
Vážnější poruchy v oblasti chování a v emoční oblasti 
 

 

1. 

Zkušenost rozumově nadaného žáka v roli oběti školní šikany / Martina 

Martínková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- 

Roč. 141, č. 1 (září 2016) (2016/2017), s. 9-19. 

 

Výsledky výzkumného šetření, které si kladlo za cíl zmapovat přímou zkušenost 

rozumově nadaných žáků jako obětí školní šikany ze strany spolužáků, a také z 

jejich pohledu analyzovat příčiny školní šikany. Z výpovědí žáků vyplývá, že 

jednou z možných příčin vzniku šikany bylo jejich rozumové nadání a jejich 

individuální specifické odlišnosti. Šikana přináší nepříznivé dlouhotrvající 

následky a oběti mají vyšší riziko rozvoje psychických problémů. 
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2. 

Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany. Část 1 / Monika Puškinová 

-- cze 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky 

-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 3, č. 6 (2016), s. 3-7. 

 

Cílem článku je vyčlenit důležité obsahové momenty nového Metodického 

pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách 

a školských zařízeních a tím přispět k jejich využití v praxi škol a školských 

zařízení. Základní charakteristika metodického pokynu, charakteristika šikany, jak 

předcházet šikaně, základní postup v řešení šikany, nápravná opatření, 

odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči, šikana zaměřená na učitele. 
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3. 

Kriminalita, mládež, výchova. Část 2, Rizikové faktory a agresivita / Jana 

Mahdalíčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

13, č. 11 (2016), s. 14-15. 

 

Druhá část textu o kriminalitě mládeže se zabývá příčinami a podmínkami trestné 

činnosti dětí a mládeže, které jsou skryty v jejich vývojových zvláštnostech a v 

mikrostruktuře, ve které žijí a vyrůstají (rodina, kamarádi, parta a další okruh 

lidí). Negativní vlivy na dítě během jeho vývoje zasáhnou nejcitlivěji oblast 

psychiky. Jsou vyjmenovány znaky rizikového chování a náročné životní situace, 

kdy opakovaný neúspěch a pocit nedostatečnosti vede k následné agresi 

(instrumentální, emocionální). Problém je třeba řešit především vymáháním 

odpovědnosti rodičů. 
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4. 

Dětský průvodce světem rozvodu / Markéta Nováková, Tereza Dlouhá -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy: 5 

In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky 

-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 3, č. 6 (2016), s. 39-41. 

 

Autorky se zabývají problematikou (po)rozvodové situace, kdy ustanovení § 6 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí uvádí přesně kritéria, podle kterých je dítě 

považováno za ohrožené. Pomoc pro děti představuje program Dětský průvodce 

světem rozvodu; program, který pomáhá dětem vyjadřovat své emoce a 

zorientovat se v tom, co se v jejich životě odehrává. Skřítek Emouš připravuje 

dětem úkoly a vybízí je k povídání. Do sporů rodičů v rozvodové situaci je 

vtahována i škola, proto je důležité, aby intervence školy/pedagoga měla jasně 

danou a pro rodiče srozumitelnou formu. V závěru textu důležité odkazy, kde 

hledat informace a pomoc v (po)rozvodové situaci. 
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