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Pokud je rodič citlivý, má na dítě dost času 
a naslouchá mu, určitě pozná, že je napří-
klad obětí šikany, říká Zdeněk Martínek 
z Pedagogicko-psychologické poradny Kra-
je Vysočina. 

Veronika Dawidowicz ז

Co udělat pro to, aby nástup do školy nebyl pro 
děti, především pro prvňáčky, příliš stresující?  

V každém případě prvňáčka školou neděsit, spíše 
ho motivovat k tomu, že bude mít nové kamarády, 
naučí se mnoho nových věcí. 

Neprovázet vstup do školy přílišnými emocemi 
– brát to jako běžnou součást života. Moc bych se 
přimlouval za to, aby rodiče všech školáků utvořili 
svým dětem pevný režim a řád, aby je nepřetěžovali 
nadmírou volnočasových aktivit a aby svým dětem 
naslouchali a případné problémy, které nastanou, 
řešili v klidu a s nadhledem.

Je dobré si opakovat učení přes prázdniny, 
nebo je lepší si dát pauzu? Děti mají prázdni-
ny, dospělí dovolenou. Dovolená je od toho, aby si 
dospělý odpočinul, málokomu z nás se chce o dovo-
lené intenzivně pracovat. 

Pro děti je škola jistým druhem práce, musejí větši-
nou podávat nějaký výkon a i jejich mozek potřebu-
je určitou pauzu, potřebuje zrelaxovat. Proto bych 
přílišné učení nedoporučoval. 

Samozřejmě, určitou roli hraje fakt, jak je dítě ve 
školním roce úspěšné. Pokud byl v učení nějaký pro-
blém, je vhodné si hravou formou občas něco zopa-
kovat, hodně bych se věnoval např. společnému čte-
ní. 

S intenzivnější přípravou bych začal až poslední 
týden v srpnu.

Častým problémem na školách je šikana. Dá se 
jí nějak vyhnout nebo se bránit? 

Školní kolektiv je jakýsi živý organismus, kde pro-
bíhají různé procesy. Vytváří se mnoho vztahů a 
vazeb, které jsou značně variabilní. V jednotlivých 
kolektivech se setkávají jedinci, kteří jsou si blíz-
cí a jsou tzv. okamžitě na jedné vlně, jsou zde však i 
jedinci, kteří si mezi sebou vztah nikdy nevytvoří.

Tím chci říct, že určitá rivalita či neporozumě-
ní mezi jedinci se objevují v každém kolektivu – 
tomu se nelze vyhnout. Můžeme však do jisté míry 
rozjezdu šikany zabránit – například tím, že učitelé 
budou mít více času na komunikaci se svými třída-
mi, budou moct sledovat vztahy ve třídách a v nepo-
slední řadě budou mít pozitivní podporu od rodičů. 

Samozřejmě, existuje mnoho organizací, které 
pořádají preventivní programy pro třídy – pokud 
jsou tyto programy kvalitní a jsou zaměřeny na spo-
lupráci, podporu a komunikaci, školám bych dopo-
ručoval jich využít.

Může nějak rodič na dítěti poznat, že je obětí 
šikany? 

Pokud jde o citlivého rodiče, který pravidelně se 
svým dítětem komunikuje, naslouchá mu a má na 
něj dost času, určitě pozná, že se něco děje. 

Je popsáno mnoho projevů v chování šikanova-
ného dítěte od náhlého a výrazného zhoršení pro-
spěchu přes různé somatické obtíže – nevysvětlitel-
né bolesti břicha, hlavy, zvracení, dále záškoláctví, 
vyhýbání se spolužákům, kamarádům, rovněž se 
mohou objevit prvky sebepoškozování. Jistou 
známkou může být i časté poškození pomůcek, 
ošacení, atd. V některých případech může být dítě 
zamlklé, uzavírá se do sebe, nechce nikam chodit.

Jak co nejefektivněji tento problém řešit? 
Na každé základní a střední škole pracuje metodik 

prevence, který je v této oblasti vzdělaný a je kompe-
tentní vztahové problémy v kolektivech řešit. Proto 
je vhodné se v první řadě obrátit na něho. 

V žádném případě nedoporučuji, aby rodič oběti 

problém řešil sám např. s rodičem agresora. S řešením 
nečekat, snažit se problém řešit hned. Dále je v něk-
terých případech vhodné navštívit odborníka v peda-
gogicko-psychologické poradně či speciální vzdělá-
vací potřeby - zde je možno zjistit, proč se vůbec dítě 
obětí stalo, a jak se může dítě účinně bránit. 

Jsem přesvědčen o tom, že pokud se dítě stane 
obětí, není v jeho chování, popř. v jeho výchově, vše 
v pořádku. V domácím prostředí je pak nutné dítěti 
– oběti dávat podporu, dítě musí vidět, že rodič jeho 
problém nepodceňuje a stojí za ním.

A i z druhé strany – dá se poznat, že dítě je tím, 
kdo někoho šikanuje? 

Tvrdím, že jsou jedinci, kteří mají větší tendenci 
být obětmi nebo agresory. Existuje jistá typologie 
agresorů – například děti, které žijí v bezhraniční 
výchově – od mala jsou vedeny k tomu, že je jim vše 
dovoleno, na vše mají právo. 

Dále existují tzv. ekonomičtí šikanovatelé – to jsou 
jedinci, kteří uznávají ostatní pouze podle toho, co 
mají. Poměrně velkou skupinou jsou agresoři, kte-
ří se nudí a ubližování oběti je prostředkem utrace-
ní nudy. Šikanovat může i jedinec, který cítí v obě-
ti konkurenci. Uvádím pouze krátký výčet, typů je 
daleko více.

Jak se v takové situaci zachovat? Nebo případ-
ně – může být tohle způsobeno například špat-
nou komunikací, výchovou nebo stačí chytnout 
se špatné party? 

Nyní budu mluvit z vlastní zkušenosti – napros-
tá většina rodičů agresorů své dítě tvrdě brání. Je 
to do jisté míry pochopitelné, každý rodič má prá-
vo své dítě bránit – těmto rodičům říkám, že nikdy 
nemohou na 100 % vědět, že jejich dítě je nevin-
né a pokud se prokáže, že se dítě skutečně šikany 
dopustilo, měli by mu rodiče umožnit nést násled-
ky za jeho chování. 

Pokud dítě ubližovalo a jeho chování mu pro-
jde, potvrzujeme mu, že se tak může chovat i nadá-
le. Když už mluvím ze své vlastní praxe, troufnu si 
říct, že za 32 let jejího trvání jsem se setkal s velkým 
množstvím agresorů a téměř nikdy v jejich výchově 
nebylo vše v pořádku.

Samozřejmě, i parta může mít na agresora zásad-
ní vliv, ale potom je nutné klást si otázku: „Proč se 
dítě členem takové party stalo?“ Rodiče agresorů 
by se svým potomkem měli odborníka navštívit v 
každém případě.

Je dobré děti trestat za špatné známky? Nebo je 
lepší je motivovat?  

Trestat za známky je nesmyslné. Známka by měla 
být pro rodiče signálem, zda jeho dítě dané látce 
rozumí či ne. Navíc jsou děti, které mají velice dob-
rou kognitivní výbavu a tudíž pro dobrou známku 
nemusí vynaložit velké úsilí. 

Naopak je mnoho dětí, které i o průměrnou znám-
ku musí zvýšeným úsilím bojovat. Známka je ovliv-
něna i jinými faktory, například momentálním nala-
děním dítěte, aktuální situací v rodině, již výše bylo 
zmíněno, že i šikana může být důvodem zhoršené-
ho prospěchu a nezapomínejme na děti se specific-
kými vývojovými poruchami učení či chování. 

Výchovným mistrovstvím rodiče je u svého dítě-
te vyhledávat činnosti, které dobře umí a zvládá, a v 
těch je rozvíjet a posilovat. Často do zprávy z vyšet-
ření píšu větu: „Škola se nesmí stát hlavním krité-
riem hodnocení dítěte. Dítě musí vidět, že mnoho 
činností, které se netýkají školy, zvládá dobře.“

Jak dítěti učení a školu zpříjemnit? 
Učení je přece jenom nějaká povinnost a ne vždyc-

ky musí být pro dítě příjemnou aktivitou – přede-
vším v případech, kdy dané látce dítě ne zcela rozu-
mí. Doporučuji při přípravě na vyučování alespoň 
na prvním stupni přítomnost jednoho z rodičů, 
který bude jakýmsi rádcem při plnění úkolu nebo 
osvojování si dané látky. Rovněž je vhodné v rámci 
možností používat názorných pomůcek, obrázků a 
podobně. 

Nevím, zda může rodič dítěti školu zpříjemnit – to 
může spíše učitel. Přesto ale lze konstatovat, že rodič 
může napomoci kladnému vztahu ke škole a učení 
tím, že bude dítě chválit za každý sebemenší úspěch 
a dávat mu najevo důvěru v jeho síly.

Dá se školák nějak namotivovat, aby ho učení 
bavilo?

Zde použiji staré pravidlo pana profesora Matějč-
ka: „Méně a častěji znamená více.“ Je daleko lepší, 
když dítě při domácí přípravě spočítá tři příklady a 
bude je mít správně, než když mu rodič zadá 10 pří-
kladů a půlka bude špatně – to pak má dítě perma-
nentní pocit neúspěchu. 

Dále je nutné dítěti učení hraničit, tzn.: „Pře-
čteme jenom tady ten kousek, i když to nebude 
pěkné čtení, jenom převyprávíme obsah a víc číst 
nebudeme. Spočítáme pouze tyto tři příklady, i 
když uděláš chybu, jenom jí opravíme a víc počí-
tat nebudeme.“ Nekonečnost každodenní domácí 
přípravy je ideální cestou odporu dítěte k učení a 
navíc přílišný tlak může mít výrazně negativní vliv 
na vztah rodič – dítě.

Co by během roku neměli rodiče podcenit? 
Školní rok je náročný pro obě strany. V každém 

případě by měl rodič pravidelně sledovat, jak se dítě-
ti ve škole daří, měl by mít povědomí o jeho prospě-
chu, samozřejmě by měl vědět, jaké kamarády jeho 
dítě má a co ho zajímá. 

Doporučuji naslouchat svému dítěti, každý den 
si udělat čas na klidnou a pohodovou komunikaci. 
Dále dítěti dávat najevo, že ho má rád a že každý pro-
blém je řešitelný a rodič je od toho, aby svému dítěti 
pomohl problém vyřešit.

Nadávky, křik a trestání v naprosté většině případů 
nic nevyřeší. 

No a v neposlední řadě by rodič neměl podcenit 
úzkou spolupráci se školou. Naprostá většina učite-
lů nechce dětem ubližovat, chce je především něco 
naučit a chce je připravit do života. Pokud má dítě 
ve škole nějaký problém, je vhodné se s učitelem 
domluvit a snažit se společně hledat řešení situace.

Rodičům bych chtěl popřát, aby ze svých dětí 
měli radost a byli schopni jim pomáhat v náročných 
situacích. Učitelům přeji do nového školního roku 
mnoho sil v jejich nelehké práci a v neposlední řa-
dě dětem přeji hodně úspěchů nejen v učení, ale i v 
kamarádských vztazích a mimoškolních aktivitách, 
kterým se věnují, a samozřejmě milující a starostli-
vé rodiče.

Dětem dávejte najevo, že každý 
problém je řešitelný

Zdeněk Martínek.


