
Vážnější poruchy v oblasti chování a v emoční oblasti 
 

1. 

Sexting u českých dětí pohledem výzkumu  / Kamil Kopecký, René Szotkowski 
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Sexting, elektronické rozesílání textových zpráv, vlastních fotografií nebo 

vlastního videa se sexuálním obsahem, představuje poměrně nový a rychle se 

rozmáhající fenomén. K sextingu dochází v prostředí virtuálních elektronických 

médií, zejména internetu. Autoři se snaží odpovědět na otázku, proč vlastně děti 

realizují sexting a prezentují výsledky celonárodního výzkumu Sexting a rizikové 

seznamování českých dětí v kyberprostoru. Z výsledků vyplývá strmý nárůst 

počtu dětí (více než 15%), které provozují sexting (doplněno grafy). Článek 

obsahuje i důvody tohoto jevu, rizika, možná opatření a ochrany v online 

prostředí; důraz je kladen na prevenci. 
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Právní aspekty šikany : může být šikana právně postižitelným jednáním? / 

Lucie Obrovská – cze 

 

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

-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 4, č. 4 (2017), s. 30-33. 

 

Šikana je v českém školství velmi frekventovaným problémem. Následující 

příspěvek se snaží odpovědět na základní otázky: Jaký je právní dosah šikany? 

Jsou postižitelní samotní studenti nebo žáci, kteří se dopouštějí šikany na 

spolužákovi, nebo mají být právně odpovědní výhradně vyučující? Může být 

jednání spočívající v šikanování současně diskriminací podle českých právních 

předpisů? Závěrem autorka upozorňuje na povinnost prevence šikany a nebezpečí 

formálního řešení projevů šikany ve školách. 

http://katalog.npmk.cz/documents/463338
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Pensylvánská metoda míří do Česka : žáci s autismem představují ve školách 

problém s řadou otazníků a vykřičníků  / Radmil Švancar – cze 

 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 120, č. 10 (2017), s. 4-6. 

 

Problémy s integrací a vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra (PAS) 

řeší stále větší počet rodičů. Jedním z řešení je ABA terapie. Od září tohoto roku 

bude možné tuto terapii studovat i v České republice. Učitelé běžných škol jsou 

dostatečně informováni o symptomech PAS, ale schází jim znalost metodik a 

praktická průprava. Terapie ABA a strukturované učení se vzájemně doplňují, ale 

rozhodujícím faktorem je individuální přístup ke konkrétnímu dítěti. 
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Možnosti působení ombudsmana v oblasti školství / Lucie Obrovská – cze 
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14, č. 10 (2017), s. 16-19. 

 

Autorka přibližuje základní kompetence ombudsmana v oblasti vzdělávání a 

školského systému (zákon č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jaká je 

základní úloha ombudsmana a jeho možnosti, typické příklady, které ombudsman 

může a naopak nemůže prověřit. Nejčastěji namítaná témata: výskyt šikany, 

nezajištění patřičných opatření dětem, romské děti, školní stravování; 

ombudsmanovým úkolem naopak není posuzovat odborné aspekty vzdělávání. 

Podání stížnosti nebo dotazu nepodléhá žádné platbě. Rovné podmínky ve 

http://katalog.npmk.cz/documents/462411
http://katalog.npmk.cz/documents/457655


vzdělávání jsou povinny zajistit nejen školy základní, ale i mateřské, střední a 

vysoké školy. 
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