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Úvod

Společenský vývoj s  podporou nových komunikačních zdrojů zasahuje 

všechny oblasti každodenní reality a  ovlivňuje situaci v  rodinách stejně 

jako ve školním prostředí. Klesá počet minut, jež stráví rodiče se svými 

dětmi v  běžném dialogu. Procento času, který rodiče i  jejich děti stráví 

elektronickou komunikací, naopak roste. Obdobná situace je ve škole. Na-

příklad dataprojektor měl výuku žákům zpestřit, avšak opak je pravdou. 

Komunikaci mezi žákem a učitelem snížil, v mnoha případech degradoval 

učitele na „pouštěče obrázků“ a výuku na úroveň prezentace fi remních vý-

sledků. Tyto skutečnosti v kombinaci s faktem, že děti si od útlého věku 

mohou vyhledávat informace samy, bez učitele, a umějí to, vede k otázce, 

co by je mělo motivovat pro školní činnost. Proč by měly být během výuky 

aktivní, komunikativní, když k nim autorita málo promlouvá. Že stoupá 

závislost dětí na počítačích, na nichž hrají hry a  hlavně komunikují, je 

obecně známo. Londýn má v současné době (rok 2015) dvě střediska řešící 

těžkou závislost na tabletech u dětí ve věku do šesti let. Něco obdobného 

můžeme brzy čekat i v České republice.

Není kouře bez ohně, praví staré přísloví. Nelze se tedy divit, že pokles 

komunikace autorit s dětmi přináší důsledky. Učitelé základních i střed-

ních škol v moderní době čelí chování a jednání, které jejich starší kolego-

vé ze strany žáků nezažili. Bylo zcela výjimečné, aby si žák dovolil nazvat 

učitelku vulgárním výrazem pro ženský genitál a třída šikanovala vyučují-

cího. Běžnou praxí není takové chování ani dnes. Naštěstí. Přesto se množí 

případy, kdy žáci namíchají učitelce do čaje projímadlo, pomocí nejrůzněj-

ších tělních sekretů vytvoří na stěně její monogram nebo si v rámci pitné-

ho režimu přinesou do školy „nealkoholické“ pivo, které však ve skuteč-

nosti obsahuje 0,49 objemových procent alkoholu.

Šance, že takových projevů bude ubývat, je velmi malá. Stejně tak je ne-

reálné očekávat, že rodina své chování k dětem změní k lepšímu. Proto má 

předkládaný text především preventivní smysl. Pokouší se upozornit rodiče, 
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učitele, vychovatele a všechny ostatní, kteří s dětmi a mládeží pracují, že 

doba blahobytu v  kombinaci s  moderními informačními technologiemi 

přináší své nároky. Těm je třeba čelit a zároveň si plně uvědomovat, že děti, 

současná mládež, nejsou viníci. Jejich chování a jednání doma i ve škole je 

pouze důsledkem, nikoli příčinou samo o sobě. Tato kniha má za cíl na 

daný fakt upozornit a nabídnout inspiraci k hledání nových postupů a ře-

šení v situacích, které, zdá se, budou stále častější. 

Nabízené informace pocházejí z reálných rodin a skutečných školních 

situací. Měly by sloužit dílem jako prevence , dílem jako inspirace těm, kte-

ří jsou ochotni a schopni negativní trendy odklánět a vytvářet takové pro-

středí a situace, které by negativním trendům ani nedaly příležitost vznik-

nout. Není kouře bez ohně, opravdu.


