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Z webu ICM 

„Šikana není jen problém 

agresora. Je nutné pracovat i s 

kolektivem, který ji umožnil,” říká 

psycholožka 

Jak se na středních školách řeší 

drogy? Tamara Kunčarová takové 

problémy pomáhá řešit společně 

se studenty i učiteli. „Neříkáme: 

Ty, ty, ty, neber drogy, nebo tě 

plácnu po ruce. Bavíme se se 

studenty o tom, proč to zkoušejí, 

co jim to dává, jestli jim to třeba 

naopak něco bere,“ říká Tamara.  

Důvody, proč mladí lidé začínají 

brát drogy, jsou různé – patří mezi 

ně i nuda nebo touha zapadnout. I 
když se těžko zjišťuje, jaké drogy to 

jsou konkrétně, nejčastěji jde podle 

zkušeností Tamary v Česku o 

alkohol a cigarety. „To se asi není 

čemu divit, obojí je dostupné, levné 

a dá se to sehnat bez problému i 

pokud vám není osmnáct,“ líčí a 

dodává: „Alkohol je všudypřítomný, 
spousta lidí alkoholem oslavuje, 

nebo ho třeba pije na smutek, když 

nemůže usnout nebo prostě jen tak, 
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aby zahnali nudu. Alkohol je u nás 

všudypřítomný a moc se to neřeší.“ 

Tamara se na školách zabývá také 
šikanou, podle ní nemá ale úplně 

jasnou příčinu. „Nedá se říct, že se 

do třídy dostane nějaké „pokažené“ 

dítě a to začne šikanovat. Představte 

si, že vás dám dohromady s dalšími 

dvaceti, třiceti lidmi. Ne se všemi si 

sednete,“ popisuje. „Problém je, 

když se ta antipatie začne projevovat 
v agresivním chování – začne to 

posmíváním, urážlivými 

přezdívkami, no a když se to neřeší, 

tak to pak přejde v něco horšího,“ 

doplňuje. Podle Tamary jde o 

naučené vzorce chování, které 

pokud danému člověku procházejí, 

naučí se je opakovat. Šikana se pak 
dělí na fyzickou a psychickou. 

„Psychická šikana zraňuje vnitřně, 

jsou to nadávky, urážky, 

zesměšňující přezdívky, ale třeba 

taky vydírání a manipulace.“ Řešení 

podle Tamary spočívá v práci s 

celou třídou, ne jen s jednotlivci. 

„To, že ve třídě došlo k šikaně, není 
problém jen toho agresora nebo 

skupiny agresorů. Není to ani pouze 

problém oběti. Je to problém celé 

skupiny, která v uvozovkách 

dovolila, aby k něčemu podobnému 

došlo.“ 

Pokračování na stránkách ICM. 

Zdroj: HateFree 

Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality 

Kde těžba není sprosté slovo aneb 

Vybraná ložiska zlata ve Švédsku 

a Finsku 

Cestopisná přednáška 

Úterý 29. 1. 2019 

Kamenářský dům 

17:00 

 
 

https://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3064-tamara-kuncarova
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 29. 1. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Kibera: Příběh slumu 

 

Maturitní ples Hotelnictví a 

cestovní ruch 

 

Pátek 1. 2. 2019 

20:00 

KC Střelnice 

 

 

Středa 23. 1. 2019 

Sobota 2. 2. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:30 

Ztracená čest Kateřiny Blumové 

 

4. Reprezentační ples Základní 

umělecké školy Turnov 

 

Sobota 2. 2. 2019 

20:00 

KC Střelnice 

Neděle 3. 2. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:00 

Noc na Karlštejně 

 


