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VV
Napsal uživatel George (neověřeno) dne Út, 02/26/2013 - 10:13.
o co se potom opiraji zakazy fyzickych trestu ve skolach, v nekterych statech v i v rodinach,
nebo prakticky vubec vsude v civilizovanych zemich nepouzivani fyzickych trestu u
dospelych osob?
V tomhle podle me hraji roli trochu jine faktory. Na zaklade kterych se rozhodujes, kteremu
nazoru das prednost. Jak jsem uz uvedl, tak ruzni odbornici tvrdi ruzne veci. Stejne tak bych
se mohl ptat o co se opiraji staty, ve kterych fyzicke tresty povolene jsou a to v nekterych
pripadech jeste i na tech skolach.
Jinak co se konkretne tohoto tyce, tak teda vidim jisty rozdil mezi rodicem a ucitelem.
Nicmene kdyz uz jsme u toho - videl jsem na Internetu i par anket, ze kterych by se dalo
usoudit, ze pro zavedeni mensich fyzickych trestu na skolach by byla prevazna vetsina
Cechu. Ve stejnem duchu se vyjadrila rovnez vetsina rodicu v diskusich pod ruznymi
tematickymi clanky.
Napriklad Cimicky to komentoval slovy: "Neprimerene nasili neni dobre, ale nejsem si jisty,
jestli je v poradku takova prehnana shana chranit i velmi agresivni chovani adolescenta od
trestu, kteremu by rozumel. My jsme ve skole obcas neco slizli a do nasi vychovy to to
negativne nezasahlo a nikoho nenapadlo, ze by si snad stezoval".
To mas hned nazor jednoho z tech odborniku...
Mno a pred par lety jsem cetl, ze znovuzavedeni telesnych trestu ve skolach zvazovali zcela
vazne treba i v Japonsku. Doporucil to tam primo vladni panel v kontextu s problematikou
sikany. A tak by se dalo dlouze pokracovat.
Podle me je zjevne, ze mnohe ty "alternativni pristupy" se strasne pekne ctou, ale jinak je
to uplne odtrzene od reality a v praxi to proste nefunguje.
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