
zaspal/a do školy?

□ ano  
□ ne  

10. Existuje podle Tebe závislost na sociálních sítích? 
□ ano    



□ ne  
□ nejsem si jist/a  

11. Pokud myslíš, že může vzniknout závislost na sociálních sítích, jaké jsou podle Tebe 
projevy? Uveď alespoň tři.

12. Máš pocit, že bys mohl/a být závislý/á na sociálních sítích? 
□ ano   
□ ne   
□ nejsem si jist/a  

13. Máš pocit, že kvůli sociálním sítím jsi změnil/a volnočasový program, který bys jinak 
věnoval/a přípravě do školy nebo svým zájmům?

□ ano 
□ ne 
□ nejsem si jist/a 

14. Máš pocit, že trávení času na sociálních sítích zhoršuje tvůj prospěch ve škole?
□ ano  
□ ne  
□ nevím  

15. Myslíš, že myšlenky na aktivity na sociálních sítích během vyučování vedou k 
nesoustředění na výuku? 

□ ano  
□ ne  
□ nevím  

16. Dala by se podle Tebe závislost na sociálních sítích přirovnat k závislost látkové droze 
(např. pervitin, heroin)?

□ ano, je to droga a nese s sebou spoustu rizik, jako jsou změny chování, zasahuje do vztahů a 
odvykání je spojeno s abstinenčními jako u látkové drogy 
□ ne, jedná se o jinou závislost a nemyslím si, že by se mohla jakkoliv podobat látkovém závislosti 
□ nemyslím si, že existuje něco, jako je závislost na sociálních sítích  
□ nejsem si jist/a 

17.  Na koho by ses obrátil/a v případě, že bys měl pocit závislosti na sociálních sítích a 
zanedbával bys kvůli nim školní docházku? 

□ na nikoho 
□ učitel 



□ rodiče 
□ sourozenec 
□ kamarád 
□ školní psycholog nebo školní metodik prevence 
□ dětský lékař 
□ jiná osoba, instituce (uveď jaká) ............................................................................................



Příloha č. 5 Bergenská škála závislosti na sociálních sítích

DOPLŇKOVÁ ŠKÁLA
(Tento list prosím vyplnit až po vyplnění základního dotazníku)

Níže je uvedena Bergenská škála závislosti na Facebooku (a jiných sociálních sítích, jako Twitter,
Badoo, Instagram, Google+, Snapchat, Tinder )

Pokyn k vyplnění:
U každé z níže uvedených šesti očíslovaných otázek zakroužkuj pouze jednu z předdefinovaných 
odpovědí, která bude otázku nejlépe vystihovat:  
________________________________________________________________________________

1. Trávíš hodně času přemýšlením o Facebooku (nebo o dalších sociálních sítích) či plánováním, co 

na Facebooku (nebo dalších sociálních sítích) budeš dělat?  

velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často

________________________________________________________________________________

2. Cítíš potřebu být na Facebooku (nebo dalších sociálních sítích) více a více?

velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často

________________________________________________________________________________

3. Používáš Facebook (nebo jiné sociální sítě), abys zapomněl na osobní problémy? 

velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často

________________________________________________________________________________

4. Zkoušel si omezit čas na Facebooku (nebo jiných sociálních sítích), ale neúspěšně?                 

velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často

________________________________________________________________________________

5. Cítil/a ses nesvůj/nesvá a nepříjemně, když jsi měl/a zakázáno používat Facebooku (nebo jiné 

sociální sítě)?   

velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často



________________________________________________________________________________

6. Používáš Facebooku (nebo jiné sociální sítě) tak často, že to negativně ovlivnilo plnění studijních

povinností?

   velmi zřídka – zřídka – někdy – často – velmi často



Příloha č. 6 Souhlas rodičů s účastí dítěte na anonymním dotazníkovém šetření

Souhlas s účastí dítěte na anonymním dotazníkovém šetření

Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a anonymního dotazníkového šetření za účelem výzkumné 
diplomové práce s názvem Záškoláctví v souvislosti se závislostí na sociálních sítích. 
Výsledky budou zveřejněny pouze v rámci diplomové práce bez uvedení jakýchkoliv identifikačních údajů 
zúčastněných osob.
Tento souhlas nebude zveřejněn ani v rámci diplomové práce, jedná se však o oficiální postup k možnosti 
provedení výzkumu, kterého se zúčastní nezletilé dítě.
Vyplnění anonymního dotazníku proběhne ve škole, kterou dítě navštěvuje, v době školní výuky.

                                                                   
Podpis zákonného zástupce

                                                                                                              

Předem velice děkuji za  spolupráci.

Bc. Lenka Kernerová, DiS.
kerner.lenka@gmail.com

mailto:kerner.lenka@gmail.com


Příloha č. 7 Návrh preventivního programu

PREVENTIVNÍ PROGRAM – návrh programu z 
oblasti primární prevence

Prevence závislosti na sociálních sítích na druhém stupni základních škol

Forma:
beseda, přednáška

Cílová skupina: pubescenti - žáci 7. a 8. tříd základních škol

Cíl:
podat žákům přehled aktuálních informací o netolismu a rizicích s ním spojených
uvést žáky do problematiky netolismu obecně
pochopit specifika problematiky závislosti na sociálních sítích
zorientovat se v problematice závislosti na sociálních sítích a možnostech prevence a řešení

Obsah: 

 1. Beseda a přednáška (beseda prokládaná prezentací v power-pointu)
Co je to netolismus
Co jsou sociální sítě
Jaké jsou projevy závislosti na sociálních sítích, aneb kdy se ze sociálních sítí stává problém
Jaká jsou rizika sociálních sítí
Jak se mohu chránit a na koho se obrátit
Přiměřené užívání internetu
  2.Bergenská škála a její vyhodnocení
  3. Diskuze

Doba, kdy bude program probíhat:

- časová dotace programu: 10 vyučovacích hodiny
- počet lekcí: 1 na každé z vybraných deseti základních škol, tj. celkem 10 vyučovacích hodin
- délka jedné lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina na každé z vybraných základních škol)

Místo konání: pražské základní školy- třída, posluchárna, sál, eventuálně tělocvična nebo družina 
(dle prostorových možností dané školy)

Pomůcky: PC, dataprojektor, flashdisk, propisky, papíry, dotazníky
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