
 

Další vzdělávání metodiků prevence v oblasti 

sociálně patologických jevů 

 

Bc. Petra Janáková 

 

  
Diplomová práce 

2014  

  
 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 2 

 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 3 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 5 

 

  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 6 

 

ABSTRAKT 

Teoretická část této diplomové práce se týká sociálně patologických jevů a prevence, celo-

ţivotního učení, dalšího vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogů, dalšího vzdělávání 

školních metodiků prevence, a profese školního metodika prevence. V praktické části jsou 

kvantitativní metodou zjištěny a popsány vybrané otázky z oblasti názorů školních metodi-

ků prevence na jejich další vzdělávání v oblasti sociálně patologických jevů. Výsledkem 

naší práce je zodpovězení vybraných otázek dalšího vzdělávání metodiků prevence 

v oblasti sociálně patologických jevů.  

 

Klíčová slova: Sociálně patologické jevy dětí a mládeţe, rizikové chování, prevence, pri-

mární prevence, další vzdělávání učitelů, školní metodik prevence, další vzdělávání škol-

ních metodiků prevence. 

 

 

ABSTRACT 

The theoretical part of this diploma thesis deals with socially pathological phenomena and 

prevention, lifelong learning, further education, further education of teachers, further edu-

cation of school methods of prevention and profession of school methods of prevention. In 

the practical part selected issues are detected and described from the field of socially pa-

thological phenomena by the quantitative method. The result of this thesis is answer of the 

selected issues in the field of further education of school methods of prevention in the field 

of socially pathological phenomena.  

 

Keywords: Socially pathological phenomena of children and youth, risk behaviour, preven-

tion, primary prevention, further education of teachers, school methods of prevention, fur-

ther education of school methods of prevention.    
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ÚVOD 

V době 21. století je stále více lidí, kteří rádi experimentují s drogami, šíří se prostředky 

šikany, znuděné děti provozují záškoláctví a krádeţe, objevují se psychické problémy a 

také mnohé nové trendy v oblasti rizikového chování dětí a mládeţe spojené s vyspělou 

technologií, aj. Jak se mnozí z nás dozvěděli v sociologii, právě socializace člověka začíná 

od nejútlejšího věku. Všechno, co se v tomto mladém období nevydaří, se poté jen velmi 

obtíţně napravuje v období dospělosti. Pokud rodiče na výchovu svých dětí v důsledku 

přepracovanosti či jiných okolností dnes běţných na správnou socializaci nestačí, nebo 

pokud se děti dostanou do prostředí, které je k chování lišícímu se od norem láká nebo 

dokonce nutí zkusit jinou cestu, jsou zde pro ně právě ve formě pomoci a správného vedení 

školní metodikové prevence na základních školách, kteří problémy mohou zachytit 

v počátcích či formou primární prevence děti naučit se těmto situacím zcela vyhýbat. Ne-

boť právě období povinné školní docházky je velmi důleţité při formování osobnosti mla-

dých lidí. Právě proto se oblasti prevence rizikových projevů chování u školní populace 

věnuje mimořádná pozornost, na čemţ se podílí jak Ministerstvo školství a tělovýchovy, 

tak i další sloţky v oblasti školství, mimo jiné i kraje a obce.  

Na školách zasahují jiţ zmínění školní metodikové prevence, kteří mají za úkol tyto jevy 

eliminovat či zmírnit, popř. „přivést“ děti na správnou cestu. Tito metodikové prevence se 

s šířícími se a přibývajícími sociálně patologickými jevy musí sami na boj s nimi připravo-

vat a to nejen doporučeným typem vzdělávání od státu, ale také vlastním zájmem a dohle-

dáváním si informací. Vytvářejí plány, snaţí se plnit limity a prospívat ţákům. Jelikoţ se 

formy sociálně patologických jevů v průběhu času mění a přibývají nové, je velmi důleţité, 

aby metodikové prevence byli neustále „v obraze“, dohledávali si informace z těchto „no-

vých trendů“ přeškolovali se, učili se s novými jevy zacházet a předcházet jim. Také jejich 

programy, preventivní aktivity zaměřené na určité skupiny by měly být obnovovány, aby 

děti neustále zajímaly nebo pro ně byly problémy dnešní doby lépe „stravitelné“.  

Školní metodikové prevence by si měli zajistit důvěryhodnost, aby se za nimi děti nebály 

se svými problémy či problémy kamarádů chodit, aby se jim mohly plně svěřit. I toto by 

podle nás nemělo při další přípravě školních metodiků prevence chybět.  

V této diplomové práci bychom rádi pronikli do tajů onoho vzdělávání, a dozvěděli se o 

něm co nejvíce.V této práci se dále zabýváme moţnostmi a vyuţívanými způsoby dalšího 

vzdělávání metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů. Zaměřujeme se pře-
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devším na formy a stupeň jejich vyuţívání, dále pak na dostatečnost či vyuţívanost meto-

diky prevence v praxi. Zajímáme se také, zda jsou metodikové prevence s dalším vzdělá-

váním spokojeni a co jim popř. chybí, aj. 

V teoretické části bychom chtěli popsat sociálně patologické jevy, s nimiţ se školní meto-

dikové prevence na školách setkávají. Dále bychom chtěli navázat moţnostmi prevence, 

primární prevence a prevence ve školách a školských zařízeních. Zmíníme se o profesi 

školního metodika prevence s jejími nároky, náleţitostmi, podmínkami, kompetencemi aj. 

Neopomeneme se zmínit o důleţitosti celoţivotního vzdělávání, dalšího vzdělávání učitelů 

i moţnostmi dalšího vzdělávání (se) školních metodiků prevence. 

V praktické části bychom se chtěli zabývat názory školních metodiků prevence na vybrané 

otázky v oblasti jejich dalšího vzdělávání. Kde se vzdělávají nejčastěji, které formy jsou 

pro ně v praxi nejpřínosnější, v čem spatřují při dalším vzdělávání (se) nedostatky, aj.  

Jako přínos této práce bychom chtěli pouţít zjištěné aktuální informace, které by mohly 

napomoci zefektivnit další vzdělávání ŠMP. Výsledky výzkumu by mohly slouţit jako 

vhodný inspirační zdroj těm, kteří se touto problematikou zabývají.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY A JEJICH PREVENCE 

V této kapitole přiblíţíme pojmy sociálně patologické jevy, rizikové chování, coţ povaţu-

jeme za důleţité, neboť bez nichţ by role školního metodika prevence byla bezpředmětná. 

Jednotlivé sociálně patologické jevy popíšeme, naváţeme popisem prevence a jejím děle-

ním, popisem systému primární prevence ve školách a také poradenskými sluţbami ve 

školách a školských zařízeních, kam mimo jiné právě školní metodik prevence patří.   

Sociálně patologické jevy, definice 

„Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je charakte-

ristické především nezdravým ţivotním stylem, nedodrţováním nebo porušováním sociál-

ních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a jednání, které vede k poškozo-

vání zdraví jedince, prostředí, ve kterém ţije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individu-

álním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.“ (Pokorný, Telcová a 

Tomko, 2003, s. 9)  

Kohoutek (© 2014) uvádí, ţe sociálně patologické jevy jsou jevy společensky neţádoucí.  

„Sociálně patologické jevy jsou tedy jevy společensky neţádoucí, škodlivé a nemorální, 

mají negativní povahu a porušují určitou sociální normu, která je důleţitá pro jejich vyme-

zování. Sociální norma je pravidlo zavazující jedince k určitému způsobu chování, jeţ je 

pro danou společnost výhodné a integrující. Dodrţování sociální normy je společností kon-

trolováno a její porušování je povaţováno za sociální deviaci.“ (Diderot, 1998, s. 384) 

Podle Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe na období 

2013 – 2018 (2013, s. 9), dále jen Národní strategie, „Pojem rizikové chování zahrnuje 

rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psycholo-

gické fungování jedince a/nebo ohroţují jeho sociální okolí. Rizikové chování představuje 

různé typy chování, které se pohybují na škále od extrémních projevů chování „běţného“ 

(např. provozování adrenalinových sportů) aţ po projevy chování na hranici patologie 

(např. nadměrné uţívání alkoholu, cigaret, kofeinu či nelegálních drog, násilí).“  

MŠMT donedávna pouţívalo termín sociálně patologické jevy, novější název, méně stig-

matizující, je však rizikové chování. Objevuje se jiţ i v nových dokumentech MŠMT. (Ga-

brhelík, ©2011). 

Podle nového metodického doporučení je brána v úvahu aktuální terminologie – namísto 

sociálně patologických jevů - rizikové chování. Pro oddělení sociálně patologických jevů 
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na školách od zločinů ve společnosti se tedy začal pouţívat termín rizikové chování dětí a 

mládeţe. Ve školním prostředí pedagogové spíše pracují s rizikovým chováním. Samotný 

pojem sociálně patologické jevy je spíše pojmem sociologickým, který zasahuje fatální 

jevy ve společnosti, kam patří např. alkoholismus, krádeţe, vraţdy aj. Úkolem pedagogů je 

zaujmout účinná primárně preventivní opatření k rizikovému chování ve škole s cílem mi-

nimalizace jejich projevů. Rizikové chování odhalují, případně je diagnostikují a následně 

přijímají efektivní opatření. (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chová-

ní u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 2010, s. 5, dále jen Metodické 

doporučení.)  

Termín sociálně patologické jevy dětí a mládeţe pouţívaný v této práci bychom chtěli po-

uţívat jako synonymum k rizikovému chování dětí a mládeţe ve školách a školských zaří-

zeních vzhledem k nadpisu této práce, nikoli obecně jak bylo zmíněno výše pod sociolo-

gickým pojmem ve spojitosti s neţádoucími aţ fatálními jevy celé společnosti.  

1.1 Členění sociálně patologických jevů dětí a mládeţe 

Metodické doporučení (2010, s. 3) uvádí, ţe v působnosti MŠMT se primární prevence 

rizikového chování u ţáků prioritně zaměřuje na předcházení rozvoje rizik směřujících 

zejména k následujícím projevům v chování ţáků: 

1) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, ex-

tremismus, rasismus a xenofobie, homofobie  

2) záškoláctví,  

3) závislostní chování, uţívání všech návykových látek, netolismus, gambling  

4) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,  

5) spektrum poruch příjmu potravy,  

6) negativní působení sekt,  

7) sexuální rizikové chování 

Tento seznam ještě rozšíříme o neţádoucí jevy, které uvádí Standardy pro udělování akre-

ditací DVPP (© 2014, s. 21) a sice o kriminální chování, zneuţívání a týrání a v neposlední 

řadě také sebepoškozování.  

O všech výše zmíněných projevech rizikového chování jiţ existují nesčetná kvanta odbor-

ných informací. Pro účely této práce bychom však uvedli pouze stručné definice některých 

pojmů.  
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Šikana  

„Šikanu můţeme definovat jako trvalé agresivní jednání jednoho ţáka vůči druhému s 

úmyslem způsobit oběti utrpení. Útoky mohou být fyzické (např. bití, pošťuchování), slovní 

(např. nadávky, zesměšňování), nepřímé (např. vyloučení ze skupiny, hanlivé posunky)“. 

(Kyriacou, 2005, s. 26) 

Kyberšikana 

Běhounková (2012) zmiňuje, ţe „Kyberšikana je v mediálních sděleních popisována jako 

fyzická či psychická šikana, při níţ je jako prostředek šikanování vyuţívána moderní ko-

munikační technologie (mobilní telefony, internet). Nebezpečí kyberšikany spočívá v pro-

hlubování traumatizace oběti, protoţe je moţné záznam zveřejnit v blízkém okolí, ale i 

v celém světě, prostřednictvím sociálních sítí internetu. Současně je prodluţována doba 

trvání poníţení (dlouhodobé vyvěšení na internetu, přeposílání záznamu mezi uţivateli 

apod.). Problém také je, ţe anonymita (odosobnění) internetu zesiluje agresivitu útoku.“  

Mezi typy kyberšikany se řadí např.  záznamy fyzické šikany, jde o její zachycení a přepo-

sílání dále,  virtuální obtěţování za pouţití mobilních telefonů (skrze SMS, MMS, prozvá-

nění, výhrůţky) nebo internetu (e-maily, na komunikačních a sociálních sítích, produkce a 

šíření spamů a přeposílání virů do e-mailové schránky), aj. 

Záškoláctví 

Je případ absence ve škole, kdy se ţák úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí 

zákonného zástupce nezúčastňuje vyučování. Pojmem „záškolák“ bývá označován ţák, 

který nemá pro absenci ve škole legální důvod. Jde o neomluvenou nepřítomnost. Nejhorší 

skupinou jsou záškoláci chroničtí, kteří absenci často opakují a prodluţují. (Kyriacou, 

2005, s. 44, 48) 

Kriminální chování neboli „kriminalita mladistvých“ 

Kriminalita – obecný pojem, vandalismus či delikvence – pojmy, které zpřesňují – jsou 

vnímány jako závaţné jevy ohroţující společnost a její hodnoty. (Dolejš, 2010, s. 47). 

Kriminální chování můţe mít různé příčiny. Kriminalita mladistvých můţe být podle auto-

ra Kyriacou (2005, s. 137) konečným vyústěním špatných zkušeností v raných letech (ro-

diče se o ně nestarali, rozpad rodiny, násilí na dětech a zneuţívání) a manifestací pocitů 

dysfunkce a sociálního vyloučení, které v dětství proţívali. Mezi kriminální činy řadí Kyri-

acou (2005, s. 132) vandalismus, vloupání, drobné krádeţe, prodej drog, napadení 
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s úmyslem váţného ublíţení. Při kriminálním chování dochází k váţnému porušování spo-

lečenských norem a pravidel.  

Podle Policie ČR je základní členění trestných činů páchaných nezletilými a mladistvými 

pachateli na majetkové činy, násilné činy, ostatní kriminální činy, zbývající kriminalita, 

mravnostní činy a hospodářské činy (Dolejš, 2010, s. 51). 

Rizikové sexuální chování 

Dolejš (2010, s. 59) uvádí informace, které načerpal od několika odborných autorů. K rizi-

kovým sexuálním aktivitám řadí Dolejš (2010, s. 59) podle Weisse, Zvěřiny, 2001 a Vacka 

(2008) sexuální styk před dovršením zákonné hranice. Podle ÚZIS(2008) přidal Dolejšse-

xuální styk mladistvých spojený s nechtěným těhotenstvím či potratem. Kohoutek a Ko-

courková (2003) jej inspirovali k přidání nezvládnutých vztahů a rozchodů, které v tomto 

věku mohou vést aţ k sebevraţednému chování, či jiné rizikové aktivitě (drogy). Od Poli-

cie ČR (2010) získal kategorii sexuálně orientovaných agresivních činů vůči vrstevníkům. 

Dále Dolejš (2010, tamtéţ) zařadil podle Vaníčkové (2007); Urbana, Dubského (2008) 

prostituci a jiné komerční sexuální aktivity. Podle ÚZIS (2009) pouţil Dolejš (2010, tam-

téţ) ještě pojem promiskuitní sexuální chování spojené s přenosem pohlavních chorob. 

Dále zmíněný autor uvedl, ţe tento výčet ještě nemusí být konečný.  

Uţívání návykových látek  

Podle Dolejše (2010, s. 36) sem patří uţívání a zneuţívání legálních a nelegálních drog 

mladistvými. Z legálních drog sem patří uţívání tabákových výrobků a alkoholické nápoje. 

K nelegálním látkám autor řadí marihuanu s jejími deriváty, pervitin, halucinogenní houby, 

kokain, extáze a další drogy. Dále Dolejš (2010, s. 37) uvádí, ţe Vacek (2007); Lepík, Do-

lejš a kolektiv (2010) sem také přiřazují zneuţívání léčiv a psychofarmak.  

Extremistické, hazardní a sektářské aktivity 

Podle MKN 10 (2013, s. 237) spadá patologické hráčství (gambling) pod F63 nutkavé a 

impulzivní poruchy, které člověk provádí opakováním činů, bez jasné racionální motivace, 

nemohou být ovládány a poškozují nositelovy zájmy i zájmy jiných lidí. Spočívá 

v opakovaných častých epizodách hráčství. Ty v ţivotě subjektu dominují na újmu hodnot, 

sociálních závazků, které vyplývají ze zaměstnání, materiálních a rodinných. Jde o kom-

pulzivní hráčství. K této závislosti patří také netoholismus. Jde o psychickou závislost na 

Internetu.  
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Informace o extremizmu čerpal Dolejš (2010, s. 74) z Wikipedie (2010), kterou ocitoval 

tak, ţe při extremizmu jde o „jednání, ideologii či skupiny mimo hlavní (střední) proud 

společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních 

a jiných důleţitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou 

agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionizmem, sociální demagogií, 

motivované zejména rasovou, národnostní, náboţenskou, třídní nebo jinou sociální nená-

vistí“. 

Podle Vykopalové (2001) u níţ se inspiroval Dolejš (2010, s. 74) pod pojem extremizmus 

patří různé projevy jako fašizmus (agresivní nacionalizmus s totalitní formou vlády), anti-

semitismus (nepřátelství nebo předpojatost vůči ţidům), náboţenský a kulturní fanatizmus, 

rasizmus a další. Zmínili bychom zde ještě intoleranci (nesnášenlivost, nerespektování),  

xenofobii (strach z těch, kteří přichází z cizího prostředí, z ciziny) a homofobii (strach či 

odpor vůči stejnopohlavně eroticky zaměřeným osobám).  

U sektářství Dolejš (2010, s. 75) cituje Navaja (2010) „můţe být charakterizováno dogma-

tizmem a neohebností; sentimentální nebo axiomatická věrnost nápadu, víře nebo tradici; 

a idealizmus, který poskytuje pocit souvislosti, orientaci a jistotu“. Dále se Dolejš (2010, 

na téţe straně) inspiroval Urbanem a Dubským (2008, s. 152), kteří uvedli, ţe sektu „pojí 

společný záměr, myšlenka či víra, tedy vlastní systém hodnot, norem, chování a hlavně 

sankcí“. Podle těchto dvou autorů také Dolejš (2010, na téţe straně) mimo jiné uvedl něko-

lik rysů sekty, jako např. tlak na poslušnost členů, bezmyšlenkovité dodrţování pravidel, 

potírání kritického myšlení, izolace vůči okolnímu dění aj. Dále je také obtíţné opustit 

sektu, zbavit se členství.  

Sebepoškozování  

Sebepoškozování označují odborníci v oblasti psychiatrie jako „komplexní autoagresivní 

chování, které na rozdíl od sebevraţdy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat 

jako maladaptivní odpověď na akutní a chronický stres.“ (Platznerová, 2009, s. 11)  

Poruchy příjmu potravy 

K poruchám příjmu potravy Dolejš (2010, s. 77) řadí mentální anorexii a bulimii. Jde o 

bio-psycho-socio-kulturní problém. Obě poruchy se vyznačují podle Cvečkové a kolektivu 

(2010) citovaných v knize Dolejše (2010, s. 78) intenzivním strachem z toho, ţe by oběti 

přibývaly na váze, častým aţ kompulzivním sledováním vlastní hmotnosti těla, zkresleným 

vnímáním své postavy, manipulací s potravou.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
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Hazardní aktivity a extrémní adrenalinové sporty 

Hazardní aktivity podle Dolejše (2010, s. 77) obsahují vědomé hazardování s velkou 

pravděpodobností smrti či úrazu. Dají se dle autora povaţovat za formu „ruské rulety“, při 

níţ je hodnota lidského ţivota odsunuta do pozadí. Extrémní sporty odlišuje autor tak, ţe 

u nich připouští vyšší riziko nehod, avšak primárním účelem těchto sportů je samotný záţi-

tek, dobrodruţství, vzrušení (ne však za kaţdou cenu).  

1.2 Prevence 

Aby se výše uvedené sociálně patologické jevy ve společnosti neobjevovaly, zabránilo či 

zpomalilo se jejich šíření nebo se předcházelo a zmírňovalo jejich následkům, je potřeba, 

aby fungovala prevence, na níţ se bude podílet celá řada subjektů.  

Nevoralová (© 2011)popisuje prevenci podle Miovského et al. (2010) jako soubor inter-

vencí s cílem zamezení či sníţení výskytu a šíření rizikového chování.  

Podle Národní strategie (2013, s. 8), která čerpala terminologii podle VINSPI
1
 můţeme 

pod pojmem prevence rozumět „všechna opatření směřující k předcházení a minimalizace 

jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí můţe být jakýkoliv typ vý-

chovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu 

rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující jiţ existující formy a projevy 

rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky.“ 

Kolektiv autorů SANANIM (2007, s. 63) píše o prevenci, ţe obecně platí, ţe začíná 

v nejútlejším věku, od narození a mimo drogové problematiky se týká také zdravého vzta-

hu k sobě samému, okolí a ţivotu vůbec. 

Nevoralová (© 2011) popsala obecné trojí dělení prevence, asice primární, sekundární a 

terciární. 

Primární prevence spočívá v předcházení vzniku rizikového chování u těch osob, u kte-

rých se doposud rizikové chování nevyskytlo. (Např. předcházení uţívání návykových lá-

tek u osob, které s ní ještě nejsou v kontaktu.) 

                                                 

 

1
Projekt VINSPI je projektem Evropského sociálního fondu ČR. Celý název zní Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni. Projekt byl realizován v letech 2009-2012 

Klinikou adiktologie (dřívější Centrum adiktologie) a Národním ústavem pro vzdělávání (dřívější IPPP). 
 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 18 

 

V případě sekundární prevence jde o předcházení vzniku, rozvoje a také přetrvávání rizi-

kového chování u těch, kteří jsou jiţ rizikovým chováním ohroţeni. (Např. snaha předejít 

rozvoji závislosti u osob, které jiţ drogu zkusili.)  

Terciární prevence by měla předcházet zdravotním rizikům či sociálním potíţím v dů-

sledku rizikového chování. (Např. vyvarování se klientů váţnému či trvalému zdravotnímu 

či sociálnímu poškození v souvislosti s uţíváním návykové látky.) 

1.2.1 Systém školské primární prevence 

Jak bylo zmíněno v úvodu, je velmi důleţité začít v oblasti rizikového chování dětí a mlá-

deţe provádět prevenci velmi časně, neboť čím dříve se o jevech s tímto spojených děti a 

mládeţ doví, tím lépe se s nimi pracuje.  

Preventivní programy jsou většinou realizovány na školách a ve školských zařízeních. 

Hlavní cílová skupina jsou ţáci mateřských a základních škol, dále pak studenti středních 

škol. Klíčoví realizátoři aktivit a programů v rámci PP jsou školní metodikové prevence. 

Dále pak ostatní poskytovatelé poradenských vzdělávacích metodických a koordinačních 

sluţeb. (Gabrhelík, ©2011)  

Primární prevence 

„Primární prevence tedy znamená nedopustit, aby se toto riziko stalo skutečností – prostě 

potlačit je v zárodku, nedat mu příleţitost, nedat mu půdu, v níţ by mohlo zapustit kořeny. 

Příkladem prevence na této úrovni můţe být např. školní výchova dětí k zdravému ţivotní-

mu stylu, výchova k rodičovství apod.“ (Matějček, 2006, s. 91) 

U primární prevence rizikového chování ţáků je základním principem výchova k předchá-

zení a také k minimalizaci rizikových projevů chování. Patří sem také výchova ke zdravé-

mu ţivotnímu stylu, rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních 

dovedností. V neposlední řadě jde i o výchovu ke zvládání zátěţových situací osobnosti. 

Jde o prevenci v oblastech rizikového chování uvedených výše. Cílem je zabránit výskytu 

rizikového chování v daných oblastech či do maximální moţné výše omezit škody, které 

způsobil jejich výskyt mezi ţáky. (Metodické doporučení, 2010, s. 4) 

Díky primární prevenci by mělo docházet k rozvoji základních principů demokratické spo-

lečnosti. Tato prevence by měla směřovat k rovnoprávnosti vztahů v dětském kolektivu, 

k jejich vzájemné ohleduplnosti a toleranci, dále pak ke schopnosti spolupráce a participa-

ce, k respektování pravidel, společenských hranic a v neposlední řadě k harmonickému 
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rozvoji osobnosti. Díky primární prevenci dochází ke zvyšování efektivity výuky, podpoře 

mechanismů zdravého ţivotního stylu, představuje informace, podporu, zpětnou vazbu a 

moţnost „první pomoci“ ohroţeným jedincům. (Tomanová, Charvát a kol., 2012, s. 7) 

Podle Národní strategie (2013, s. 9) je pro efektivní primární prevenci rizikového chování 

základní charakteristikou dlouhodobá a kontinuální práce s dětmi a mládeţí, která by měla 

být uskutečňována v menších skupinách a za aktivní účasti cílové skupiny. 

Specifická primární prevence se dělí dle cílové skupiny, dále pak dle intenzity programu, 

podle prostředků a nástrojů, které program vyuţívá a také na jaké úrovni je zapojení cílové 

skupiny. Má tři kategorie: 

Všeobecná primární prevence, která je zaměřena na běţnou populaci dětí a mládeţe. Jde o 

cílovou skupinu, která není určena podle individuálních rizikových faktorů.Bývají v ní 

zohledňována pouze věková kritéria.Zde se pouţívají programy pro větší počet účastníků 

(obyčejně jde o třídu či skupiny do 30 účastníků). 

Selektivní primární prevence, která je zaměřena na skupiny osob, u nichţ jsou přítomny 

rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování ve zvýšené míře a 

jejich ohroţení je většinou vyšší neţ u jiné skupiny populace. Zde se pracuje spíše 

s menšími skupinami, případně i jednotlivci. 

Indikovaná primární prevence, která je zaměřena uţ i na jednotlivce, u nichţ se projevy 

rizikového chování uţ vyskytly. Zde se jedná o práci s populací, která má výrazně zvýšené 

riziko výskytu či počínajících projevů rizikového chování. Jde přímo o individuální práci 

s klientem. 

Podle Metodického doporučení (2010, s. 2 – 3) existuje dále primární prevence nespecific-

ká, efektivní, neúčinná.  

Nespecifická primární prevence – k ní patří veškeré aktivity, které podporují zdravý ţi-

votní styl a osvojování sociálního chování skrze smysluplné vyuţívání a organizaci volné-

ho času. Jde například o zájmové, sportovní aj. volnočasové aktivity, kde se účastníci se-

tkávají s dodrţováním určitých společenských pravidel. Dále zde dochází k rozvoji osob-

nosti a odpovědnosti za sebe a své jednání.  

V primární prevenci efektivní jde o kontinuální a komplexní programy, interaktivní pro-

gramy v menších skupinách, budování dobrého klimatu ve třídě a skupině. Dále jde o pro-

gramy, které pomáhají ţákům odolávat sociálnímu tlaku, zkvalitnění komunikace, osvojo-
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vání a rozvíjení sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní cesty zvládání 

konfliktů a zátěţových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, posilo-

vání odvahy, stanovování realistických cílů, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodno-

cení, zvládání stresu a úzkostí aj.  

Neúčinná primární prevence obsahuje např. zastrašování a všední přístup „prostě řekni 

ne“, apelování na city, strohé předávání informací, samostatně realizované jednorázové 

akce, stigmatizování, potlačování diskuse, znevaţování postojů ţáka/studenta, pouhé před-

nášky sledování filmu, nezapojení dětí do aktivit, nerespektování jejich názorů, aj. Jakékoli 

hromadné sportovní a kulturní aktivity či návštěva památek, by měly být doplňkem, na 

nějţ by vţdy měla navazovat diskuse v malých skupinkách. 

Aktivity škol jsou záměrně směřovány ke specifické primární prevenci, která je prokaza-

telně efektivní. Dále pak jsou směřovány k eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární 

prevence. Jde o rozpoznání a zajištění pomoci a také včasné intervence či intervence krizo-

vé. (Metodologické doporučení, 2010, s. 3)  

Národní strategie (2013, s. 3)zmiňuje, ţe se na prevenci mimo jiné podílí MŠMT. Jeho 

úkoly v oblasti prevence jsou stanovování základní strategie v daných oblastech, stanovo-

vání priorit na další období, podporuje tvorbu vazeb a struktury subjektů realizujících či 

spolupodílejících se na vytyčených prioritách, podporuje tvorbu vytváření podmínek mate-

riálních, personálních a finančních. Ty jsou nezbytné pro vlastní realizaci prevence ve 

školství. Ještě nesmíme opomenout metodickou podporu subjektů, které působí v primární 

prevenci.  

MŠMT ČR má stěţejní roli v oblasti primární prevence rizikového chování. Je také hlav-

ním koordinačním orgánem primární prevence na meziresortní úrovni. (Gabrhelík, 

© 2011) 

Organizační systém PP v ČR má dvě úrovně -horizontální a vertikální. MŠMT na krajské 

úrovni koordinuje krajské školské koordinátory prevence, na úrovni bývalých okresů Pe-

dagogicko – psychologické poradny a metodiky prevence, na úrovni škol a školských zaří-

zení školní metodiky prevence. Tento systém koordinace se nazývá vertikální systém ve-

dení MŠMT, je jím zajištěn stabilní systém koordinace na úrovni řízení státní, samosprávní 

a místní. Na horizontální, neboli meziresortní úrovni má MŠMT zřízen poradní orgán - 

Výbor pro koordinaci primární prevence. Dále spolupracuje s Úřadem vlády – Radou vlá-
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dy pro koordinaci protidrogové politiky a Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

Ministerstva vnitra. (Národní strategie, 2013, s. 4) 

Obecně lze prohlásit, ţe aby byla primární prevence efektivní, musí být realizována v úzké 

spolupráci rozličných subjektů. Např. škol, zákonných zástupců, školských poradenských 

zařízení, nestátních neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeţí, OSPODů, 

Policie ČR, VŠ a dalších. (Národní strategie, 2013, s. 10) 

Podle Gabrhelíka (©2011) jsou ostatní poskytovatelé preventivních sluţeb organizace ří-

zené MŠMT v oblasti prevence Institut pedagogicko - psychologického poradenství, Ústav 

odborného vzdělávání, některé nestátní neziskové organizace (např. Prevcentrum Praha 6), 

vysoké školy (např. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) a jiná poradenská 

zařízení kraje (např. Pedagogicko - psychologické poradny).  

1.2.2 Poradenské sluţby ve škole 

Systém primární prevence byl do roku 2005vymezen Metodickým pokynem MŠMT k pre-

venci sociálně patologických jevů. Přijetím nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozděj-

ších předpisů i v oblasti prevence mají školy zákonnou povinnost prevenci realizovat, coţ 

je definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Je tam popsáno v jakém 

rozsahu, kdo se stane kompetentní osobou za oblast prevence, jakou musí docílit tato osoba 

kvalifikaci atd. Základní legislativní dokument, jímţ je upravena oblast primární prevence 

rizikového chování ve školách a školských zařízeních je zákon č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. Ten ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, ţáků a studentů, 

dále pak pro předcházení vzniku rizikového chování. (Národní strategie, 2013, s. 14 – 15) 

Při poskytování poradenských sluţeb by měla být poskytnuta odborná pomoc při řešení 

osobních problémů dětí a ţáků, dále pak je cílem zjišťovat a řešit problémy sociálního a 

psychického vývoje v průběhu výchovného a vzdělávacího procesu, při prevenci sociálně 

patologických jevů a při volbě povolání.(Opatřilová et al., 2011, s. 23) 
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Poskytovatelé poradenských sluţeb ve školách  

Ve vyhlášce 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských po-

radenských zařízeních jsou vymezeny poradenské sluţby ve školách. V téţe vyhlášce § 7 

(s. 492) je uveden jako poskytovatel poradenských sluţeb ve školách a školských zaříze-

ních metodik prevence. Vedle něj tyto sluţby můţe poskytovat ještě výchovný poradce, 

školní psycholog, či školní speciální pedagog. Všichni ve spolupráci s kolegy a ředitelem 

školy.  

Metodik prevence působí na škole společně s výchovným poradcem, školním psycholo-

gem, školním speciálním pedagogem a také spolu s jejich konzultačním týmem jako po-

skytovatel  poradenských sluţeb. Konzultační tým se obvykle skládá z vybraných pedago-

gů školy. Výše zmíněnou vyhláškou jsou také stanoveny standardy činností školních pora-

denských pracovníků (pracovních kompetencí). Ředitel školy je odpovědný za vytvoření 

preventivního programu školy a také se dále podílí na zajištění výchovného poradenství. 

Výchovný neboli kariérový poradce by se měl primárně věnovat oblasti kariérového pora-

denství a ještě procesu integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nevyjímaje 

integrace nadaných na školách. Školní metodik prevence by se měl především věnovat 

oblasti prevence sociálně neţádoucích jevů. Školní psycholog a školní speciální pedagog 

by měl působit ve školách nad 500 ţáků, včasně identifikovat ţáky s výukovými problémy, 

zajišťovat intervenci v krizových situacích, kam spadají např. úrazy, úmrtí blízkých, sebe-

vraţdy a vraţdy. (Věstník MŠMT, 2005, s. 2) 

Ve standardní činnosti poradenských pracovníků školy jsou zahrnuty sluţby poskytované 

ţákům, jejich zákonným zástupcům a také pedagogickým pracovníkům. Aby mohla být 

nezletilému ţákovi poskytnuta školní poradenská sluţba, musí k tomu být dán souhlas jeho 

zákonných zástupců. Tohoto souhlasu není třeba v případě ohroţení duševního nebo těles-

ného zdraví ţáka či osob v jeho okolí. Dále pak není nutný v případech, kdy o psycholo-

gické vyšetření ţáka poţádá soud. (Tamtéţ, s. 6) 

Minimální preventivní program 

Ve školách existuje konkrétní školní dokument, který se nazývá Minimální preventivní 

program. V této době jej musí mít kaţdá škola a je nedílnou součástí dokumentace. Tento 

program je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, 

dále pak na jejich osobnostní a emočně sociální vývoj a komunikační dovednosti. Tento 

program je zaloţen na podpoře aktivity ţáků osobně, pestrosti forem preventivní práce se 
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ţáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a také na spolupráci se zákonnými zá-

stupci nezletilých ţáků školy. MPP bývá zpracován na jeden školní rok školním metodi-

kem prevence. Můţe být kontrolován Českou školní inspekcí, k jeho vyhodnocování do-

chází průběţně a ke konci školního roku je hodnocena kvalita a efektivita stanovených 

strategií PP. Zmíněné hodnocení je pak součástí výroční zprávy o činnosti školy. (Meto-

dické doporučení, 2010, s. 3) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 24 

 

2 ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

Aby člověk mohl vykonávat činnost školního metodika prevence, je pro něj předpokladem 

mít status pedagogického pracovníka. Tento status je definován v §2 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, popsán viz kapitola o 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Neţ se začneme zabývat školním metodikem prevence, vymezíme si roli metodika preven-

ce, neboť tyto dvě role nesplývají, nýbrţ se vzájemně liší a to nejen místem působení.   

Metodik prevence (v pedagogicko – psychologické poradně) 

Podle Národní strategie (2013, s. 15) je metodik prevence zaměstnancem pedagogicko – 

psychologické poradny. Tamtéţ (s. 12)je dále uvedeno, ţe metodik prevence zajišťuje spe-

cifickou primární prevenci rizikového chování za PPP. Dále pak zajišťuje realizaci preven-

tivních opatření v oblasti krajským úřadem vymezené působnosti. Dále zabezpečuje koor-

dinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, pro které organizuje pravidelné 

pracovní porady, semináře, a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Na ţádost 

školy a školského zařízení se podílí ve spolupráci se ŠMP a dalšími pedagogickými pra-

covníky na řešení aktuálních problémů, které souvisí s výskytem rizikového chování. Dále 

pak zůstává v kontaktu se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji 

v oblasti prevence angaţují. V neposlední řadě ještě spolupracuje s krajským školským 

koordinátorem prevence, převáţně při tvorbě podkladů pro výroční zprávy nebo jiná hod-

nocení a při určování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje.  

2.1 Specifika profese školního metodika prevence 

Školní metodik prevence 

Podle Národní strategie (2013, s. 12) je školní metodik prevence pracovníkem školy nebo 

školského zařízení. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je školní metodik prevence jedním 

z poskytovatelů poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. 

Procházka (2008, s. 1) uvádí, ţe subjektem, na němţ leţí skutečná tíha odpovědnosti před-

cházení i řešení většiny výchovných problémů ţáků ve školách je školní metodik prevence 

sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence, jakoţto specializovaná učitelská 

role, byl definován Metodickým pokynem MŠMT v roce 2000. Zároveň byly stanoveny 

povinnosti a systém základní přípravy těchto pedagogů. 
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Školní metodik prevence vykonává svou činnost jako učitel, při svém plném úvazku. To 

znamená při plné výši počtu hodin v přímé pedagogické činnosti. Zabývá se však přede-

vším oblastí prevence sociálně neţádoucích jevů. (Pšeničková a Novotný, 2012)  

Valentová (@ 2008) zmiňuje, ţe by mělo jít o zabývání se problematikou na základních i 

středních školách více do hloubky.  

2.1.1 Kvalifikační předpoklady k činnosti školního metodika prevence 

Národní strategie (2013, s. 15) zmiňuje, ţe klíčovou pro funkci školního metodika preven-

ce a metodika prevence je Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Tato Vyhláška 

totiţ poprvé zákonně ukotvuje funkci školního metodika prevence. Dále jsou v tomto do-

kumentu vymezeny kompetence zmíněné profese v rámci školy a současně je v něm stano-

veno metodické řízení v systému poradna versus škola. 

Podle Národní strategie (2013, s. 12) jsou v téţe Vyhlášce ve znění pozdějších předpisů 

vymezeny také standardní činnosti školního metodika prevence. Věstník (2005, s. 6) in-

formuje, ţe mimo jiné jsou standardní činnosti školních metodiků prevence sluţby, které 

jsou poskytovány ţákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. 

MŠMT doposud jednoznačně nespecifikovalo poţadavky na vzdělání pracovníka na pozici 

ŠMP. Podle vyhlášky jsou však vymezeny standardní činnosti ŠMP (mimo jiné by měl mít 

odborné kompetence v oblasti jak poradenské, tak školní psychologie) a ty nelze jednoduše 

realizovat bez jejich poradenského vzdělání. Valentová (© 2008) dále uvádí, ţe v současné 

době je za prioritu pro realizaci poradenských sluţeb ve škole, zvláště pro novou funkci 

školního metodika prevence povaţováno poradenské vzdělání v oblasti teoretické i inter-

venční.   

Národní strategie (2013, s. 15) dále uvádí Vyhlášku č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pra-

covníků, ve znění pozdějších předpisů. Ta stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady 

pro výkon specializovaných činností (mezi něţ prevence rizikového chování patří). 

Kvalifikační standardy poradenských pracovníků včetně metodika prevence jsou specifi-

kovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zá-

konů. (Pšeničková a Novotný, 2012)  
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Národní strategie (2013, s. 15) uvádí, ţe v tomtéţ zákoně, ve znění pozdějších předpisů je 

stanoveno, ţe metodik, který splňuje kvalifikační předpoklady, má nárok na příplatek za 

svou činnost. 

Podle Gabrhelíka (© 2011) školní metodik prevence, jakoţto pedagogický pracovník školy 

musí pro přímou pedagogickou činnost učitele příslušného stupně a typu školy splňovat 

podmínky odborné kvalifikace. 

Kaţdému školnímu metodikovi prevence je umoţněno získat kvalifikaci pro svoji 

činnost studiem k výkonu specializovaných činností podle § 9 vyhlášky č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium trvá nejméně 250 vyučo-

vacích hodin a je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou 

před komisí.  

Gabrhelík (© 2011) dále uvádí, ţe zdárným zakončením specializačního studia získá peda-

gog osvědčení a za specializovanou činnost v oblasti prevence mu podle zákona vzniká 

nárok na příplatek 1000 – 2000 korun měsíčně. Tuto funkci vykonává vedle své přímé pe-

dagogické činnosti.   

Podle Standardů pro udělování akreditací DVPP (© 2014, s. 19) jde o 250 hodin přímé i 

nepřímé výuky, včetně stáţí na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, inter-

venční a léčebnou pomoc.  

Studijní program studiak výkonu specializovaných činností „je zaměřen na získání vědo-

mostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, 

adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně neţádoucích je-

vů.“ Cílem je prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi, u 

nichţ hrozí riziko vzniku sociálně neţádoucího chování. To platí při práci jak s jednotliv-

cem, tak se skupinou (třídou). Při tomto studiu jde o to, aby školní metodikové prevence 

byli připravováni natolik, ţe si sami dokáţí vyhledávat tyto ţáky. Dále by měli být schopni 

ţákům i třídám doporučovat odborné intervence, měli by umět spolupracovat se školskými 

poradenskými zařízeními a také institucemi, které jsou specializované na práci s rizikovou 

mládeţí. (Tamtéţ, s. 19) 

Kvalifikační předpoklady metodika prevence byly dříve obecně vymezeny v zákoně č. 

263/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Univerzita Karlova realizuje na katedře pe-
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dagogické a katedře školní psychologie od roku 2004/2005 akreditovaný studijní program 

v rozsahu 250 hodin. Jde o jedno z prvních pracovišť, které tento program poskytovalo. 

V dnešní době je nabídka univerzit a jiných míst, které poskytují metodikům prevence tyto 

akreditované kurzy MŠMT poměrně široká. K poskytovatelům kurzů patří např. pedago-

gické fakulty některých univerzit, některá centra vzdělanosti, několik občanských sdruţení, 

instituty vzdělávání, zařízení pro další vzdělávání pedagogů, některé pedagogicko – psy-

chologické poradny aj. (Aktuální nabídka akreditovaných programů MŠMT, 2014) 

Kompetence školního metodika prevence 

Jelikoţ je metodik prevence také učitel, jsou na něj kladeny zvýšené nároky v oblasti 

osobnostních a profesních předpokladů. Poţadavky na odbornost Gabrhelík (© 2011) dělí 

na teoretické předpoklady (například odborné vzdělání v drogové problematice) a pedago-

gicko – psychologické dovednosti (například komunikační, organizační dovednosti, etický 

přístup, aj.). Mezi další patří poţadavky sociální kompetentnosti (například sociální cítění, 

dobré sebeovládání, schopnost spolupracovat), emocionální stabilita (měl by být empatic-

ký, umí přijmout kritiku aj.) Kompetence pro řešení nestandardních situací jsou například 

krizová intervence a schopnost poskytování pomoci.  

Etické aspekty školního metodika prevence v práci 

Práce metodika prevence jde zařadit některými aspekty mezi pomáhající profese, které se 

řídí etickým kodexem. Ten slouţí pro ošetření, ujasnění a rozvoj vztahu poskytovatele péče 

a cílových skupin ať uţ ţáků, rodičů, pedagogů či jiných. Tamtéţ (© 2011) 

K hlavním otázkám kodexu patří prospěch klienta (zájmy ţáka a rodičů by měly převaţo-

vat nad zájmem a prospěchem školy. Školní metodik prevence by měl znát své kompetence 

a být si vědom vlastních hranic (neměl by se pouštět do oblastí, které neovládá,pouţívat 

jen to, co ovládá a umí interpretovat. Pokud cítí nedostatky, měl by se dále dovzdělávat). 

Musí zachovat svou důvěryhodnost a důvěrnost informací. Neţ začne spolupracovat se 

ţáky, měl by mít informovaný souhlas rodičů (vysvětlí charakter a účel postupů, které po-

uţije). V oblasti profesních vztahů by se měl snaţit o respekt obsahu činností ostatních 

odborníků atd. (Tamtéţ, © 2011)  
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2.1.2 Náplň činnosti metodika prevence 

Náplní práce metodika prevence jsou činnosti metodické, koordinační, informační a  pora-

denské. O zmíněných činnostech vede metodik písemnou dokumentaci. K této problemati-

ce jsme čerpali informace z Věstníku (2005, s. 7 – 9).  

- Metodické a koordinační činnosti 

K metodickým a koordinačním činnostem metodika prevence patří podílení se na tvorbě a 

realizaci preventivního programu školy, při čemţ dohlíţí, aby vše probíhalo, jak má. Dále 

má jeho profese v popisu práce koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy, které 

jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou například záškoláctví, 

závislosti, vandalismus, sexuální zneuţívání, zneuţívání sektami, prekriminální a krimi-

nální chování, rizikové projevy sebepoškozování, aj. K dalším důleţitým činnostem patří 

spolupráce s kolegy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Jedná se především o 

metodické vedení jejich činnosti při vyhledávání problémových projevů chování, preven-

tivní práci s třídními kolektivy aj. Metodik prevence by měl dále koordinovat vzdělávání 

pedagogických pracovníků dané školy v oblasti sociálně patologických jevů. K náplním 

jeho práce dále patří také koordinace přípravy i realizace činností, které jsou zaměřeny na 

zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu. Jde v nich především o inte-

graci ţáků/cizinců, prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů spojených s otázkou přijí-

mání kulturních a etnických odlišností. V oblasti problematiky sociálně patologických jevů 

má dále metodik prevence v náplni činnosti koordinaci spolupráce školy s orgány státní 

správy a samosprávy, které se tímto zabývají. Dále spolupracuje s metodiky preventivních 

aktivit v poradně a dalšími odbornými pracovišti, ať uţ terapeutickými, poradenskými, 

krizovými či jinými institucemi, které se také zabývají prevencí sociálně patologických 

jevů. V případě potřeby metodik kontaktuje odborné pracoviště a participuje pak na inter-

venci a další péči, pokud se objeví akutní výskyt některého ze sociálně patologických jevů. 

O veškerých případech ţáků v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení 

musí metodik prevence shromaţďovat odborné zprávy. Tyto musí být v souladu s předpisy 

o ochraně osobních údajů. Dále musí metodik prevence vést písemné záznamy, které 

umoţňují doloţit rozsah a obsah jeho činnosti, navrţená a realizovaná opatření.  
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- Informační činnosti 

Metodik prevence získává nové odborné informace a zkušenosti o problematice sociálně 

patologických jevů. Tyto nabyté znalosti a dovednosti dále šíří a předává dalším pedago-

gickým pracovníkům školy. Můţe se jednat o informace z oblasti nabídek programů a pro-

jektů v rámci specifické primární prevence, dále pak o jednotlivé její metody a formy. Ja-

koţto informační činnost do této kategorie také spadá vedení a průběţná aktualizace data-

báze spolupracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Sem patří na-

příklad jiţ výše zmíněné orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR, zdravotnická zaří-

zení, poradny, střediska výchovné péče, centra krizové intervence, orgány sociální péče, 

nestátní organizace působící v oblasti prevence, a jiná zařízení, instituce či jednotliví od-

borníci.  

- Poradenské činnosti 

Do poradenských činností metodiků prevence spadá vyhledávání a orientační šetření ţáků, 

u nichţ hrozí riziko či projevy sociálně patologického chování. Metodikové poskytují těm-

to ţákům i jejich zákonným zástupcům poradenské sluţby, jindy pomohou zajistit péči 

odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Dále metodik spo-

lupracuje s třídními učiteli a společně se podílejí na zachycování varovných signálů, které 

mohou být předzvěstí moţnosti rozvoje sociálně patologických jevů ve škole. 

K poradenským činnostem patří také zapojení se do přípravy podmínek sjednávaných za 

účelem integrace ţáků se specifickými poruchami chování ve škole. Metodik prevence 

koordinuje poskytování poradenských a preventivních sluţeb těmto ţákům ze strany školy 

a jiných specializovaných školských zařízení.   

2.1.3 Desatero metodika prevence 

Metodik prevence má mnoho kompetencí a také náplní práce. Aby si vše mohl dobře zor-

ganizovat, můţe mu k tomu poslouţit desatero metodika prevence. Následující desatero 

popsala podle zpracování Vladimíra Hettnera Ciklová (2011, s. 5 - 6)  
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1. Odpovědný výběr garanta programu 

Garantem programu se můţe stát pedagogický pracovník (učitel či vychovatel). Ten je 

vybírán na základě velikosti školy a podmínek na ní. Měl by mít zájem o tuto práci a jak 

osobní, tak i odborné předpoklady pro její vykonávání. Předpoklady vnitřní jsou důvěra 

dětí a přirozená autorita také u kolegů. K vnějším předpokladům patří dostatek času, vzdě-

lání, práce na sobě, finanční ohodnocení aj.  

2. Získat podporu řídících pracovníků 

Metodik prevence by měl nezbytně seznámit s preventivním programem ředitele školy. Jde 

o to, aby získal jeho podporu pro realizaci dlouhodobého plánu, aby bylo moţné dodrţet 

jeho komplexnost a koordinovanost. Východiskem je výchova ke zdravému ţivotnímu 

stylu, cílem jsou změny postojů a chování. Také jde metodikům prevence o to, aby si vy-

budovali pozici odborníka na prevenci a dále se v tomto směru vzdělávali. Díky podpoře 

řídících pracovníků by mělo být snazší získat si základní finanční a materiální zabezpečení 

programu (místnost, postačující hodinové dotace, aj.). S vedoucími pracovníky školy musí 

také dohodnout základní pravidla realizace programu ve škole.  

3. Vybudovat tým spolupracovníků 

Metodik prevence by k prospěchu svého programu měl s jeho filozofií také seznámit kole-

gy a zaangaţovat je do jeho realizace (například na pedagogické radě). Pro účinnost plánu 

prevencí je vhodné zajistit průběţnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a 

také spolupráci mezioborovou. Také je vhodné zajistit spolupráci úplných ZŠ se spádový-

mi malotřídkami a MŠ. Měl by být podpořen otevřený prostor pro sdílení vzájemných oče-

kávání a diskusí. Je moţné také zapojit technický personál, na poradě tyto ostatní zaměst-

nance školy informovat o programu a sdělit jim svá očekávání.  

4. Připravit aktivity pro ţáky 

Metodik by si měl najít a vyuţít k preventivním aktivitám prostor v jednotlivých předmě-

tech výuky a také v celkovém působení školy. Nejen pomocí tematických bloků s dětmi by 

jim měly být vštěpovány základy prevence sociálně patologických jevů. V těchto blocích 

by metodik měl znát cílové skupiny, dle nich volit aktivity s dětmi, pouţít jejich jazyk, znát 

jejich vzory a hodnoty. Měl by mít připravenu zásobu her, vytypovaná místa k realizaci her 

a jiných působení na děti dle moţností klasických tříd. Sám být odborně připraven, váţit 

slova, zajistit materiál a umět navodit atmosféru důvěry. V sekci této části desatera je důle-
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ţité stanovit také konzultační hodiny pro osobní setkání s dětmi. Nesmí chybět školní po-

radenské pracoviště, volnočasové aktivity, víkendové a prázdninové akce dle moţností 

pedagogů a dětí. Podstatné pro prevenci je také vyuţití peer programu či klubová činnost.  

5. Zajistit metodické pomůcky, informace, kontakty 

Metodik prevence by se měl postarat o vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky aj. pro 

vyuţití preventisty a ostatních pedagogů. Také by měl zajistit shromáţdění všech dostup-

ných informací o organizacích, institucích a odbornících, kteří působí v oblasti prevence 

například v okrese (například nízkoprahová zařízení, PPP, OHES). Důleţité je také 

zpřístupnit důleţité informace ţákům a rodičům v odpovídající přitaţlivé formě díky stá-

lému informačnímu panelu.  

6. Uspořádat aktivity pro rodiče 

Metodik prevence by měl informovat také Radu školy a Sdruţení rodičů a přátel školy. 

Poté si získat jejich podporu a pomoc, byť finanční. Rodiče by měli být informováni o zá-

měrech a také způsobech realizace programu. To se nejlépe provádí při jejich účasti na 

třídních schůzkách, prostřednictvím místního tisku, TV, aj. Cílem je získat rodiče pro účast 

na realizaci programu.  

7. Spolupracovat s ostatními odborníky 

Metodik prevence by měl mít nejen povědomí o odborných centrech a místech v oblasti 

prevence či pomoci z rizikového chování. Měl by s danými odborníky také spolupracovat. 

Jedná se o Pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, nízkoprahová 

zařízení, lékaře, oddělení péče o dítě a rodinu, sociální kurátory, oddělení sociální preven-

ce, probační pracovníky soudu, městskou policii, policii ČR, okresní protidrogový koordi-

nátor a okresní protidrogová komise.  

8. Volný čas, státní správa, místní samospráva 

Metodik prevence dále spolupracuje s dalšími orgány státní správy a místní samosprávy, 

obecními úřady všech úrovní, úřady práce, aj. Patří sem také spolupráce s domy dětí a 

mládeţe, sportovními a zájmovými organizacemi, nadacemi a jinými institucemi, které se 

zabývají vyuţitím volného času dětí a mládeţe.  

9. Propagace 

Ke spolupráci na programu prevence mohou být zakomponováni také místní a regionální 

tisk, TV, Internet, školní časopisy či školní rozhlas. 
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10. Evidence a efektivita 

O veškerých aktivitách a realizovaných krocích během školního roku vede metodik pre-

vence vlastní záznamy. Při vyhodnocování efektivity můţe vyuţít jak písemné tak ústní 

ohlasy ve formě dotazníků, slohových prací, ze schránky důvěry nebo ohlasu u preventistů, 

vedení škol, ţáků a rodičů.  
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3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V této kapitole diplomové práce se budeme zabývat základními pojmy, které se váţou 

k tématu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Abychom mohli pojmout další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, uznali jsme za důleţité propojit ho s nadřazeným 

celoţivotním učením. Zmínili jsme také vzdělávání dospělých obecně, které také spadá 

pod celoţivotní učení. Dále pak jsme popsali dělení vzdělávání na formální, neformální a 

informální. Následuje další vzdělávání pedagogických pracovníků s jeho cíli, obsahy, for-

mami či motivací a na závěr kapitoly shrneme další vzdělávání školních metodiků preven-

ce.  

3.1 Celoţivotní učení 

Kalous a Veselý (2006, s. 25 – 37) popisují Palánovo pojetí celoţivotního učení. Celoţi-

votní učení je členitý a nepříliš jasně ohraničený celek, který nelze centrálně řídit ani jed-

noznačně naplánovat. Jeho normativní regulace a vývoj sfér se řídí především veřejným 

zájmem o jednotlivé oblasti. Kohnová (2004, s. 29) zmiňuje, ţe při pojetí celoţivotního 

vzdělávání či učení došlo k zásadní změně pojetí celého vzdělávání, kdy „všechny moţnos-

ti učení ať v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně, 

jsou chápány jako jediný propojený celek a organizovaný systém příleţitostí pro účast na 

periodicky se opakujících studijních programech a na celé škále vzdělávacích příleţitostí 

v průběhu celého ţivota.“ Díky celoţivotnímu vzdělání je umoţněn rozvoj všeobecného, 

občanského i odborného vzdělání, dále pak získání kvalifikace a kompetence rozmanitými 

cestami kdykoli během ţivota. Dělení celoţivotního vzdělávání je primárně dvojí, a sice 

vzdělávání dětí a mládeţe a vzdělávání dospělých. 

Celoţivotní učení jde segmentovat do dvou základních etap. Tyto etapy mohou být ozna-

čeny jako počáteční a další vzdělávání. Formální vzdělávací systém tvoří jednu část celo-

ţivotního učení a vytváří jeho nezbytné základy. Člověk by se v něm měl naučit se učit a 

vytvořit si pozitivní postoj ke vzdělávání uţ od kolébky. Vzdělávání, které následuje (po-

čáteční i další odborné) by mělo člověka vybavovat dovednostmi a schopnostmi tvořivě 

řešit sociální soudrţnosti i ekonomicky zaloţené na znalostech, mělo by řešit novodobé 

problémy udrţitelného rozvoje a nemělo by postrádat morální obsah. K počátečnímu 

vzdělávání se řadí vzdělávání základní (období povinné školní docházky), střední (zakon-

čené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou nebo výučním listem), a terciární (vysoko-

školské, vyšší odborné, vyšší odborné v konzervatořích). Počáteční vzdělávání se převáţně 
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uskutečňuje v mladém věku. Ukončeno můţe být po splnění povinné školní docházky, 

vstupem na trh práce či přechodem mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. Další vzdělá-

vání neboli druhá část celoţivotního vzdělávání se uskutečňuje teprve po dosaţení určitého 

stupně vzdělání (tedy po prvním vstupu subjektu na trh práce). V dalším vzdělávání si člo-

věk dle zaměření můţe rozšířit své vědomosti, dovednosti, kompetence, které jsou pro něj 

důleţité k uplatnění v pracovním, občanském i osobním ţivotě. Vymezení dalšího vzdělá-

vání se překrývá s vymezením počátečního vzdělávání tím, ţe také zahrnuje formální vzdě-

lávání získané dospělými ve školském systému. Celoţivotní učení by nemělo být chápáno 

jako neustálé studium. Spíše by mělo být bráno za nepřetrţitý proces – neustálou připrave-

nost člověka učit se. Zásadou v tomto procesu by mělo být to, ţe ve významu nejde ani tak 

o konkrétní získané kompetence, jako schopnost učit se. Mluví se spíše o celoţivotním 

učení a ne vzdělávání, pro zdůraznění významu i takových aktivit kaţdého jedince, které 

nemají organizovaný ráz. Například samostatné učení při práci, pobytu v přírodě, na kul-

turních akcích atd.  U celoţivotního učení se předpokládá komplementarita a prolínání 

formálního, neformálního a informálního učení v průběhu celého ţivota – vţdy a všude. 

Proto se uplatňuje spíše pojem všeţivotní učení (lifewide). Ten zdůrazňuje průběh učení ve 

všech prostředích a ţivotních situacích. (Strategieceloţivotního učení ČR, 2007, s. 8 - 10) 

Podle Rýznara (2009, s. 61) je v otevřené ekonomice i na trhu práce vysoce konkurenční 

prostředí. Pracovní trh klade poţadavky, v nichţ upřednostňuje flexibilní a adaptabilní 

pracovní sílu. Poţadavky jsou stále náročnější. Ukazuje se, ţe aby se člověk uplatnil 

v zaměstnání, nestačí pouze úspěšně dokončit ţádoucí obor v rámci počátečního vzdělává-

ní. Je naopak nutné neustále sledovat změny, vývojové trendy a vzdělávat se, doplňovat, 

zvyšovat nebo dokonce měnit kvalifikaci v průběhu ţivota. Proto se vytvořil obor, který se 

zabývá vzděláváním dospělých.  

Kohnová (2004, s. 29) zmiňuje, ţe vzdělávání dospělých je jednou z nejvýznamnějších 

sloţek celoţivotního učení.  

Oba pojmy další vzdělávání a další vzdělávání dospělých nemají jasně vymezeny hranice. 

Často jsou naopak pouţívány jako synonyma, jak v odborné literatuře, tak i v některých 

dokumentech. Proto je v této práci povaţujeme za synonyma rovněţ.  

Kohnová (2004, s. 30) dělí podle vzoru Palána (1997) vzdělávání dospělých na vzdělávání 

dospělých v produktivním věku a vzdělávání seniorů. Pod vzdělávání dospělých 

v produktivním věku patří další profesní vzdělávání a to kvalifikační nebo průběţné. U 
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kvalifikačního vzdělávání jde o specializace, rozšíření kvalifikace, formalizované – řádné 

studium. U průběţného se jedná o kontinuální prohlubující vzdělávání. Další profesní 

vzdělávání můţe být realizováno různými subjekty, ať uţ vysokými školami, podniky, 

dalšími zaměstnavateli, úřady, ministerstvy, vzdělávacími institucemi, soukromými oso-

bami či nadacemi.  

Na problematiku vzdělávání a učení dospělých se zaměřuje vědní obor andragogika. Ně-

kteří autoři chápou pojmy vzdělávání dospělých, andragogika a další vzdělávání jako sy-

nonyma. (Lazarová et al., 2006, s. 123) 

Formální, neformální a informální vzdělávání 

Odborníci a také Strategie celoţivotního učení ČR (2007, s. 9) dělí další vzdělávání (se) do 

tří kategorií. Jedná se o vzdělávání (se) formální, neformální a informální.  

My právě z následujícího dělení můţeme vidět, ţe i kdyţ někoho z pojmu další vzdělávání 

můţe zamrazit při vzpomínce na školní lavice, je moţné se vzdělávat i úplně jinými způ-

soby, klidně i z pohodlí domova, či při cestě do práce.  

Ke vzdělávání formálnímu Palán (2014) uvádí, ţe toto vzdělávání probíhá ve školách, je 

institucionalizované, vede k získání stupně vzdělání a je ukončeno výučním listem, vy-

svědčením nebo diplomem. Podle Strategie celoţivotního učení ČR (2007, s. 8) jsou práv-

ními předpisy vymezeny funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení 

formálního vzdělávání. Tato forma vzdělávání zahrnuje na sebe navazující stupně vzdělání, 

jako jsou základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, vyšší odborné vzdě-

lání a vysokoškolské vzdělání. 

Na půdě českého školství se pojem další vzdělávání učitelů nejčastěji spojuje s mimoškol-

ními a školními vzdělávacími akcemi, nejčastěji ve formě přednášek, školení, kurzů, semi-

nářů, výcviků nebo dílen. (Lazarová et al., 2006, s. 20) Pokud se vzdělávaný účastní byť 

jediné ze jmenovaných akcí, dá se říci, ţe se stává účastníkem dalšího neformálního vzdě-

lávání. Člověk, který absolvuje neformální vzdělávání, sice nezíská určitý stupeň vzdělání, 

ale odměnou mu můţe být nabytí či rozšíření nových znalostí, dovedností, kompetencí pro 

vlastní práci. Ve Strategii celoţivotního učení ČR (2007, s. 8) se uvádí, ţe neformální 

vzdělávání bývá poskytováno např. v zařízeních zaměstnavatelů, v nestátních neziskových 

organizacích, v soukromých vzdělávacích institucích, ve školských zařízeních či dalších 

organizacích. Řadíme sem např. organizované volnočasové aktivity zaměřené na děti, mlá-
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deţ a dospělé, dále pak kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, krátkodobé přednášky, ško-

lení či rekvalifikační kurzy. Po absolvování tohoto typu vzdělávání můţe, ale nemusí ná-

sledovat obdrţení osvědčení, certifikátu či jiného potvrzení o jeho splnění. Pro tento druh 

vzdělávání je nutnou podmínkou účast odborného lektora či proškoleného vedoucího. Me-

todikové prevence těţí své znalosti převáţně právě při tomto neformálním vzdělávání. 

Posledním zmiňovaným typem je vzdělávání informální. S tímto typem se aktéři setkávají 

právě skrze nejrůznější aktivity kaţdodenního ţivota. Většinou si ani neuvědomují, ţe se 

vzdělávají. U učitelů jde jmenovitě například o různé pedagogické schůze, také hospitace 

ve třídách, které jsou jistý druhem supervize, pak se mohou učit od sebe s kolegy navzájem 

při diskusích o různých kaţdodenních školních problémech aj. Dle Strategie celoţivotního 

učení ČR (2007, s. 8) je informální učení proces, při němţ dochází k získávání vědomostí, 

dovedností, a kompetencí ze zkušeností kaţdodenního ţivota, ať uţ činností v práci, rodině 

či ve volném čase. Patří sem také sebevzdělávání. Pro něj je typické, ţe si učící se nemá 

moţnost ověřit nabyté znalosti. Informální vzdělávání je neorganizované v porovnání 

s předchozími dvěma typy. Obyčejně je také nesystematické a institucionálně nekoordino-

vané. 

3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

K sekundární socializaci člověka patří mimo jiné i školní prostředí. Obzvláště malé děti se 

na učitele v prvních letech povinné školní docházky dívají jako na „Boha“, který všechno 

ví a všechno zná. Vliv pedagogů na výchovu a vzdělávání dětí je tedy jiţ od raných let 

velmi důleţitý. V pozdějších letech však děti a mládeţ procházejí obdobími krize a vzdoru 

a učitel jimi můţe být povaţován za nepřítele. Pro pedagogy je tedy důleţité se s těmito 

obdobími ţáků vyrovnat a udrţet svou autoritu a látku pro ně atraktivní, coţ můţe proběh-

nout právě díky nejrůznějším formám dalšího vzdělávání s příslušnou tématikou. Další 

vzdělávání má mnoho forem, metod a podob celkově. Je na zájmu kaţdého jedince, jeho 

motivaci, schopnostech a moţnostech se účastnit dalšího vzdělávání učitelů (dále i DVU).   

Lazarová et al. (2006, s. 49) uvádí, ţe význam postavení učitele je nepochybný. Hraje totiţ 

důleţitou roli v socializaci jedince a to hned v několika cyklech. Dále má vliv na procesy 

kulturní transmise, v zapojování do společenské dělby práce, v adaptaci na její vývoj.  

Podle Rýznara (2009, s. 61) se změny a nároky ţáků na vzdělavatele mění s dobou. Je pro-

to nutné, aby se pedagogové dále vzdělávali, tím více metodikové prevence, kteří se musí 
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seznamovat s novými trendy v oblasti sociálně neţádoucích jevů a proti nim také neohro-

ţeně zasahovat. O dalším vzdělávání metodiků prevence pojednáváme na konci této kapi-

toly. 

Pojem pedagogický pracovník  

je definován v §2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-

rých zákonů: 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, pří-

mou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvlášt-

ního právního předpisu 1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem práv-

nické osoby,která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, 

není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-

li zaměstnancem státu. 2) Pedagogickým pracovníkem je téţ zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče.“ Pedagogickým pracovníkem 

tedy můţe být osoba, která splňuje kvalifikaci učitele, psychologa, speciálního pedagoga, 

vychovatele, pedagoga volného času, asistenta pedagoga, trenéra nebo vedoucího pedago-

gického pracovníka. 

Kohnová (2004, s. 28) čerpá ze Zákona č. 111/98 Sb. (ve znění zák. č. 147/2001 Sb.) o 

vysokých školách - § 60, Řád celoţivotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze, 

1999informaci o tom, ţe další vzdělávání učitelů je bez dalšího rozlišení od dalšího profes-

ního vzdělávání absolventů jiných vysokých škol i legislativně uvedeno pod pojmem celo-

ţivotní vzdělávání.  

Podle Lazarové et al. (2006, s. 20) patří DVU mezi vzdělávání dospělých. Tamtéţ (s. 13) 

autorka uvádí, ţe se DVU pojí s řadou dalších pojmů jako například permanentní vzdělá-

vání, profesionální rozvoj, profesionální růst, celoţivotní učení aj.  

Definice dalšího vzdělávání učitelů, čerpané od několika odborníků, citované dle úpravy 

Kohnové (2004, s. 60): 

 „všechny aktivity, které v návaznosti na dosaţenou kvalifikaci učitele slouţí (pro-

střednictvím úkolů orientovaných na kariéru a podporu inovací) k udrţení a zvýšení 

profesní zdatnosti učitele“ (Böhmer, 1983)  

 „všechny formy pokračujícího vzdělávání po ukončení přípravy pedagogických 

pracovníků“ (Hoeben, 1986) 
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 „aktivity, na kterých jsou učitelé „školeni“, ale i ty, kdy pod dohledem svých školi-

telů i jiných osob, připravují učitelé nové strategie a přístupy“(OECD, 1997) 

 „soubor činností a postupů, do nichţ se učitelé zapojují za účelem rozšíření svých 

znalostí, zdokonalení svých dovedností, poznání a rozvoje svých profesních posto-

jů“ (Perron, 1991)  

 „vzdělávání učitelů v průběhu jejich profesní dráhy“ (Průcha – Walterová – Mareš, 

1998)  

Podle Starého a kol. (2012, s. 7) k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků dosud 

neexistuje ţádná ucelená monografie, která by se tématem zabývala v celé šíři.  

Podle Kohnové (2004, s. 59) se profesní vzdělávání učitelů dělí na dvě části, které spolu 

úzce souvisí a jsou ve vzájemné podmíněnosti. Jde o profesní přípravu, coţ je studium 

učitelství a profesní rozvoj, kam patří praxe, samostudium a další vzdělávání učitelů. 

V odborných textech, avšak nepodloţeny legislativou, se vyskytují pojmy pregraduální a 

postgraduální studium v souvislosti s předchozím dělením. Tamtéţ (s. 31) autorka uvádí 

pojetí dalšího vzdělávání v souladu s profesním, neboť předpokládá jiţ dosaţený určitý 

stupeň vzdělání a toto profesní vzdělávání právě na dosaţenou kvalifikaci navazuje, rozvíjí 

ji, doplňuje, rozšiřuje či zvyšuje.  

Pojem vzdělávání 

Profesní rozvoj učitelů probíhá právě v procesu vzdělávání, proto se nám jeví jako podstat-

né přiblíţit tento pojem.  

Veteška a Tureckiová (2008, s. 7) vzdělávání definují jako „proces, v němţ si prostřednic-

tvím vyučování jedinec osvojuje soustavu poznatků a činností, kterou vnitřním zpracová-

ním – učením – přetváří ve vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky. Z pohledu vzdělavate-

le jde o vyučování, z pohledu vzdělávaného jde o učení.“ Průcha (2006b, s. 159) ke vzdě-

lávání dospělých uvádí, ţe jde o proces, „…v kterém se dospělý člověk aktivně, systema-

ticky a kontinuálně učí za účelem změn znalostí, názorů, hodnot, schopností a dovedností.“ 

Tamtéţ (s. 159) autor uvádí, ţe „Dospělým ve smyslu vzdělávání dospělých je osoba, která 

ukončila svou vzdělávací dráhu ve formálním systému.“ K procesu vedoucímu k dalšímu 

vzdělávání se váţe jistá vzdělávací potřeba. Pod pojmem vzdělávací potřeba Muţík 

(2004, s. 18) uvádí, ţe jde o„…určitý deficit informací, vědomostí, dovedností, profesních 

návyků, schopností, způsobů jednání a chování, kterými pracovník disponuje a které si 

vyţaduje jeho profese, jeho pracovní pozice, role a odborné kompetence“. 
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Také Lazarová et al. (2006, s. 17)dává představy pedagogů o jejich dalším vzdělávání do 

spojitosti s nabýváním dovedností, získáváním informací, s inovacemi výuky, 

s inspiracemi a se zvyšováním profesionalismu.  

Pedagogové se mohou účastnit také Specializačního studia, jehoţ absolvováním dojde ke 

kariérnímu postupu a navýšení platu. O tomto typu se zmiňujeme níţe v kapitole o školním 

metodikovi prevence.   

Lazarová et al. (2006, s. 56) popisuje podle Havlíka (1998), ţe pojem kariéra v profesi 

pedagogů můţe být brána jako negativní pro ty, kteří tvrdí, ţe kdo touţí po kariéře, nepo-

chopil význam poslání učitele. Jiní ji ale chápou ne jako osobní prospěch, nýbrţ jako posun 

či přijmutí zodpovědnější a náročnější práce. 

Konkrétní moţný profesionální vzestup pedagogů uvádí Lazarová (et al., 2006, s. 55) 

podle Havlíka (1999). K vzestupu podle něj můţe u pedagogů dojít na pozice výchovného 

poradce, vedoucího předmětové komise, regionálního metodika, zástupce ředitele, ředitele, 

školního inspektora.  

Lazarová et al. (2006, s. 19) cituje definici dalšího vzdělávání z českého Pedagogického 

slovníku Průchy, Walterové a Mareše (1995, s. 41) jako „Vzdělávání učitelů v průběhu 

jejich profesní dráhy. …Je realizováno v širokém spektru organizačních forem (uvádění 

začínajících učitelů do praxe, příprava na atestace, příprava na realizaci vzdělávacích 

inovací a reforem, příprava na řešení specializovaných projektů, funkční studium pedago-

gických pracovníků, rekvalifikační studium, specializační a prohlubující studium). Je or-

ganizováno specializovanými pracovišti…atd.“ 

Dále podle Kohnové (2004) Lazarová et al. (2006, s. 14) uvádí charakteristiku dalšího 

vzdělávání učitelů jako proces systematický, nepřetrţitý a koordinovaný, jenţ navazuje na 

pregraduální vzdělání a trvá po celou dobu učitelovy profesionální kariéry. Jde o trvalý 

osobnostní rozvoj učitele a celoţivotní rozvíjení profesních kompetencí učitele. Patří sem 

také základní předpoklad transformace školství. Ze společenského hlediska je to zvláště 

významná oblast vzdělávání dospělých a v neposlední řadě jde o nejefektivnější formu 

vyrovnávání metod i obsahu vzdělávání a výchovy ve školském systému s rychlými pro-

měnami v hospodářsko-technickém i kulturně-sociálním kontextu.  

Další vzdělávání učitelů je pokračování učitelského vzdělávání. Tímto vzděláváním učitelů 

dochází k rozvoji nejen profesní dráhy učitele, ale také k rozvoji školy, školské politiky a k 

rozvoji sociálnímu obecně. (Lazarová et al., 2006, s. 7)  
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Motivace k DVU 

Motivace učitelů k DVU je klíčová „Další vzdělávání můţe být rozhodně efektivní pouze 

tehdy, jestliţe ti, kdo se ho účastní, jsou motivováni, a jestliţe jejich plány profesního roz-

voje jsou v souladu s poskytovaným vzděláváním“ (Další, 1997, s. 30)  

Systematičnost DVU v ČR je však demotivující. Pedagogové mají ze zákona povinnost se 

dále vzdělávat, avšak jejich platové podmínky se poté mění jen zřídka.  

Podle Lazarové et al. (2006, s. 56) je profesní dráha učitelů „plochá“, coţ je dáno tím, ţe 

učitelé většinou končí svoji profesní dráhu v tom postavení, v němţ ji začali. Většina učite-

lů středních a základních škol tuto školu opouští po celoţivotním působení jen s malým 

platovým rozdílem.  

Lazarová et al. (2006, s. 59) dále popisuje podle Halíka (1999), ţe na základě platových 

poměrů mají mnozí pedagogové spíše nechuť se dále vzdělávat, neboť platová situace není 

pro učitele příliš motivační.  

Cíle, úkoly, funkce aobsahy dalšího vzdělávání učitelů 

DVU by nemělo být chápáno jako aktualizace předchozího vzdělávání. Mělo by být pova-

ţován za prostředek k uspokojení profesních a osobních potřeb učitelů a také jako prostře-

dek k rozvoji jejich samostatnosti a autonomie. DVU je také prostředkem ke zvyšování 

kvality a podpoře inovací v práci učitele.  

Lazarová et al. (2006, s. 13) podle Kohnové (2004) k dalšímu vzdělávání dodává, ţe by 

mělo být přínosem jak pro ţáky, učitele, tak pro školu a celou její atmosféru, tak i pro ce-

lou společnost.  

Starý a kol. (2012, s. 8) se domnívají, ţe kombinací vnější podpory učitele a vnitřní zodpo-

vědnosti učitele za vlastní profesní zrání a následné předávání nově nabytých profesních 

zkušeností lze zvýšit kvalitu českých škol. 

Výsledky dalšího vzdělávání by se měly promítat do školní praxe a iniciovat její změny. 

Někteří autoři naznačují, ţe přímý vliv dalšího vzdělávání na kvalitu výuky není jasně pro-

kazatelný, jiní dokládají pozitivní vliv zejména na otevřenost učitelů ke změnám a inova-

cím. (Lazarová et al., 2006, s. 7) 

Smyslem profesního rozvoje učitelů by mělo být zlepšování vzdělávacích výsledků ţáků. 

(Starý a kol., 2012, s. 7)  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 41 

 

Podle Starého a kol. (2012, s. 9 - 10) je při snaze o profesní rozvoj učitelů nutné brát zřetel 

také na ţáky (produkty vzdělávání). Učitel a jeho učení je aţ druhým nejdůleţitějším fakto-

rem v učení ţáků a vlivu na jejich výsledky. Prvními faktory jsou socioekonomický status 

ţáka, vzdělání rodičů aj. Dále hraje roli i škola jako celek, kurikulum, ředitel, kvalita školy, 

které mimo jiné faktory společně působí na kvalitu vzdělávání ţáků a ovlivňují se navzá-

jem. Potřeby ţáka jsou východiskem při stanovování cílů podpory učitele, obsahu jeho 

dalšího vzdělávání i kritérií evaluace programů. 

Kohnová (2004, s. 62) popisuje 5 cílů DVU dle Hoebena (1986): 

1) Zdokonalování profesních dovedností učitelů, 

2) Vnitřní rozvoj škol, 

3) Zdokonalování vyučovacího a učebního procesu, 

4) Zavádění inovací a změn ve vzdělávání, 

5) Osobnostní vývoj učitelů.  

Lazarová et al. (2006, s. 125) popisuje Morandiho (1997)rozlišení tří základních zaměře-

ní dalšího vzdělávání učitelů, které významně determinuje práci lektora. Jedná se o: 

- vědecké (odborné) vzdělávání – co ţákům předávat, 

- pedagogické a didaktické vzdělávání – jak předávat ţákům téma, 

- „psychagogické“ a „sociopedagogické“ vzdělávání – kým je třeba být při výuce ţáků. 

Podle cílových změn, které sledují lze další vzdělávání učitelů (Kohnová, 2004, s. 62 dle 

Hoebena, 1986) dělit na: 

1) Změna znalostí jednotlivců, 

2) Změna přístupu jednotlivců, 

3) Změna chování jednotlivců, 

4) Změna charakteru skupin nebo školních organizací, 

5) Změna školského systému nebo společnosti.  

K naplnění cílů slouţí obsahy jednotlivých forem DVU. Ty mohou být zaměřeny na od-

borné inovace, metodiku, školský management, nové interdisciplinární obory, jazykové 

vzdělávání, kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitele, na rozvoj práce, aj.  

Kohnová (2004, s. 63 – 64, 67) zmiňuje funkce dalšího vzdělávání učitelů, které jsou stan-

dardizační a rozvojová. U standardizační jde o standardní udrţování stávajícího školské-
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ho systému, stávající úroveň vzdělávání, udrţování, zdokonalování znalostí, schopností, 

profesních dovedností učitelů a školského managementu. Jde o prohlubování, rozšiřování 

vědomostí a procvičování dovedností. Rozvojová funkce se týká změn, rozvoje, transfor-

mací nebo inovací vzdělávání a školy, souvisí s nabýváním nejnovějších poznatků a metod. 

Obě funkce se prolínají. 

Formy DVU 

Lazarová et al. (2006, s. 19) uvádí, ţe vlivem nových informačních technologií, novodobé 

teorie učení, vyšší mobility učitelů a také mnoha jiných faktorů bylo způsobeno, ţe se pro-

sazuje stále více forem dalšího vzdělávání. Patří sem např. e - learning, výměnné pobyty ve 

školách, studium textů a dokumentů z Internetu, diskusní fóra, mezinárodní návštěvy, su-

pervize, práce na projektech aj. Tamtéţ (s. 20) autorka dále zmiňuje, ţe vzdělávání dospě-

lých nabízí pestrou škálu forem a modifikací. Ty jsou definovány variabilitou cílů, vyţadu-

jí odlišné metody práce, specifickou přípravu lektora či jiného odborníka pro oblast dalšího 

vzdělávání (dále i DV). DVU v českém školství je nejčastěji spojováno se školními a mi-

moškolními vzdělávacími akcemi a to ve formě seminářů, kurzů, přednášek, školení, dílen 

či výcviků. Tamtéţ (s. 23) autorka uvádí, ţe výše zmíněné akce jsou spíše mimoškolní, ale 

mohou se odehrávat i ve školním prostředí. Tamtéţ (s. 25) autorka dále uvádí, ţe uvedené 

pojmy v praxi mohou být pouţívány ekvivalentně, avšak liší se zaměřením, cíli, metodami 

práce lektora. Typikou formou je obvykle mimoškolní skupinové vzdělávání. 

Podle Lazarové (2006, s. 22 – 23) jsou nejčastěji uţívané formy DVU následující:  

Přednáška, školení  

Tyto pojmy jsou obvykle spojovány s jednorázovým krátkodobým předáváním informací o 

nějakém tématu. Aktivita leţí na bedrech přednášejícího či školitele. Cílem je získat nové 

informace a rozšířit vědomosti.   

Seminář 

Tento pojem bývá spojován spíše s vysokoškolským prostředím, kde seminář slouţí jako 

diskuse k přednášce. Počítá se s větším zapojením účastníků do diskusí, cvičení, týmové 

práce aj. Doba trvání můţe být několik hodin i po dobu několika dnů s tematickými návaz-

nostmi. Za cíl seminářů můţe být povaţováno rozšíření znalostí, získání informací či zku-

šeností. Prostředkem můţe být diskuse či reflexe.  
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Kurz 

Jedná se o nácvik konkrétně vymezených dovedností (psychomotorických, jazykových, 

aj.). Není orientován na hlubší osobnostní rozvoj. Můţe být ve formě jedné či více navazu-

jících lekcí. Cílem můţe být rozšíření znalostí, nabytí nových znalostí a získání certifikátu 

o absolvování kurzu.  

Výcvik 

Tato forma DV bývá zaměřena na rozvoj osobnosti. Často bývá spojen s psychologickou 

tématikou. Jde o výcvik v komunikačních, pomáhajících a jiných dovednostech, který 

předpokládá po delší časový úsek opakování a praktická cvičení (i několik let). Nově naby-

té informace se průběţně ověřují v praxi. Tato forma bývá zaloţena na konkrétní teorii, 

doplňována supervizemi, intervizemi a jeho absolventi se mnohdy podrobují závěrečnému 

prověřování získaných znalostí a dovedností. Cílem bývá získání šířeji definované doved-

nosti spojenou s rozvojem osobnosti.    

Dílna 

Jedná se o krátkodobý nácvik psychomotorické dovednosti či didaktických postupů 

s ukázkami dané praxe. Cílem je získat nové informace, naučit se nové pracovní postupy a 

nové dovednosti.  

Sama autorka uvedla, ţe výčet není úplný. Uvedené formy mohou být realizovány ve ško-

lách i v mimoškolním prostředí. Rádi bychom výčet ještě doplnili o další, níţe uvedené 

formy. 

Samostudium 

Tato forma DVU je zcela individuální pro kaţdého jedince v závislosti na je o aprobaci. 

Vzhledem k aktualizaci informací ze stále se vyvíjejících oblastí DVU je vhodné si infor-

mace aktualizovat. Tato forma se dá provozovat v pohodlí domova, i na cestách 

v doprovodu odborné literatury (monografie, periodika, informační zprávy, aj.) či jiného 

informačního zdroje, jako např. Internetu.  
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E-learning 

V posledních letech se také stále více soustřeďuje pozornost kolem E-learningu. S vývojem 

techniky se rozšiřují e-learningové kurzy. Uţivatel tohoto kurzu nemusí za informacemi 

jezdit daleko, „neztrácí čas“ a peníze cestováním, aj.  

Lazarová et al. (2006, s. 23) zmiňuje, ţe profesionální růst pedagogů mohou dále podporo-

vat např. schůze, různá školení, předmětové komise, konzultace s kolegy, kolegiální hospi-

tace aj. Jejich nevýhodou je, ţe zůstávají mnohdy bez dokumentace a reflexe, takţe se 

z nich vytěţí jen velmi málo.  

Lazarová et al. (2006, s. 23 - 24), podle Lazarové (2005) uvádí pojmy spojované českými 

pedagogy s termínem další vzdělávání učitelů, a sice kurzy a semináře poskytované vněj-

šími subjekty, diskuse a výměna zkušeností s učiteli, studium literatury, internet, vzděláva-

cí programy v televizi, hospitace u kolegů ve třídách, návštěvy výstav, relaxace aj. Podle 

četnosti výskytu uváděli učitelé k pojmu DVU samostudium (nejčastěji zmíněno, avšak ne 

příliš oblíbeno), kolegiální diskuse (nejoblíbenější), kolegiální hospitace, semináře realizo-

vané mimo školu, realizované ve škole (oba typy seminářů patří k oblíbeným), práce na 

projektech rozvoje školy, praktický výzkum. 

Podle výzkumu na Litevské univerzitě DVU můţe probíhat buď během dne, v pracovních 

dnech po vyučování, v pátky, o prázdninách. (Aizsila, 2012, s. 84) 

Existují ale i další formy DV, které učiteli umoţňují se vzdělávat přímo ve škole (mento-

ring, koučing nebo e-learning).   

 

Kohnová (2004, s. 62 – 63) dělí další vzdělávání dle zaměření:   

1) Předmětová orientace – tato oblast je zaměřena na inovace oborové i didaktické, vy-

vstává z celostních – humanistických modelů učení, jde v ní o pomoc učiteli zohlednit zku-

šenosti. To znamená dle potřeb a těţkostí, aby dokázal vzít v úvahu aktuální problémy, 

zkušenosti ţáka a neorientoval se jen na jednostranné zprostředkování vědy.  

2) Problémová orientace – zde jde o pomoc učitelům naučit se překonávat těţkosti a pro-

blémy ve školní vyučovací praxi (ať uţ odborné či sociální). Rozvoj kolektivní schopnosti 

pro řešení problémů společné sociální skupiny, rozvoj dovedností komunikativních a při-

pravenost ke změně. U jednotlivých učitelů ještě podpora individuální kapacity pro řešení 

problémů u jednotlivých učitelů.  
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3) Osobní orientace a psychohygiena - tato oblast je zaměřena na osobnostní rozvoj uči-

tele, má za úkol sledovat individuální psychickou regeneraci. Důleţité je setkávání učitelů 

navzájem, získávání jistoty a sebeověřování při diskusích. Povolání učitele není nikdy uza-

vřené, je tedy důleţité na sobě neustále pracovat.  

Bártová (© 2008) uvádí, ţe při dráze pedagogického pracovníka by měla být také velmi 

důleţitá oblast duševní hygieny. Na světě existuje spousta rozmanitých profesí a povolání. 

Poměrně hodně z nich klade značné nároky na soustředění, odpovědnost či přesnost. Speci-

fickou skupinou jsou tzv. pomáhající profese. Vyţadují jak velké pracovní nasazení a od-

borné vybavení, tak také především dobrý morální základ dotyčné osoby, vhodné charakte-

rové vlastnosti a mimo jiné i dobrou fyzickou a psychickou kondici. Mezi tato povolání 

samozřejmě patří povolání učitelské. Pedagogové jsou denně vystavováni působení stresu, 

které po delší době můţe vyústit v syndrom vyhoření. Aby tomu předešli, je důleţité dodr-

ţovat zásady duševní hygieny. Je doporučována přiměřená sportovní aktivita, příjemné 

pracovní prostředí, střídání práce a odpočinku, koupele, masáţe, sauna, čerstvý vzduch, 

reflexe svého chování a jednání, provádění cvičení koncentrace, autoregulace myšlení či 

zbavování se neţádoucích myšlenek a představ. 

3.3 Moţnosti dalšího vzdělávání školních metodiků prevence 

Metodikové prevence dle zákona patří do skupiny těch účastníků vzdělávání, kteří jsou 

povinni své znalosti upevňovat, obnovovat a rozšiřovat. 

Téma dalšího vzdělávání školních metodiků prevence je poměrně široké. Neexistuje ucele-

ný přehled institucí pořádající kurzy a nabízející moţnosti dalšího vzdělávání pro tuto pro-

fesi. Přesto je moţností, kde získat či si procvičit nově nabyté informace v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů nesčetně mnoho. Školní metodikové prevence bývají pravidel-

ně o oficiálních nabídkách informováni okresními metodiky prevence. Také se s nimi se-

tkávají a řeší tuto problematiku osobně. Okresní metodiky prevence můţe mimo jiné in-

formovat také krajský metodik prevence. Po konzultaci s Arankou Řezníčkovou (školní 

metodik prevence na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi) jsme se dozvěděli, ţe okres-

ní metodik prevence dvakrát do roka svolává metodiky z okresu a předává jim aktuální 

informace z oblasti moţností dalšího vzdělávání metodiků prevence. 

Po konzultaci moţností dalšího vzdělávání metodiků prevence s doktorkou Jarmilou Peter-

kovou jsme se dále dozvěděli, ţe v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
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kromě specializačního kurzu pro školní metodiky prevence v počtu 250 a více hodin uve-

deného výše existují i jiné moţnosti, kde se metodikové prevence mohou dále vzdělávat. 

K tématu prevence chodí nabídky dalšího vzdělávání průběţně do škol a je jich hned celá 

řada.  

Ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence byla vytvořena také metodická 

příručka s názvem Specializační studium pro školní metodiky prevence od autorky Mac-

kové, Skácelové a kolektivu. 

Další vzdělávání metodiků prevence můţe být poskytováno na vysokých školách formou 

postgraduálních kurzů, pořádané pedagogickými fakultami, dále pak kurzy nestátních ne-

ziskových organizací aj. Neměly bychom opomenout ani kurzy pořádané dalšími institu-

cemi, jako jsou například Krajské úřady, Pedagogická centra, PP poradny, ale téţ občanská 

sdruţení či nadace.  

Ciklová (2011, s. 4) uvádí Sebezkušenostní výcviky, které mohou probíhat např. na Kraj-

ském úřadu Moravskoslezské kraje, v Centru Nové naděje, poskytuje je také Resocia nebo 

Ţivot bez závislosti. 

Další nabídku moţností dalšího vzdělávání metodiků prevence, kurzů aj. je moţno nalézt 

mimo jiné na stránkách Krajských pedagogicko – psychologických poraden a stránkách 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ciklová (2011, 19-21) dále uvádí některé zajímavé časopisy, monografie, filmy, dokumen-

ty z Internetu v pdf a webové stránky, kde se metodikové prevence mohou dále vzdělávat i 

sami, které uvádíme v příloze P II. K jednotlivým uvedeným moţnostem se pokusíme 

uvézt pozitiva a negativa vyuţívání daného zdroje informací.  

Webové stránky  

Výhody stránek mohou být například, ţe si děti samy přečtou o problematice, jsou přístup-

né také jejich zákonným zástupcům a prakticky všem, s přístupem k Internetu. Kromě dětí 

jsou přístupné také jejich přátelům, kteří se mohli ocitnout v problémové situaci, učitelům, 

metodikům prevence i rodičům. Jsou na nich uvedené vymezení problematiky, rady, kon-

takty na odborníky aj. Mnohdy je moţné své dotazy zadávat přímo do online poradny, aj. 

Také přímo na těchto stránkách mohou být nabízeny kurzy, semináře, výcviky aj. pro roz-

voj informací, dovedností a znalostí v dané oblasti.  
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Jako nevýhody stránek můţeme povaţovat neosobní kontakt, informace nemusí být aktu-

ální, nemusí být dostatečně pochopeny mladistvými, ne kaţdý má k Internetu přístup a na 

veřejnosti se třeba bojí vyhledávat danou problematiku.  

Film  

Kladem filmu můţe být lepší výklad či srozumitelnost problematiky pomocí inscenace. 

Můţe reálně znázornit, kam aţ mnohé formy rizikového chování mohou vést, ukáţe, kdo 

všechno danou problematikou z okolí hlavního aktéra filmu můţe trpět.  

Záporem by mohlo být např. špatné pochopení problematiky z důvodu „nedovysvětlení“ či 

neprovedení shrnutí, které je potřeba provést školními metodiky prevence nejlépe ihned po 

filmu. 

Časopisy, periodika  

Časopisy jsou vhodné pro svoji aktuálnost informací, novinky v oblasti prevence daných 

jevů, popisem nejnovějších metod řešení dané problematiky, aj.  

Nevýhodou můţe být dostupnost, cena, nedostatek místa pro skladování či komplikované 

zpětné dohledávání po zaloţení.  

Monografie  

Kladně hodnoceno u monografií můţe být například to, ţe se v nich píše o nadčasových 

tématech, přeţívajících otázkách, ověřených základech a řešeních. 

Negativně můţe být posuzováno to, ţe nejsou tak aktualizované jako odborné časopisy či 

Internet např. ne všechny obsahují rady jak na nejaktuálnější formy rizikového chování, a 

také neobsahují nejinovativnější metody a řešení. 

Dokumenty z Internetu v pdf 

Výhodou u těchto dokumentů můţe být dostupnost, je moţné si je stáhnout z Internetu, 

přenést do notebooku a mít je tak s dnešními technologiemi neustále po ruce. Problematika 

je v nich většinou shrnutá.  

Nevýhodou můţe být „zastaralá“ problematika, neaktualizované pdf, či nepřístupnost 

v souvislosti s Internetem, či novými technologiemi. (Ne kaţdý má přístup, či vlastní tyto 

technologie.)   

Uvedli bychom zde ukázku moţnosti DV, které nabízí organizace Ţivot bez závislostí. 

Vrbková (2014)uvádí například kurzy na téma: 
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 Vedení třídnických hodin 

 Klima a kázeň 

 Moţnosti práce s problematickou třídou 

 Metodická podpora pedagogického sboru 

 Moţnosti práce s problematickým dítětem 

 Supervize pedagogického týmu 

 Krok za krokem ke změně klimatu a kázně ve škole 

 Cvičení "ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" - výcvik v detekci psychodynamických 

procesů ve třídě 

 

Kurzy mají různou časovou dotaci a jsou určeny pedagogickým pracovníkům obecně.  

Řezníčková(viz výše) v osobní konzultaci doporučila právě vzdělávání realizované organi-

zací Ţivot bez závislostí, o.s., dále pak dvouletý sebezkušenostní výcvik (KVP I) či pětile-

tý komplexní výcvik metodiků prevence (KVP II). Nově se otevírá i sebezkušenostní vý-

cvik KVP III. 

Řezníčková dále hovoří o mnohých krátkodobých kurzech, seminářích odborníků na jed-

notlivou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů (např. Renata Jeţková, zabý-

vající se šikanou, Z. Martínek, který se věnuje problematice agresivního chování mládeţe) 

aj.  

Od roku 2004 na podzim kaţdoročně probíhá konference „Primární prevence rizikového 

chování“. Zde se setkává více neţ 300 odborníků z oblasti prevence rizikového chování. 

(„Jeden svět (ne)stačí, © 2014) 

Školní metodikové prevence mají spoustu moţností, kde mohou čerpat informace či se 

dále vzdělávat v oblasti sociálně patologických jevů. Různé instituce jim nabízí formální 

kurzy a semináře či výcviky, neformální informace mohou získávat také samostudiem a 

hledáním na Internetu či v monografiích aj. Informálně se mohou vzdělávat například 

z vlastní praxe z příběhů a událostí nejen z jejich všedního i nevšedního ţivota. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

V praktické části této diplomové práce bychom chtěli skrze kvantitativní výzkum zkoumat 

současný přístup metodiků prevence k jednotlivým formám dalšího vzdělávání (se) 

v oblasti sociálně patologických jevů, jejich preference, spokojenost s nabídkou na trhu 

atd. V rámci této kapitoly se zaměříme na výzkumný cíl, výzkumné otázky, na něţ bychom 

chtěli po vyhodnocení dotazníku dostat odpovědi, metodu výzkumu, výzkumný vzorek a 

způsob jeho výběru. Vyhodnocení a výsledky získané pomocí dotazníků a interpretace dat 

jsou dále popsány v následujících kapitolách.  

 

4.1 Výzkumný cíl 

Cílem této práce je zjistit názory školních metodiků prevence na vybrané otázky jejich 

dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů. Hlavní výzkumná otázka 

je tedy Jaké jsou názory školních metodiků prevence na vybrané otázky jejich dalšího 

vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů? 

Dílčí cíle byly stanoveny:  

Zjistit, míru důleţitosti dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociální patologie dětí a mládeţe 

z pohledu školního metodika prevence. 

Zjistit, nejpodstatnější motivy dalšího vzdělávání (se) z pohledu školního metodika pre-

vence.  

Zjistit, vnímání přínosu nově nabytých informací při DV ŠMP školními metodiky prevence 

v praxi. 

Zjistit, frekvenci vyuţívání jednotlivých forem dalšího vzdělávání (se) školních metodiků 

prevence v praxi. 

Zjistit, spokojenost školních metodiků prevence s dalším vzděláváním v jejich oblasti pů-

sobení.  

Zjistit, připravenost školních metodiků prevence na jejich práci v oblasti nových typů rizi-

kového chování.  

Zjistit, informovanost školních metodiků prevence o všech formách dalšího vzdělávání (se) 

školních metodiků prevence.    

Zjistit, nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) školních metodiků prevence. 
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Dílčí výzkumné otázky: 

Otázka č. 1: Jaká je míra důleţitosti dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociální patologie 

dětí a mládeţe z pohledu školního metodika prevence? 

Otázka č. 2: Jaké jsou nejpodstatnější motivy dalšího vzdělávání (se) z pohledu školního 

metodika prevence? 

Otázka č. 3: Jak vnímají školní metodikové prevence přínos nově nabytých informací při 

DV ŠMP podle nich v praxi? 

Otázka č. 4: Jaká je frekvence vyuţívání jednotlivých forem dalšího vzdělávání (se) škol-

ních metodiků prevence v praxi? 

Otázka č. 5: Jaká je spokojenost školních metodiků prevence s dalším vzděláváním 

v jejich oblasti působení? 

Otázka č. 6: Jaká je připravenost školních metodiků prevence na jejich práci v oblasti no-

vých typů rizikového chování? 

Otázka č. 7: Jaká je informovanost školních metodiků prevence o všech formách jejich 

dalšího vzdělávání (se)? 

Otázka č. 8: Jaké konkrétní nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) školní metodiko-

vé prevence pociťují? 

4.2 Metody výzkumu 

K výzkumu byla pouţita metoda dotazníku. Chráska (2007, s. 163) uvádí, ţe dotazník je 

„soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně 

seřazeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá písemně.“ Dotazník pouţitý 

k této práci obsahuje 15 poloţek. Dále v této práci v příloze PI konkrétní dotazník uvádím 

k nahlédnutí. Dotazník (viz příloha) čítá 15 otázek k dalšímu vzdělávání (se) školních me-

todiků prevence. Při podrobnější analýze dotazníku lze říci, ţe bylo pouţito 14 uzavřených 

otázek a 1 polouzavřená. Z toho byly 4 otázky nominální a 11 metrických. U 11 otázek 

byla pouţita Likertova škála. Skrze Emailovou komunikaci se školními metodiky prevence 

bylo rozesláno celkem 115 elektronických dotazníků. Po telefonické domluvě vyplnilo 

dotazník73 školních metodiků prevence. Návratnost dotazníků byla 63,5%.  
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4.2.1 Skladba dotazníku 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, dotazník se skládá z 15 poloţek. Poloţky v dotazníku jsou roz-

děleny na dvě části. V první části jsou otázky demografické. Ve druhé části jsou otázky, 

které zjišťují problematiku aktuální situace z oblasti dalšího vzdělávání (se) školních me-

todiků prevence jejich pohledem. Tyto další otázky byly zvoleny tak, aby nám poskytly 

odpovědi na dílčí výzkumné otázky stanovené výše. 

 

- Demografické otázky 

 

Otázky č. 1 – 3 zjišťují demografické údaje o zkoumaném souboru respondentů. Jsou za-

měřené na věk, pohlaví a délku pedagogické praxe školních metodiků prevence. 

 

- Otázky zaměřené na vybrané otázky oblasti aktuální situace školních metodiků 

prevence v oblasti jejich dalšího vzdělávání 

 

Míra důleţitosti DV (se) školních metodiků prevence (dále i ŠMP) 

Otázka č. 4 zjišťuje, v jaké míře přikládají ŠMP důleţitost jejich DV v oblasti sociální pa-

tologie dětí a mládeţe. V této otázce se mohou vyjádřit, zda je pro ně důleţité se dále vzdě-

lávat pomocí Likertovy škály (sedmibodová) přičemţ číslice 1 = rozhodně ano, číslice 7 = 

rozhodně ne.  

 

Motivy DV ŠMP  

Otázka č. 5 je zaměřena na zjištění motivů ŠMP k dalšímu vzdělávání (se). Tato otázka je 

tvořena sedmibodovou škálou u všech zvolených 12 – ti motivů DV ŠMP, kde číslice 1 = 

rozhodně ano a číslice 7 = rozhodně ne.  

 

Vyuţití forem DV ŠMP v praxi  

Otázky č. 6, 7 a 14 zjišťují vyuţití různých forem DV ŠMP v praxi. Otázky 6 a 14 se zabý-

vají tím, zda ŠMP pouţívají nově nabyté informace skrze DV v praxi a zda DV přispělo ke 

zkvalitnění jejich sluţeb. Jsou tvořeny pomocí sedmibodové škály, kde číslice 1 = ano 

velmi často, 7 = ne, vůbec ne a 1= rozhodně ano, 7 = rozhodně ne. Otázka č. 7 je zaměřena 

na zjištění, které formy DV mají pro ŠMP podle nich největší přínos v praxi. Jde o výčet 6 

forem DV ŠMP, na které respondenti odpovídají pomocí vyjádření na sedmibodové škále. 

Číslice 1 = největší přínos, 7 = nejmenší přínos.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 53 

 

Frekvence vyuţívání forem DV ŠMP  

Otázka č. 8 zjišťuje frekvenci vyuţívání různých forem DV ŠMP. Tato otázka je tvořena 

pomocí výčtu 6 forem DV ŠMP, na které respondenti odpovídají skrze jednotlivé odpově-

di, které mají přiřazeno slovní vyjádření frekvence vyuţívání konkrétních forem. (Vůbec, 

méně neţ 1x za rok, 1x za rok, 2x za rok, 1x za měsíc, 1x za týden, častěji.) 

 

Spokojenost ŠMP s jejich DV (se)  

Otázky9, 10 a 15zjišťují spokojenost ŠMP v oblasti jejich dalšího vzdělávání (se). Otázka 

9 je zaměřena na zjištění aktuálnosti informací probíraných při realizaci DV. Odpovídá se 

na ni skrze sedmibodovou škálu, kde 1 = Ano, naprosto aktuální, 7 = ne, naprosto neaktu-

ální. Otázka č. 10 je zaměřena na to, zda ŠMP vyhovuje současná nabídka seminářů, ško-

lení, přednášek, které jsou na trhu nabízeny. Opět se na ni odpovídá skrze sedmibodovou 

škálu, kde 1 = naprosto a 7 = vůbec. Otázka č. 15 zjišťuje spokojenost s informačními 

zdroji, a sice spokojenost s informacemi nabytými skrze jednotlivé formy DV ŠMP. Je zde 

výčet jednotlivých forem DV ŠMP a u nich opět sedmibodové škály, kdy 1 = nejvyšší, 7 = 

nejniţší.  

 

Připravenost ŠMP na nové typy rizikového chování 

Otázka č. 11 zjišťuje, do jaké míry se respondenti cítí připraveni na boj s novými typy rizi-

kového chování. Na poloţku zda se ŠMP cítí dostatečně připraveni na tento boj, odpovídali 

na sedmibodové škále, kde číslice 1 = ano, velmi dobře, 7 = ne, velmi špatně. 

 

Informovanost o všech formách dalšího DV ŠMP 

Otázka č. 12 zjišťuje, zda se ŠMP cítí dostatečně informováni o všech formách DV ŠMP. 

Opět respondenti odpovídali na sedmibodové škále, kde 1 = ano, velmi dobře, 7 = ne, vel-

mi špatně.  

 

Nedostatky v oblasti DV ŠMP 

Otázka č. 13 zjišťuje, zda a jaké nedostatky pociťují ŠMP v oblasti jejich DV. Tato otázka 

je polouzavřená, kdy respondenti mohou odpovědět ano a vyjádřit svými slovy, co kon-

krétně povaţují za nedostatky anebo zvolit odpověď ne.  
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4.3 Výzkumný vzorek 

Pro tento výzkum byli zvoleni ŠMP základních škol uvedeni na stránkách České asociace 

školních metodiků prevence, kteří pracují s těmi nejmladšími dětmi v období jejich povin-

né školní docházky, pomáhají jim zvládat těţkosti, řešit konflikty a usměrňovat hodnoty aj. 

Pomocí Internetové komunikace – jmenovitě Emaily – byli kontaktováni všichni školní 

metodikové prevence základních škol, uvedeni na zmíněných stránkách školních metodiků 

prevence. Ze základních škol jich je zde uvedeno 115. Z dotázaných odpovědělo 73. 

Z respondentů odpovídalo 10 muţů a 63 ţen.  

Základním souborem jsou školní metodikové prevence. 

Výběrovým souborem jsou školní metodikové prevence základních škol uvedeni na 

stránkách České asociace školních metodiků prevence.   

4.4 Průběh výzkumu 

Výzkum byl realizován v období měsíců února a března 2014. Nejprve byl dotazník zpra-

cován v elektronické formě, poté rozeslán na Emailovou adresu 115 – ti metodiků preven-

ce z výše uvedené databáze. Po telefonickém kontaktování jednotlivých respondentů došlo 

k sesbírání níţe uvedených dat. 
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5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A INTERPRETACE 

DAT 

V této kapitole se budeme zabývat vyhodnocováním jednotlivých otázek v dotazníku, in-

terpretací dat a na konci shrnutím výsledků výzkumu, kterých bylo dosaţeno prostřednic-

tvím dotazníků.  

5.1 Vyhodnocení výsledků výzkumu 

V následující kapitole je prostřednictvím tabulek a grafů uveden přehled výsledků dotazní-

kového šetření. Jednotlivá data jsou popsána u konkrétních otázek. Výsledky jsou uvedeny 

v procentech a u metrických (škálových) otázek je uveden průměr jednotlivých odpovědí, 

který nám ukáţe, mezi které hodnoty na sedmibodové škále byly odpovědi nejčastěji zasa-

zovány, směrodatná odchylka (na základě jejíhoţ výpočtu mohl být vyjádřen rozptyl hod-

not kolem střední hodnoty, tato odchylka vypovídá o tom, jak se hodnoty respondentů od 

této střední hodnoty (průměru) liší – poukazuje na to, jak hustě jsou kolem daného průmě-

ru seskupeny), procenta a modus (neboli nejčastěji volená hodnota odpovědi). V případě 

jedné z metrických otázek, která měla slovní vyhodnocení odpovědi, byl pouţit i medián 

(míra centrální tendence odpovědí). U kaţdé otázky je poskytnuta interpretace získaných 

dat.V případě pouţití názvosloví pro respondenty dotazníkového šetření můţe být pouţito 

pojmů respondenti, odpovídající a školní metodikové prevence (či ŠMP). Ve všech těchto 

případech v praktické části máme na mysli respondenty dotazníku. 
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Poloţka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? Zakrouţkujte. 

Obrázek 1Pohlaví 

 

Z celkového počtu 73 školních metodiků prevence, kteří odpovídali, bylo 63 ţen a 10 

muţů. Z grafu č. 1 můţeme vidět, ţe se do dotazníkového šetření zapojily převáţně ţeny, a 

sice 86,3%. Muţů bylo pouze 13,7%.  

 

Poloţka č. 2: Uveďte délku Vaší pedagogické praxe. 

Obrázek 2Délka pedagogické praxe 

 

Graf č. 2 nám zobrazuje poměr délky pedagogické praxe jednotlivých školních metodiků 

prevence. Nejdelší pedagogickou praxi, a sice 21 a více let, zvolilo 45,2% respondentů, coţ 

je současně nejvyšší počet odpovídajících. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pedagogo-

vé s praxí 11 – 20 let, coţ jako svou odpověď zvolilo 35,6% respondentů. Nejméně počet-

ná skupina jsou respondenti s praxí do 3 let, a sice 2,7%. Dále pak se na stejných pozicích 

s procentuálním vyjádřením 8,2% zařadili respondenti s pedagogickou praxí 4 – 5 let a 6 –

10 let.  
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Poloţka č. 3: Do jaké věkové kategorie spadáte? 

Obrázek 3Věk 

 

Graf č. 3 pojednává o věkovém sloţení respondentů. Z celého počtu 73 odpovídajících je 

52,1% 46 – ti a víceletých. Mezi lety 40 – 45 lety se pohybuje 26,0% respondentů. Třetí 

nejpočetnější skupinou je věková kategorie od 30 do 39 let (17,8%). Pouhé 4,1% respon-

dentů mají věk v rozmezí 22 – 29 let. Ţádný z respondentů nebyl mladší 21 let.  

 

Poloţka č. 4: Je podle Vás důleţité se dále vzdělávat v oblasti sociální patologie dětí a 

mládeţe? 

Obrázek 4Důleţitost DV ŠMP 

 

Tato poloţka má v dotazníku formu sedmibodové škály, kdy 1 znamená rozhodně ano a 7 

rozhodně ne.  

Ze získaných dat byl spočítán průměr 1,63, to znamená, ţe názor dotázaných respondentů 

v případě této otázky je na sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 1 a 2.  
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Je moţné tedy říci, ţe v případě otázky Je podle Vás důleţité se dále vzdělávat v oblasti 

sociální patologie dětí a mládeţe respondenti udávají odpověď mezi vyjádřením rozhodně 

ano a odpovědí velmi blízkou tomuto hraničnímu bodu. 

Směrodatná odchylka z odpovědí na tuto poloţku získala hodnotu 1,49.  

Z výsledků, které se týkají této poloţky, je zjevné, ţe se respondenti v tomto případě 

(v porovnávání souhlasných a nesouhlasných názorů) přiklání spíše k názoru souhlasnému 

– je podle nich důleţité se dále vzdělávat. Toto tvrzení je podloţeno tím, ţe v pozitivní 

části škály bylo označeno 90,3% odpovědí. Odpověď 1 -rozhodně ano označilo 75,3% re-

spondentů. Číslo 2 na škále označilo 12,3% respondentů a číslo 3 2,7% respondentů. Za-

tímco negativní odpověď 5 a 6 se neobjevila, pouze 5,48% respondentů označilo číslo 7 –

 rozhodně ne. Neutrální názor v tomto případě zaujalo 4,1% odpovídajících.  

 

Poloţka č. 5: Jaké jsou Vaše motivy k dalšímu vzdělávání (se)? 

Obrázek 5Motivy k DVU ŠMP 

 

Graf č. 5 znázorňuje průměrné hodnoty vypočítané ze součtu všech motivů označených na 

škále a vydělených počtem respondentů. Ke kaţdému motivu je přiřazena průměrná hod-

nota odpovědí odpovídajících ŠMP. Čím niţší číslo je u daného motivu uvedeno, tím větší 

motiv pro DV dotazovaných ŠMP to je. 
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Respondenti kladli nejvyšší hodnotu motivu Zlepšit profesionální dovednosti, znalosti 

s průměrnou hodnotou 1,63, coţ znamená, ţe odpovědi respondentů na sedmibodové škále 

byly zasazeny u tohoto motivu mezi hodnoty 1 a 2. Směrodatná odchylka v tomto případě 

tvořila hodnotu 1,05. Modusu tohoto motivu je 1.  

Na sedmibodové škále mezi hodnoty 1 a 2 byly s průměrnou hodnotou 1,75 a 1,77 zasaze-

ny ještě motivy Mít dobrý pocit z osobního rozvoje a Chci si jen rozšířit obzory/vlastní 

zájem získat nové informace. Směrodatné odchylky u výše zmíněných motivů tvořily hod-

noty 1,06 a 0,98. Modus v obou případech je 1.  

S průměrnou hodnotou 2,15 označovali respondenti motiv Vyţaduje to doba, v praxi přibý-

vá trendů, s nimiţ nemám zkušenosti. Tato hodnota vypovídá o tom, ţe byly odpovědi u 

tohoto motivu situovány mezi hodnoty 2 a 3. Směrodatná odchylka v tomto případu dosa-

hovala hodnoty 1,29. U tohoto motivu jemodus1.   

Naopak nejniţší hodnoty udávali respondenti u motivů Zlepšení finanční situace (průměrná 

hodnota4,97, směrodatná odchylka 2,11, modus7)Pro získání lepšího pracovního mís-

ta/kariérní postup/pracovní růst s průměrnou hodnotou 4,66, směrodatnou odchylkou 2,08, 

modusem7,Nutnost dalšího studia pro udrţení si pracovní pozice a Smysluplné vyuţití vol-

ného času s totoţnými průměrnými hodnotami 4,63 se směrodatnými odchylkami 2,21 a 

2,04 a modusy 7 a 7. S průměrnými hodnotami 4,32 a 4,04 byly označovány odpovědi Po-

ţaduje to zaměstnavatel a Získání certifikátu, osvědčení. Směrodatné odchylky u zmíně-

ných dvou motivů dosáhly 1,91 a 1,82 a modusy byly 4 a 4. V tomto odstavci u všech výše 

zmíněných motivů průměrné hodnoty vypovídají o tom, ţe na sedmibodové škále byly tyto 

motivy zařazeny mezi hodnoty 4 a 5.  

Mezi hodnoty 2 a 3 byl na sedmibodové škále zařazen s průměrnou hodnotou 2,99 motiv 

Zvýšit kvalifikaci. Mezi body 3 a 4 byl na základě výpočtu průměrné hodnoty 3,93 zasazen 

motiv Cítím u sebe nedostatek v dané problematice. Směrodatné odchylky u těchto motivů 

jsou 2,14 a 1,81, modusy jsou 1 a 5. 

Největší rozdíl v průměrných hodnotách mezi motivy byl zaznamenán u motivů Zlepšení 

finanční situace a Zlepšit profesionální dovednosti, znalosti. Rozdíl jejich průměrných 

hodnot činí 3,34.  
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Poloţka č. 6: Pouţíváte nově nabyté informace při Vašem dalším vzdělávání (se) 

v oblasti sociálně patologických jevů v praxi? 

Obrázek 6Pouţití nově nabytých informací v praxi 

 

Odpovědi na tuto poloţku v dotazníku jsou sloţeny opět ze sedmibodové škály, kdy 1 za-

stupuje odpověď ano, velmi často a 7 ne, vůbec ne.  

Ze získaných dat k této poloţce byl vypočítán průměr 1,68, coţ znamená, ţe názor respon-

dentů v případě této poloţky je na sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 1 a 2.  

Můţeme tedy říci, ţe v případě poloţky Pouţíváte nově nabyté informace při Vašem dal-

ším vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů v praxi? respondenti udávají od-

pověď mezi vyjádřením rozhodně ano a odpovědí velmi blízkou tomuto hraničnímu bodu. 

Směrodatná odchylka se v tomto případě rovná hodnotě 0,94. 

Z výsledků, které se týkají této poloţky, je patrné, ţe se odpovídající v tomto případě 

(v porovnávání souhlasných a nesouhlasných názorů) přiklání spíše k názoru souhlasnému, 

kdy nově nabyté informace v oblasti sociálně patologických jevů, načerpané z dalšího 

vzdělávání (se) pouţívají v praxi. Toto tvrzení je podloţeno tím, ţe v pozitivní části škály 

bylo označeno 95,9% odpovědí. Odpověď 1 ano, velmi často označilo 54,8% respondentů. 

Číslo 2 na škále označilo28,8% respondentů a číslo 3 12,3% respondentů. Zatímco ze spíše 

negativních odpovědí se objevila pouze odpověď 5 ve 2,7% případů, odpověď 6 a 7 se 

neobjevila vůbec. Neutrální názor v tomto případě zaujalo 1,4% odpovídajících.  
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Poloţka č. 7: Ve které formě dalšího vzdělávání (se) spatřujete pro Vaši praxi osobně 

největší přínos? 

Obrázek 7Největší přínos pro praxi 

 

Tato poloţka má v dotazníku moţnost výběru ze šesti forem dalšího vzdělávání 

(se)školních metodiků prevence. U kaţdé formy respondenti volí odpovědi na sedmibodo-

vé škále, kdy 1 znamená největší přínos a 7 znamená nejmenší přínos.  

Graf č. 7 obsahuje průměrné hodnoty vypočítané ze součtu všech forem DV ŠMP označe-

ných na škále a vydělených počtem respondentů. Čím niţší číslo je u dané formy uvedeno, 

tím kladněji hodnotí respondenti přínos dané formy pro praxi. 

Z grafu je moţné vyčíst, ţe největším přínosem pro praxi hodnotili respondenti Jiné akre-

ditované kurzy, semináře, cvičení,..., Výměnu názorů s kolegy a Odbornou literaturu. Toto 

tvrzení je moţné potvrdit po nahlédnutí na průměry daných otázek, směrodatné odchylky, 

modusy a procentuální vyjádření.  

Průměrná hodnota u první zmiňované formy DV ŠMP je 1,90. Směrodatná odchylka má 

hodnotu 1,08. Průměry dalších dvou zmíněných forem DV ŠMP jsou 2,26 (Výměna názorů 

s kolegy) a 2,52 (Odborná literatura). To tedy znamená, ţe u první zmíněné formy jsou 

odpovědi zasazeny na sedmibodové škále mezi hodnoty 1 a 2, u dalších dvou zmíněných 

mezi hodnoty 2 a 3. Směrodatné odchylky u dalších dvou zmíněných forem mají hodno-

ty1,13 a 1,43. 
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Modus u formy Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení,... a Odborná literatura je 1. U 

Výměny názorů s kolegy 2.  

Na sedmibodové škále mezi hodnoty 3 a 4 byly svými průměrnými hodnotami zařazeny 

zbývající tři formy DV ŠMP. Nejvyšší průměrnou hodnotu měla forma Média s průměrnou 

hodnotou 3,77, coţ značí dle respondentů nejniţší přínos pro praxi. Dále pak se jedná o 

Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol 

s průměrnou hodnotou 3,42, a Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,… 

s průměrnou hodnotou 3,33. Hodnota směrodatné odchylky u forem zmíněných v tomto 

odstavci byla 1,57 pro Média, 1,96 Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými 

fakultami některých vysokých škola 1,98 pro Jiné neakreditované kurzy, semináře, cviče-

ní,…Modus pro uvedené tři formy DV ŠMP byl 3 (Média), 1(Jiné neakreditované kurzy, 

semináře, cvičení,…) a 1 (Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami 

některých vysokých škol).  

Vyjádření přínosu těchto forem DV ŠMP pro praxi v procentech je toto:  

Pro přínos v praxi jsou i procentuálně nejlépe hodnoceny Jiné akreditované kurzy, seminá-

ře, cvičení, …, které dosáhly na kladné části škálového hodnocení (počet odpovědí na 

sedmibodové škále v rozmezí 1 – 3) 89%. Na druhém místě je v kladné části škály (body 

1 – 3) hodnocena Výměna názorů s kolegy, s počtem 82,2%. Přínosem pro praxi na třetí 

pozici byla zařazena Odborná literatura s procentuálním zastoupením 78,1%.  

Pro přínos v praxi nejméně hodnoceny formy DV ŠMP (na škále nejčastěji označované 

hodnotami 5 – 7) byly na prvním místě forma Kurzy, semináře a cvičení pořádané peda-

gogickými fakultami některých vysokých škol, která dosáhla 27,4%hodnocení z daného 

vymezení. Na druhém místě s procentuálním vyjádřením 20,6% (na škále v rozmezí 5 – 7) 

byla respondenty označena Média. Celých 16,4% dosáhla v tomto rozmezí také forma Vý-

měna názorů s kolegy a 13,7% Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,…Přesto spíše 

neţ záporné hodnoty převaţovaly v případě Médií (30,1%) i Jiných neakreditovaných kur-

zů,…(28,8%) odpovědi neutrální.   
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Poloţka č. 8: Jak často se účastníte uvedených forem dalšího vzdělávání metodiků 

prevence v oblasti sociálně patologických jevů? 

Tuto otázku jsme zvolili zpracovat pomocí jednotlivých grafů, které ukáţí frekvenci vyu-

ţívání různých moţností DV ŠMP. Grafy ukazují jednotlivé frekvence a v nich vyuţívané 

moţnosti DV respondentů v procentech.  

Obrázek 8Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP - častěji 

 

Na grafu číslo 9 můţeme vidět, ţe kdyţ si ŠMP nevědí rady, nejčastěji „sáhnou“ po nejdo-

stupnějších formách informací, kde se mohou dále „dovzdělat“ popř. poučit či inspirovat. 

Nejčastěji konzultují problematiku s kolegy a to ve 38,4% odpovědí. Druhá nejčastěji pou-

ţívaná forma je moţnost čerpání informací z Médií, ať uţ jde o Internet, či jiná média. Na 

třetím místě ŠMP sáhnou nejčastěji po Odborné literatuře. Jiné akreditované kurzy,…Jiné 

neakreditované kurzy,…a Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami 

některých vysokých škol se tak často v této frekvenci vyuţití nevyskytují. Pouze 2,8% re-

spondentů odpovědělo, ţe ve výše zmíněné frekvenci navštěvuje Jiné akreditované kurzy 

…, 1,4% odpovědělo, ţe ve výše zmíněné frekvenci navštěvuje Kurzy, semináře a cvičení 

pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol a Jiné neakreditované kurzy,… 
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Obrázek 9Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP – 1x za týden 

 

Z grafu můţeme vyčíst, ţe jednou týdně čerpají ŠMP informace v nejvyšší míře z Médií 

(21,9%), pak při Výměně názorů s kolegy (20,5%), na třetí pozici z Odborné literatury 

(15,1%). Pravděpodobně byl mezi respondenty současný student pedagogické fakulty ně-

které z univerzit, který označil, ţe tuto formu dalšího vzdělávání navštěvuje 1x za týden. 

Jiné akreditované kurzy,…a Jiné neakreditované kurzy,… jednou týdně nenavštěvuje ţád-

ný z respondentů.   

Obrázek 10Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP – 1x za měsíc 

 

Podle tohoto grafu volili při frekvenci 1x za měsíc ŠMP v nejvyšší míře pouţívání forem 

DV Odbornou literaturu a Média, shodně ve 42,5%. Výměna názorů s kolegy zde má třetí 

pozici míry vyuţívanosti (20,5%). Následují Jiné akreditované kurzy … volené 11% re-

spondentů a Jiné neakreditované kurzy,…. (4,1%). Na posledním místě byly zmíněny 

v této frekvenci vyuţívání DV ŠMP Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými 

fakultami některých vysokých škol (2,7%).   
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Obrázek 11Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP - 2x za rok 

 

Naproti předchozím třem grafům v tomto grafu procentuálně převaţují hned 2 jiné formy 

DV ŠMP. Při frekvenci 2x za rok vyuţívají metodikové prevence v míře vyuţívání na prv-

ním místě Jiné akreditované kurzy… a to hned v 52,1%. Následují Jiné neakreditované 

kurzy, semináře,… ve 30,1% a poté Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými 

fakultami některých vysokých škol. Naopak u předchozích tří frekvencí nejsilněji zastoupe-

né tři moţnosti dalšího vzdělávání (se) jsou zde odsunuty na poslední příčky. Před posled-

ními uvedenými Médii (6,8%) jsou na shodné pozici s 12,3% odpovědí zastoupeny Odbor-

ná literatura a Výměna názorů s kolegy.  

Obrázek 12Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP – 1x za rok 

 

Podobně jako u předchozí frekvence vyuţívání moţností DV ŠMP i zde převládá jiná tro-

jice moţností DV ŠMP, a sice Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení, přednášky 

odborníků,… (32,9%). Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, … (30,1%), Kurzy, se-

mináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol (23,3%). 
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Odborná literatura zde byla zastoupena 5,5%, Výměna názorů s kolegy 4,1% a Média 

1,4 %.  

Obrázek 13Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP – Méně neţ 1x za 

rok 

 

Při frekvenci méně neţ 1x za rok zvolilo nejvíce respondentů odpověď Kurzy, semináře a 

cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol (28,8%). Na druhém 

místě jsou Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení, přednášky odborníků,…(9,6%). 

Následují se shodným počtem odpovědí Odborná literatura a Média (4,1%) a po nich je 

s 2,7% Výměna názorů s kolegy. Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení jsou v tomto 

případě frekvence vyuţívání vyuţívány nejméně - 1,4% odpovědí. 

Obrázek 14Frekvence vyuţívání různých forem DV ŠMP - Vůbec 

 

Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol 

nenavštěvuje vůbec 27,4% respondentů. Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení, 

přednášky odborníků, … nenavštěvuje vůbec 21,9% respondentů. Média absolutně nevyu-

ţívá 4,1% respondentů, Odbornou literaturu a Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, 
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… nevyuţívá 2,7% respondentů. Výměny názorů s kolegy se nikdy neúčastní 1,4% respon-

dentů.  

Namísto průměru byl u jednotlivých frekvencí zvolen medián. Medián je hodnota, která 

dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Po patřičném 

seřazení odpovědí jsme dospěli k hodnotám mediánu u jednotlivých forem DV ŠMP. Kur-

zy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol mají 

jako medián frekvenci méně neţ 1x za rok. Dále jsou mediánové hodnoty frekvencí forem 

Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení,…2x za rok, Jiné neakreditované kurzy, semi-

náře, cvičení, přednášky odborníků, …1x za rok, Média 1x za měsíc, odborná literatura 

1x za měsíc, Výměna názoru s kolegy 1x za týden. Modusy u těchto forem DV ŠMP vy-

chází totoţně s mediány, kromě formy Výměna názoru s kolegy, kde namísto frekvence 1x 

za týden vychází modus častěji.  

 

Poloţka č. 9: Myslíte si, ţe informace probírané při realizaci dalšího vzdělávání jsou 

dostatečně aktuální?  

Obrázek 15Aktuálnost probírané látky při DV ŠMP 

 

Tato poloţka dotazníku má formu sedmibodové škály, kdy 1 znamená ano, naprosto aktu-

ální a 7 ne, naprosto neaktuální.  

Ze získaných dat došlo k vypočítání průměru 2,32, coţ udává, ţe odpovědi respondentů na 

této sedmibodové škále jsou zasazeny mezi hodnoty 2 a 3.  

Můţeme tedy říci, ţe v případě poloţky Myslíte si, ţe informace probírané při realizaci 

dalšího vzdělávání jsou dostatečně aktuální? respondenti udávají názor ve druhé polovině 
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kladné části škály (bodové hodnocení v rozmezí 1 – 3 jsou povaţovány za kladné, 5 – 7 za 

záporné a 4 za neutrální). 

Směrodatná odchylka v tomto případě vyšla 0,98.  

Z výsledků týkajících se této poloţky je zřejmé, ţe se respondenti v tomto případě přiklá-

nějí spíše k odpovědím pozitivním. Toto tvrzení je podloţeno tím, ţe v pozitivní části škály 

bylo označeno 86,4% odpovědí. Odpověď 1 – ano, naprosto aktuální označilo 20,6% re-

spondentů. Na škále číslo 2 označilo 42,5% respondentů. Coţ by mohlo být chápáno tak, 

ţe informace dle respondentů nejsou vţdy zcela aktuální, ale pravděpodobně ve většině 

případů ano. Číslo 3 na škále označilo 23,3% respondentů. Z negativních odpovědí poloţ-

ku číslo 5 označilo pouze 1,4% respondentů, zatímco 6 a 7 zůstaly bez zaškrtnutí. Neutrál-

ní postoj v případě této poloţky zaujalo 12,3% respondentů.   

 

Poloţka č. 10: Vyhovuje Vám současná nabídka seminářů, školení, přednášek, aj., 

které jsou na trhu nabízeny?  

Obrázek 16Vyhovuje- li ŠMP současná nabídka DV ŠMP na trhu 

 

Tato poloţka má v dotazníku formu sedmibodové škály, kdy 1 znamená ano, naprosto, 7 

ne, vůbec ne. 

Ze získaných dat byl spočítán průměr 2,78, coţ znamená, ţe postoj respondentů v případě 

tohoto tvrzení je na sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 2 a 3.  

Je moţné tedy říci, ţe v případě poloţky Vyhovuje Vám současná nabídka seminářů, ško-

lení, přednášek, aj., které jsou na trhu nabízeny? se odpověď nachází ve druhé polovině 

kladné části škály (bodové hodnocení v rozmezí 1 – 3 jsou povaţovány za kladné, 5 – 7 za 

záporné a 4 za neutrální). 
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Směrodatná odchylka v tomto případě dosáhla hodnoty 1,15. 

Z výsledků týkajících se této poloţky je patrné, ţe se respondenti v tomto případě porov-

nání pozitivních a negativních názorů spíše přiklání k názorům pozitivním. Toto tvrzení je 

podloţeno tím, ţe v pozitivní části škály bylo označeno 78,1% odpovědí, a sice odpověď 1 

ano, naprosto označilo 13,7% respondentů, 2 označilo 26,0% respondentů a 3 zaznamena-

lo 34,8% respondentů. Negativní odpovědi byly zaznačeny v 8,2%, a sice hodnotu 5 na 

škále označilo 6,8% respondentů a hodnotu 6 1,4%. Hodnotu 7 neoznačil jediný odpovída-

jící. Neutrální postoj zaujalo 13,7% respondentů.  

 

Poloţka č. 11: Cítíte se dostatečně připraven/a na boj s novými typy rizikového cho-

vání, které přichází s novými technologiemi? (kyberšikana, kybergrooming, ky-

berstalking, aj.)  

Obrázek 17Připravenost ŠMP na nové typy rizikového chování 

 

Tato poloţka je v dotazníku vyjádřena pomocí sedmibodové škály, kdy 1 znamená ano, 

zcela dostatečně a 7 ne, zcela nedostatečně.   

Ze sesbíraných dat byl spočítán průměr 3,12, coţ znamená, ţe názor respondentů v případě 

této poloţky je na sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 3 a 4.  

Je moţné tedy říci, ţe v případě poloţky Cítíte se dostatečně připraven/a na boj s novými 

typy rizikového chování, které přichází s novými technologiemi? je odpověď situována na 

hranici mezi kladnou částí škály a neutrální.  

Hodnota směrodatné odchylky je v tomto případě 1,21. 
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Z výsledků, které se týkají této poloţky, je zřejmé, ţe se respondenti v tomto případě (po-

rovnání pozitivních a negativních názorů) spíše přiklání k názorům pozitivním. Toto tvrze-

ní je podloţeno tím, ţe v kladné části škály bylo označeno 64,4% odpovědí, a sice odpo-

věď 1 ano, zcela dostatečně označilo 9,6% respondentů, 2 označilo 19,2% respondentů a 3 

zaznamenalo 35,6% respondentů. Je zde sice patrný posun od zcela pozitivního vyjádření 

téměř k poslední poloţce z kladných odpovědí, takţe si někteří ŠMP zřejmě nejsou napros-

to jisti svou připraveností, ale zároveň v této nové problematice stále nějak věří svým 

schopnostem získaným praxí a dostupnými zdroji dalších informací.  Negativní odpovědi 

byly zaznačeny v 10,9%, a sice hodnotu 5 na škále označilo 6,8% respondentů a hodnotu 6 

4,1%. Hodnotu 7 neoznačil jediný odpovídající. Neutrální postoj zaujalo 24,7% responden-

tů.  

 

Poloţka č. 12: Myslíte si, ţe jste dostatečně informováni o (všech) moţnostech a for-

mách dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů?  

Obrázek 18Dostatečná informovanost ŠMP 

 

Odpovědi na tuto poloţku v dotazníku mají formu škály se sedmi body. Číslo 1 znamená 

ano, velmi dobře, 7 ne velmi špatně.  

Ze získaných dat došlo k vypočítání průměru 2,81, coţ vypovídá o tom, ţe názor respon-

dentů v případě této poloţky na sedmibodové škále je zasazen mezi hodnoty 2 a 3.  

Můţeme tedy říci, ţe v případě otázky Myslíte si, ţe jste dostatečně informováni o (všech) 

moţnostech a formách dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických je-

vů?respondenti udávají odpověď (názor) v rozmezí kladných odpovědí, a sice ve druhé 

části kladných odpovědí mezi škálovými. 
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Směrodatná odchylka má v tomto případě hodnotu 1,27.  

Z výsledků týkajících se této poloţky, je patrné, ţe se respondenti v tomto případě (porov-

nání pozitivních a negativních názorů) spíše přiklání k názorům pozitivním. Toto tvrzení je 

podloţeno tím, ţe v pozitivní části škály (označení odpovědí na škále body 1 – 3) bylo 

označeno 75,4% odpovědí. Jednotlivě šlo o vyjádření 1 ano, velmi dobře, které označilo 

11% respondentů, 2 označilo 37% respondentů a 3 zaznamenalo 27,4% respondentů. Ne-

gativní odpovědi byly zaznačeny v 11%, a sice hodnotu 5 na škále označilo 8,2% respon-

dentů a 1,4% respondentů označilo jak bod 6, tak i 7. Neutrální postoj zaujalo v případě 

této poloţky 13,7% respondentů.  

 

Poloţka č. 13:Pociťujete nějaké nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) metodiků 

prevence? 

Obrázek 19Pociťují – li nedostatky v DV ŠMP 

 

U této poloţky měli respondenti moţnost vyjádřit, zda pociťují nějaké nedostatky v oblasti 

dalšího vzdělávání (se) metodiků prevence, popř. jaké. 54,8% odpovídajících se vyjádřilo, 

ţe nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) metodiků prevence nepociťují. Druhá sku-

pina odpovědí byla s vyjádřením konkrétních nedostatků skrze dotazník. Ze 45,2% odpo-

vědí byly nejčastěji zmiňované jako nedostatek čas (3x), finance (6x), struktura dalšího 

vzdělávání (7x). 

Co se času týká, respondenti odpovídali, ţe jsou silně časově vytíţeni rolemi pedagogů, 

metodiků prevence, třídních učitelů aj. současně. Dále pak někteří vypověděli, ţe by se 

účastnili, ale jejich nadřízení je nejsou ochotni na další vzdělávání uvolňovat z výuky (2x). 

Někteří zmínili, ţe hodně seminářů a jiných forem DV ŠMP probíhá právě v dopoledních 

hodinách, kdy mají nejvíce vyučovacích hodin, také se objevila zmínka o vzdálenosti, jako 

překáţce.  

45,2%

54,8%

Ano (pokud 

ano, jaké) 

Ne 
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K pojmu finance někteří ŠMP několikrát zmínili, ţe je další vzdělávání drahé, finančně 

náročné, ţe nemají dostatek financí sami nebo ţe škola na DV ŠMP nemá peníze. 

Ke struktuře bylo zmíněno, ţe chybí ucelenost, jednotnost a systémovost DV ŠMP. Dále 

pak chybí systematičnost a nelíbí se jim současná nekoncepčnost. ŠMP by se podle někte-

rých měli vzdělávat povinně a pravidelně. Někteří respondenti by uvítali centrální zasílání 

kompletního přehledu o moţnostech DV ŠMP. Také byl zmíněn nedostatek v moţnostech 

čerpání grantů, sdílení zkušeností a novinek.  

Někteří respondenti zmínili, ţe oblast DV ŠMP je nesmyslná v tom, ţe poţaduje znovu 

specializační studium po metodicích, kteří ho jiţ 10 let mají i s praxí, či bez něj mají praxi 

více neţ 15 let. Pobouření se také týká toho, ţe s DV ŠMP (kteří jiţ absolvovali speciali-

zační studium) nedojde ke kariérnímu postupu (2x), ani ke zvýšení platu, zatímco kurzy 

jsou drahé a nejsou peníze na jejich hrazení.   

K nedostatkům předmětového zaměření DV ŠMP vypověděli někteří ŠMP, ţe by uvítali 

více kurzů, aj. zaměřené na kyberšikanu (2x), závislosti na počítačích a gamblerství, sebe-

poškozování, drogová problematika, prevence rizikového chování pro první stupně ZŠ, i 

SŠ. 

Připomínky ke kvalitě kurzů a seminářů aj. DV ŠMP byly takové, ţe by ŠMP uvítali více 

sebezkušenostních výcviků, workshopů a praktických kurzů, větší nabídku seminářů, po-

vinný výcvik vedení skupin pro všechny, povinné kurzy k problematice i pro „běţné“ pe-

dagogy, kteří se s problematikou potýkají v běţných hodinách denně.  Bylo zmíněno, ţe 

některé kurzy a semináře mají nízkou kvalitu (2x), obsahují málo aktualizující informace, 

mají nedostatek kvalifikovaných lektorů. Dále bylo zmíněno, ţe by se nemělo zapomínat 

na české osobnosti, které publikovaly své práce v oblasti rizikového chování.  
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Poloţka č. 14: Přispělo podle Vás Vaše další vzdělávání (se), ať uţ formální, nefor-

mální či informální povahy, v oblasti sociálně patologických jevů ke zkvalitnění Va-

šich sluţeb?  

Obrázek 20Přispění DV ŠMP ke zkvalitnění sluţeb 

 

Tato poloţka má v dotazníku formu sedmibodové škály, kdy 1 znamená rozhodně ano a 7 

rozhodně ne. 

Ze získaných dat byl spočítán průměr 1,73, coţ znamená, ţe názor respondentů v případě 

této poloţky je na sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 1 a 2.  

Můţeme tedy konstatovat, ţe v případě poloţky Přispělo podle Vás Vaše další vzdělávání 

(se), ať uţ formální, neformální či informální povahy, v oblasti sociálně patologických jevů 

ke zkvalitnění Vašich sluţeb? respondenti udávají odpověď 1 rozhodně ano a 2, které je 

v těsné blízkosti tohoto hraničního bodu.  

Směrodatná odchylka má v tomto případě hodnotu 0,87.  

Z výsledků týkajících se této poloţky dotazníku je patrné, ţe se odpovídající v tomto pří-

padě (porovnání pozitivních a negativních názorů) spíše přiklání k názorům pozitivním. 

Toto tvrzení je podtrţeno tím, ţe v pozitivní části škály (označení odpovědí na škále body 

1 – 3) bylo označeno 97,3% odpovědí. Odpověď 1 ano, velmi dobře, označilo 49,3% re-

spondentů, 2 označilo 32,9% respondentů a 3 zvolilo 15,1% respondentů. Spíše negativní 

odpovědi byly zaznačeny pouze v 1,4% případů odpovědí a to bodem na škále číslo 5. Vy-

jádření 6 a 7 neoznačil jediný respondent. Neutrálně se k této otázce vyjádřilo 1,4% re-

spondentů.  

 

 

49,3%

32,9%

15,1%

1,4% 1,4% 0,0% 0,0%
1

2

3

4

5

6

7



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 74 

 

Poloţka č. 15: Jaká je Vaše spokojenost v oblasti dalšího vzdělávání (se) metodiků 

prevence s informacemi načerpanými: 

 

Obrázek 21Spokojenost ŠMP s informacemi načerpanými při DV ŠMP 

 

Tento graf obsahuje průměrné hodnoty ze součtu všech forem DV ŠMP na hodnotové šká-

le vyjadřující spokojenost respondentů, vydělených počtem respondentů. Ke kaţdé formě 

DV ŠMP je přiřazena průměrná hodnota odpovědí dotazovaných. Čím niţší číslo je u dané 

formy uvedeno, tím více jsou s danou formou respondenti spokojeni.  

Podle průměrné hodnoty jsou respondenti nejvíce spokojeni s informacemi načerpanými 

z forem Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, …, a Odborná literatura. V obou pří-

padech je průměrná hodnota 2,26. Směrodatná odchylka u zmíněných forem je 0,97 a 1,12.  

Následuje forma Výměna názorů s kolegy s průměrnou hodnotou 2,38. Směrodatná od-

chylka u této formy dosahuje hodnoty 1,22. Podle průměrných hodnot jsou všechny tyto 

zmíněné formy na sedmibodové škále řazeny mezi hodnoty 2 a 3.  

Nejniţší spokojenost z výběru šesti forem DV ŠMP podle nejvyšších hodnot průměrné 

hodnoty projevili respondenti u formy Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými 

fakultami některých vysokých škol s průměrnou hodnotou 3,67. Následovaly Média s prů-

měrnou hodnotou 3,53a Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,… s průměrnou hod-

notou 3,37. V tomto odstavci zmíněné formy dalšího vzdělávání jsou průměrnou hodnotou 

zasazeny na sedmibodové škále mezi hodnoty 3 a 4. Jejich směrodatné odchylky jsou ve 

stejném pořadí, jak byly nyní formy jmenovány 1,90, 1,40 a 1,69.  
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Modus všech forem dalšího vzdělávání byl 1 u formy Výměna názorů s kolegy, 2 u forem 

Odborná literatura a Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, …, 3 u forem Média a 

Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol, 4 u 

formy Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,…  

Procentuálně byly u jednotlivých forem DV ŠMP na škále 1 – 3 nejvíce (s nejvyšší spoko-

jeností) hodnoceny formy Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, …, s 83,6% klad-

ných odpovědí, Odborná literatura s 82,1% a Výměna názorů s kolegy 79,4%. Hodnoty na 

škále 5 – 7 byly nejčastěji udávány u forem Kurzy, semináře a cvičení pořádané pedago-

gickými fakultami některých vysokých škol ve 24,6% případů,Média ve 23,2% případů a 

Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,…v 17,8% odpovědí. Jiné neakreditované 

kurzy, semináře, cvičení,… dosáhly zároveň nejvyššího počtu neutrálního hodnocení, a 

sice 26,0% respondentů v tomto případě volilo ze sedmi bodů škály hodnotu 4.  

5.2 Interpretace dat a shrnutí výsledků 

Následující kapitola se zabývá interpretací dat a shrnutím výsledků výzkumu. Budeme se 

zde zabývat také vyhodnocením výzkumných otázek. Hlavním cílem této práce bylo zjistit 

názory školních metodiků prevence na vybrané otázky jejich dalšího vzdělávání (se) 

v oblasti sociálně patologických jevů. Jednotlivé odpovědi nelze zevšeobecnit na celou 

populaci školních metodiků prevence. Pomocí získaných dat z výběrového výzkumného 

souboru jsme dospěli k následujícím závěrům. 

 

Pro lepší pochopení interpretace dat výsledky ze sedmibodové škály rozdělujeme na 3 čás-

ti, a sice kladná část (odpovědi respondentů v rozmezí škály 1 – 3), střední, neutrální část 

(odpovědi na škále podčíslem 4) a záporná část (odpovědi respondentů v rozmezí škály 5 –

 7). Kladnou i zápornou část jde dále rozdělit na odpovědi blíţící se pólům či středu. Od-

povědi zasazené výpočtem průměru mezi krajní bod a bod k němu přiléhající jsou silněji 

polarizované (1 a 2 nebo 6 a 7) neţ dvojice bodu přilehlého středu a bodu vedle něj leţící-

ho, orientovaného k pólu (2 a 3 nebo 5 a 6). Můţe nastat i situace, kdy průměry zasadí vý-

sledky mezi hodnoty 3 a 4 či 4 a 5, která značí neutralitu aţ přiklonění se k jednomu 

z pólů. 
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Výzkumná otázka č. 1:Jaká je míra důležitosti dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociální 

patologie dětí a mládeže z pohledu školního metodika prevence? 

Na otázku č. 4 byly podle spočítaného průměru 1, 63 odpovědi respondentů na sedmibo-

dové škále zasazeny mezi hodnoty 1 a 2. Míra důleţitosti dalšího vzdělávání je tedy vyso-

ká, neboť respondenti volili odpovědi v polovině kladné části, která je bliţší kladnému 

hraničnímu bodu.  

 

Výzkumná otázka č. 2: Jaké jsou nejpodstatnější motivy dalšího vzdělávání (se) 

z pohledu školního metodika prevence? 

U otázky č. 5 byly u jednotlivých motivů vypočítány průměry odpovědí respondentů. Nej-

niţší průměry, neboli nejlépe ohodnocené motivy byly dle respondentů Zlepšit profesio-

nální dovednosti, znalosti (průměrná hodnota 1,63), Mít dobrý pocit z osobního rozvoje a 

Chci si jen rozšířit obzory/vlastní zájem získat nové informace (průměrné hodnoty 1,75 a 

1,77).  Všechny tři zmíněné motivy byly zařazeny průměrnými odpověďmi na škále mezi 

hodnoty 1 a 2. Povaţujeme je tedy za nejpodstatnější z výčtu motivů.  

 

Výzkumná otázka č. 3: Jak vnímají školní metodikové prevence přínos nově nabytých 

informací při DV ŠMP podle nich v praxi? 

Na tuto otázku bychom si rádi odpověděli pomocí tří poloţek v dotazníku, a sice 6, 7 a 14.  

Na otázku č. 6, zda pouţívají respondenti nově nabyté informace v praxi, byly odpovědi 

dle průměrné hodnoty 1,68 zařazeny mezi hodnoty 1 a 2, coţ vypovídá o vysoké vyuţíva-

nosti informací získaných v průběhu dalšího vzdělávání (se), neboť odpovědi byly zasaze-

ny převáţně v polovině kladné části škály, v oblasti, která je blíţe kladnému hraničnímu 

bodu.  

Na otázku č. 14, zda podle respondentů přispělo jejich další vzdělávání (se), ať uţ formál-

ní, neformální či informální povahy ke zkvalitnění jejich sluţeb v oblasti sociálně patolo-

gických jevů, byl vypočítán průměr 1,73, čímţ byly odpovědi zasazeny na sedmibodové 

škále opět mezi hodnoty 1 a 2, coţ vypovídá o poměrně vysoké míře zkvalitnění sluţeb za 

přispění DV ŠMP. Opět jsou odpovědi zasazeny převáţně v polovině kladné části škály, 

blíţe kladnému hraničnímu bodu.  

Na otázku č. 7, ve které formě DV ŠMP spatřují respondenti osobně největší přínos, byly u 

jednotlivých forem DV ŠMP vypočítány průměrné hodnoty odpovědí respondentů. Nejniţ-

šími průměrnými hodnotami, neboli formy DV ŠMP, u kterých respondenti spatřují největ-
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ší přínos v praxi byly ohodnoceny Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení,...(průměrná 

hodnota 1,90), Výměna názorů s kolegy (2,26) a Odborná literatura (2,52).První zmíněná 

forma je tedy na sedmibodové škále zasazena mezi hodnoty 1 a 2, další dvě zmíněné mezi 

hodnotami 2 a 3. Na škále níţe (s niţším přínosem dle respondentů) byly zasazeny mezi 

hodnoty 3 a 4 zbývající tři formy DV ŠMP. Z nich měla nejvyšší průměrnou hodnotu (s 

nejmenším přínosem pro praxi) forma Média (3,77), druhá od konce byla forma Kurzy, 

semináře a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol (3,42)a 

třetí od konce Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,… (3,33).  

Podle výše zmíněných otázek je přínos DV ŠMP pro praxi vysoký, také hodnocení zkvalit-

nění sluţeb skrze DV ŠMP bylo vysoké. Jako informační zdroje mají pro praxi největší 

přínos sestupně Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení,..., Výměna názorů s kolegy, 

Odborná literatura, Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,…Kurzy, semináře a 

cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol, Média. 

 

Výzkumná otázka č. 4: Jaká je frekvence využívání jednotlivých forem dalšího vzdělá-

vání (se) školních metodiků prevence v praxi? 

Odpověď na tuto otázku dostaneme při rozboru dotazníkové poloţky č. 8. Kurzy, semináře 

a cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol mají jako medián 

frekvenci méně neţ 1x za rok. Dále jsou mediánové hodnoty frekvencí forem Jiné akredi-

tované kurzy, semináře, cvičení,… 2x za rok, Jiné neakreditované kurzy, semináře, cviče-

ní, přednášky odborníků, … 1x za rok, Média 1x za měsíc, Odborná literatura 1x za mě-

síc, Výměna názoru s kolegy 1x za týden. Modusy u těchto forem DV ŠMP vychází totoţ-

ně s mediány, kromě formy Výměna názoru s kolegy, kde namísto frekvence 1x za týden 

je modus častěji.  

 

Výzkumná otázka č. 5: Jaká je spokojenost školních metodiků prevence s dalším vzdě-

láváním v jejich oblasti působení? 

Na tuto otázku bychom si rádi odpověděli pomocí tří poloţek v dotazníku, a sice 9, 10 a 

15. 

Na otázku č. 9, zda školní metodikové prevence povaţují probírané informace při realizaci 

DV ŠMP za dostatečně aktuální se po vypočítání průměrné hodnoty 2,32 byly zasazeny 

odpovědi na sedmibodové škále mezi hodnoty 2 a 3. Jedná se tedy o kladnou část škály, a 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 78 

 

sice druhou polovinu kladné části škály, kde jsou odpovědi blíţe střední hodnotě neţ kraj-

nímu hraničnímu bodu.   

Na otázku č. 10, zda respondentům vyhovuje současná nabídka seminářů, školení, předná-

šek aj., které jsou na trhu nabízeny, odpovídali respondenti na sedmibodové škále, kdy 

průměrná hodnota odpovědí dosáhla 2,78. Znamená to tedy, ţe odpovědi byly zasazeny 

mezi body 2 a 3. Podobně jako u předchozí otázky i zde se jedná o druhou polovinu kladné 

části škály, kde jsou odpovědi blíţe střední hodnotě neţ krajnímu hraničnímu bodu.  

Na otázku č. 15 jaká je spokojenost ŠMP v oblasti DV s informacemi načerpanými z růz-

ných forem DV ŠMP odpovídali dle výpočtu průměrů jednotlivých forem následně:  

Podle nejniţšího průměru odpovědí jsou respondenti nejvíce spokojeni s informacemi na-

čerpanými z forem Jiné akreditované kurzy, semináře, cvičení, … a Odborná literatura 

(průměrná hodnota u obou je 2,26). Následuje forma výměna názorů s kolegy (2,38). 

Všechny tři zmíněné formy jsou svými průměrnými hodnotami řazeny na sedmibodové 

škále mezi hodnoty 2 a 3 – v kladné části škály. Jde o druhou polovinu kladné části škály, 

kde jsou odpovědi blíţe střední hodnotě neţ krajnímu hraničnímu bodu. Na 4. Pozici se 

umístila forma Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvičení,… s průměrnou hodnotou 

3,37, po ní následují Média (3,53)a na posledním místě byly voleny Kurzy, semináře a 

cvičení pořádané pedagogickými fakultami některých vysokých škol s průměrnou hodnotou 

3,67. Spokojenost s těmito třemi uvedenými formami tedy dle průměrných hodnot byla 

zasazena na sedmibodové škále mezi hodnoty 3 a 4, na hranici mezi kladnou částí škály a 

střední neutrální částí. 

Spokojenost ŠMP v oblasti jejich DV byla průměrnými hodnotami jednotlivých výše uve-

dených otázek řazena převáţně mezi hodnoty 2 a 3, v posledních třech formách DV ŠMP 

mezi hodnoty 3 a 4. Tyto hodnoty vypovídají o zasazení odpovědí v kladné polovině škály, 

orientující odpovědi spíše do druhé části kladné škály, či ke středu.  

 

Výzkumná otázka č. 6: Jaká je připravenost školních metodiků prevence na jejich práci 

v oblasti nových typů rizikového chování? 

Na tuto otázku by nám měla odpovědět poloţka dotazníku č. 11, zda se ŠMP cítí dostateč-

ně připraveni na boj s novými typy rizikového chování, které přichází s novými technolo-

giemi (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, aj.)  Z dat vyplývajících z dotazníku 

byl spočítán průměr 3,12, coţ znamená, ţe názor respondentů v případě této poloţky je na 

sedmibodové škále zasazen mezi hodnoty 3 a 4. Odpovědi jsou tedy na škále v oblasti pře-
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stupu mezi kladnou částí a střední částí škály. Je zde sice patrný posun od zcela pozitivního 

vyjádření téměř k poslední poloţce z kladných odpovědí, takţe si někteří ŠMP zřejmě 

nejsou naprosto jisti svou připraveností, ale zároveň v této nové problematice stále věří 

svým schopnostem získaným praxí a dostupnými zdroji dalších informací. 

 

Výzkumná otázka č. 7: Jaká je informovanost školních metodiků prevence o všech for-

mách jejich dalšího vzdělávání (se)? 

Na tuto otázku odpovídá poloţka z dotazníku č. 12. Ze získaných dat byla vypočítána prů-

měrná hodnota odpovědí. 2,81. To vypovídá o tom, ţe názor respondentů v případě této 

poloţky na sedmibodové škále byl zasazen mezi hodnoty 2 a 3. Můţeme tedy říci, ţe tyto 

hodnoty byly umístěny v druhé polovině kladných odpovědí. Je zde patrné, ţe pocit dosta-

tečné informovanosti ve všech formách DV ŠMP není stoprocentní u všech respondentů, 

ale stále se dle průměrné hodnoty odpovědi nacházejí v kladných hodnotách škály. 

 

Výzkumná otázka č. 8: Jaké konkrétní nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) škol-

ní metodikové prevence pociťují? 

Odpověď na tuto otázku dostaneme z dat získaných pomocí poloţky v dotazníku č. 13, a 

sice zda ŠMP (a jaké) pociťují nedostatky v oblasti DV ŠMP či ne. Nedostatky nepociťuje 

54,8% respondentů. Odpovídající, kteří se vyjádřili kladně (45,2% respondentů), převáţně 

hodnotili různorodé oblasti nedostatků DV ŠMP. Nejčastěji zmiňované byly nedostatek 

času (3x), financí (6x) a struktura dalšího vzdělávání (konkrétně výtky k ucelenosti systé-

mu DV ŠMP, nejednotnosti, nekoncepčnosti, dle respondentů chybí systémovost, systema-

tičnost, povinné a pravidelné vzdělávání, centrální zasílání kompletního přehledu moţností 

DV ŠMP). Dále zmiňované jsou nízká kvalita kurzů a seminářů (2x), nedostatek informací 

v oblasti kyberšikany (2x), dostupnost seminářů (2x) – (v ranních hodinách v době výuky), 

povinnost se dále vzdělávat i při dosaţení letité praxe (10, 15 let v praxi), není zařazeno do 

kariérního růstu (2x), ředitelé škol nejsou ochotni nechat ŠMP vzdělávat, uvolnit z hodin 

(2x), aj. popsané podrobněji u otázky z dotazníku č. 13 v kapitole Vyhodnocení výsledků 

výzkumu.   
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5.3 Závěr výzkumného šetření 

Úkolem závěrečného šetření je zhodnotit splnění výzkumných otázek, které jsme si stano-

vili na začátku výzkumu. Hlavním výzkumným cílem bylo zjistit názory školních metodi-

ků prevence na vybrané otázky jejich dalšího vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologic-

kých jevů. Vybrané otázky byly specifikovány pomocí dílčích výzkumných cílů, kterých 

bylo dosaţeno podrobnou analýzou dotazníkových otázek a interpretací získaných dat. 

Všechny odpovědi byly zaznamenány do grafů, kde lze s pomocí několika výpočtů pře-

hledně vyčíst odpovědi na výzkumné otázky. Hlavní výzkumný cíl byl splněn v kapitole 

Interpretace dat a shrnutí zodpovězením výzkumných otázek, které zastupovaly zmíněné 

vybrané otázky dalšího vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti sociálně patolo-

gických jevů.  

Dospěli jsme k závěru, ţe respondenti povaţují další vzdělávání (se) v oblasti sociálně pa-

tologických jevů za důleţité (dle odpovědí, které na sedmibodové škále byly po vypočítání 

průměrné hodnoty zasazeny mezi body 1 a 2).  Za nejpodstatnější motivy dalšího vzdělá-

vání (se) povaţují Zlepšit profesionální dovednosti, znalosti, Mít dobrý pocit z osobního 

rozvoje a Chci si jen rozšířit obzory/vlastní zájem získat nové informace. Přínos DV ŠMP 

je podle odpovědí respondentů pro praxi podstatný. Skrze DV ŠMP podle odpovídajících 

dochází ke zkvalitnění jejich sluţeb v poměrně vysoké míře.Z forem DV ŠMP, které mají 

podle respondentů nejvyšší přínos pro praxi byly vyhodnoceny formy Jiné akreditované 

kurzy, semináře, cvičení,...,Výměna názorů s kolegy a Odborná literatura. Odpověď týkají-

cí se frekvence vyuţívání jednotlivých forem DV ŠMP je podrobně rozepsána v kapitole 

Vyhodnocení výsledků výzkumu, či kapitole Interpretace dat a shrnutí výsled-

ků.Nejčastější vyuţívání jednotlivých forem DV ŠMP je dle mediánů jednotlivých forem u 

formy výměna názorů s kolegy (1x za týden) a nejméně často se metodikové prevence 

účastní kurzů, seminářů a cvičení pořádaných pedagogickými fakultami některých vyso-

kých škol(méně neţ 1x za rok).U otázek vztahujících se ke spokojenosti vycházely prů-

měrné hodnoty odpovědí respondentů ve druhé části kladné poloviny škály. Respondenti 

tedy spokojeni jsou, ale stále je na čem pracovat, co vylepšovat k dokonalosti. Připravenost 

ŠMP na nové typy rizikového chování dětí a mládeţe byla zasazena na škále spíše mezi 

kladnou a střední část.  Je zde tedy patrné, ţe ŠMP mají potřebu se dovzdělat či si dohledat 

více informací z oblasti nových typů rizikového chování. Informovanost školních metodi-

ků prevence o všech formách DV ŠMP je na základě jejich odpovědí zasazena do druhé 

části poloviny kladné škály, coţ naznačuje, ţe na tom s informovaností respondenti nejsou 
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tak špatně, ale stále se necítí informováni dokonale. Konkrétní nedostatky v oblasti DV 

ŠMP hodnotilo 45,2% respondentů. Nejčastěji zmínili finanční stránku, čas, a nedokonalou 

strukturu DV ŠMP. 

5.4 Závěrečná diskuze a doporučení 

Z výzkumu vyplynulo, ţe ŠMP povaţují za důleţité se dále vzdělávat. Jejich motivy vyka-

zují zájem o rozšiřování si zkušeností z vlastního zaujetí, pro zvýšení profesionality a 

osobní rozvoj. Mají zájem si také dohledávat informace k nové problematice s jejím vývo-

jem. Vzhledem k tomu, ţe respondenti podle odpovědí poměrně hojně pouţívají nově na-

byté informace v praxi, je evidentní, ţe další vzdělávání školních metodiků prevence má 

smysl a je velmi důleţité. Jako nedostatek se v poměru k ostatním otázkám ve vyšší míře 

objevila struktura, finance a čas.  

Navrhujeme tedy zpracovat kvalitní strukturovaný stále se aktualizující centrální systém 

DV ŠMP, centrální plánování, jak bylo zmíněno i ucelené kompletní rozesílání nabídek 

DV ŠMP, coţ by mohlo být řešením některých dalších výzkumů. 

Dále pak na základě vysoké míry oblíbenosti prokázané formě DV ŠMP výměně názorů 

s kolegy navrhujeme pravidelné, zčásti proplacené supervizní konzultace s kolegy z jiných 

škol, kde si mohou ŠMP vyměnit vlastní postřehy a pomoci si navzájem s řešením dané 

problematiky.  

Co se týká finanční stránky projevených nedostatků či „strnulosti“ v oblasti profesního 

růstu, bylo by vhodné najít cestu, jak zvýšit motivaci ke vzdělávání i touto cestou.  

Finanční motivace by mohla být zvýšena např. cestou získávání kreditů za jednotlivé ab-

solvované kurzy a kaţdoročním vyplácením prémií za tyto kredity školním metodikům 

prevence. Jiné alternativní modifikace systému finančního hodnocení DV ŠMP by mohly 

být předmětem dalšího zkoumání.  

U vyuţití konkrétních forem DV ŠMP v praxi se respondenti vyjádřili také poměrně klad-

ně. Navrhujeme podrobný výzkum na konkrétní formy DV ŠMP v a jejich přínos v praxi, 

kde by se zjistilo, která z forem vede v nejvyšší míře ke zkvalitnění sluţeb ŠMP. Formy, 

které by měly největší přínos pro praxi, by pak mohly být hrazené státem úplně, napůl či 

ohodnoceny výše zmíněnými kredity za následné prémie.  

Za zmínku stojí také zaměřit se na - v odpovědích zmíněné - nevyuţité moţnosti dotací a 

grantů z Evropské unie. 
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Z respondentů, kteří odpověděli, ţe pociťují nějaké nedostatky, byl mimo jiné jmenován 

čas. Moţná by stálo za zváţení, na patřičných místech, jak velká odpovědnost ve výchově 

dětí a mládeţe je právě na „bedrech“ těchto preventistů. Pokud se oni mají dostatečně 

s plným nasazením věnovat převáţně prevenci sociálně patologických jevů, neměli by 

předně být stresováni nedostatkem času a přetěţováni přemírou povinností, které v nich 

můţe i vize dalšího vzdělávání (se) vyvolávat.  

Rozhodně si myslíme, ţe právě problematikou dalšího vzdělávání (se) školních metodiků 

prevence by bylo vhodné se dále zabývat, v dalších výzkumech, mimo jiné právě pro eli-

minaci případné frustrace, kterou by mohli ŠMP mít vlivem jimi hrazených kurzů bez vi-

diny jakéhokoli ohodnocení jejich snahy ze strany vedení, či finanční návratnosti investo-

vaných výdajů.    
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit názory školních metodiků prevence na vybrané otázky jejich další-

ho vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů. Zajímaly nás aktuální informace 

vyplývající ze zkušeností školních metodiků prevence s jejich dalším vzděláváním (se) 

v oblasti sociálně patologických jevů. Myslíme si, ţe je velmi důleţité, aby si právě tito 

pedagogové rozšiřovali své znalosti ať uţ sami či za pomocí různých kurzů či seminářů i 

dohledáváním si informací sami, neboť spolu s dětmi a mládeţí se paralelně vyvíjí nové 

druhy sociálně patologických jevů s vývojem moderních technologií. Aby metodikové 

prevence byli schopni mladým pomoci, musí se i oni o nových problémech jednak dozvě-

dět a také se v této oblasti zorientovat. K tomu jim mohou pomoci různé formy dalšího 

vzdělávání (se), u kterých je nutné, aby byly aktuální, vyuţívané, uţitečné pro praxi, také 

aby s nimi sami metodikové prevence byli spokojeni.  

V první kapitole teoretické části jsme se zabývali druhy sociálně patologických jevů a také 

primární prevencí ve škole. Druhá kapitola pojednává o školním metodikovi prevence a 

třetí kapitola je věnována oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V této 

kapitole jsou popsány také moţnosti dalšího vzdělávání (se) školních metodiků prevence.  

Praktická část byla zaměřena na zkoumání vybraných otázek z oblasti dalšího vzdělávání 

(se) školních metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeţe. Vý-

zkum byl zaloţen na dotazníkovém šetření, jehoţ poloţky byly zpracovány tak, aby nám 

odpověděly na výzkumné otázky. Po rozeslání dotazníků příslušným respondentům došlo 

ke zpracování dat a veškeré výsledky a závěry byly pouţity v praktické části této práce. 

Výsledky jsou předloţeny a znázorněny prostřednictvím grafů, dále pak podrobně popsány 

a interpretovány.  

V kapitole Interpretace dat a shrnutí výsledků bylo zhodnoceno splnění výzkumných otá-

zek. Výsledky výzkumu mohou slouţit jako vhodný inspirační zdroj těm, kteří se touto 

problematikou zabývají.  

Prostřednictvím této práce jsme se seznámili se spoustou nových informací v problematice 

dalšího vzdělávání (se) pedagogů, školních metodiků prevence, z oblasti prevence, riziko-

vého chování, aj. Dále pak jsme se dozvěděli, mnohé aktuální informace při výzkumu 

v oblasti DV ŠMP. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

 

jsem studentkou magisterského programu Sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně a v rámci své diplomové práce se zabývám dalším vzděláváním metodi-

ků prevence v oblasti sociálně patologických jevů. Touto cestou bych Vás s nejvyšší 

úctou ráda poţádala o vyplnění tohoto dotazníku. Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? Zakrouţkujte. 

 ţena  

 muţ 

 

2. Uveďte délku Vaší pedagogické praxe. 

 do 3 let 

 4-5 let 

 6-10 let 

 11-20 let 

 21 a více let  

 

3. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

 do 21 let  

 22 –29 let  

 30 – 39 let  

 40 – 45 let 

 46 a více let  

 

4. Je podle Vás důleţité se dále vzdělávat v oblasti sociální patologie dětí a mlá-

deţe? Na škále vyznačte odpověď nejlépe vystihující Váš názor. 

 Rozhodně ano 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně ne  

 

 

 



 

 

5. Jaké jsou Vaše motivy k dalšímu vzdělávání (se)? Na škále vyznačte odpověď 

nejlépe vystihující Váš názor.  

Zakrouţkujte jednotlivé motivy dle Vašeho uváţe-

ní: 

Rozhodně ano 1 2 3 4 5 6 7  rozhodně 

ne 

Cítím u sebe nedostatek v dané problematice    1       2       3       4       5       6       7 

Chci si jen rozšířit obzory / vlastní zájem získat nové 

informace 

   1       2       3       4       5       6       7 

Poţaduje to zaměstnavatel    1       2       3       4       5       6       7 

Vyţaduje to doba  - v praxi přibývá trendů, s nimiţ 

nemám zkušenosti  

   1       2       3       4       5       6       7 

Zlepšení finanční situace    1       2       3       4       5       6       7 

Nutnost dalšího studia pro udrţení si pracovní pozice    1       2       3       4       5       6       7 

Mít dobrý pocit z osobního rozvoje    1       2       3       4       5       6       7 

Získání certifikátu, osvědčení, …    1       2       3       4       5       6       7 

Smysluplné vyuţití volného času    1       2       3       4       5       6       7 

Pro získání lepšího pracovního místa / kariérní postup 

/ pracovní růst 

1   2       3       4       5       6       7 

Zvýšit kvalifikaci    1       2       3       4       5       6       7 

Zlepšit profesionální dovednosti, znalosti    1       2       3       4       5       6       7 

 

6. Pouţíváte nově nabyté informace při Vašem dalším vzdělávání (se) v oblasti 

sociálně patologických jevů v praxi? 

 Ano, velmi často 1 2 3 4 5 6 7 ne, vůbec ne  

 

 

 

 

 



 

 

7. Ve které formě dalšího vzdělávání (se) spatřujete pro Vaši praxi osobně nej-

větší přínos? Vyznačte na škále 1 - 7 přínos dalšího vzdělávání v oblasti sociálně 

patologických jevů pro Vás, 1 = největší přínos, 7 = nejmenší přínos. 

největší    1    2    3    4   5   6  7    nej-

menší 

Kurzy, semináře a cvičení pořádané peda-

gogickými fakultami některých vysokých 

škol 

      1       2       3       4       5       6       7 

Jiné akreditované kurzy, semináře, cviče-

ní, … 

      1       2       3       4       5       6       7 

Jiné neakreditované kurzy, semináře, cvi-

čení, přednášky odborníků, … 

      1       2       3       4       5       6       7 

Média (Internet, Tv, …)       1       2       3       4       5       6       7 

Odborná literatura       1       2       3       4       5       6       7 

Výměna názorů s kolegy       1       2       3       4       5       6       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Jak často se účastníte uvedených forem dalšího vzdělávání metodiků prevence 

v oblasti sociálně patologických jevů? Zaškrtněte jednu z moţností v kaţdém 

řádku. 

 vůbec Méně 

neţ 

1x/rok 

1x za 

rok 

2x za 

rok 

1x za 

měsíc 

1x za 

týden 

Častěji 

Kurzy, semináře a cvičení pořádané 

pedagogickými fakultami některých 

vysokých škol 

       

Jiné akreditované kurzy, semináře, 

cvičení, … 

       

Jiné neakreditované kurzy, seminá-

ře, cvičení, přednášky odborníků, … 

       

Média (Internet, Tv, …)        

Odborná literatura        

Výměna názorů s kolegy        

 

9. Myslíte si, ţe informace probírané při realizaci dalšího vzdělávání jsou dosta-

tečně aktuální? 

 Ano, naprosto aktuální 1 2 3 4 5 6 7 ne, naprosto neaktuální  

 

10. Vyhovuje Vám současná nabídka seminářů, školení, přednášek, aj., které jsou 

na trhu nabízeny? 

 Ano, naprosto 1 2 3 4 5 6 7 ne, vůbec  

 

11. Cítíte se dostatečně připraven/a na boj s novými typy rizikového chování, kte-

ré přichází s novými technologiemi? 

 Ano, naprosto dostatečně 1 2 3 4 5 6 ne, absolutně nedostatečně 

 



 

 

12. Myslíte si, ţe jste dostatečně informováni o (všech) moţnostech a formách dal-

šího vzdělávání (se) v oblasti sociálně patologických jevů? 

 Ano, velmi dobře 1 2 3 4 5 6 7 ne, velmi špatně  

 

13. Pociťujete nějaké nedostatky v oblasti dalšího vzdělávání (se) metodiků pre-

vence? 

 Ano  

o Pokud ano, jaké…………………………………………… 

 Ne 

 

14. Přispělo podle Vás Vaše další vzdělávání (se), ať uţ formální, neformální či in-

formální povahy, v oblasti sociálně patologických jevů ke zkvalitnění Vašich 

sluţeb? 

 Rozhodně ano 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně ne  

 

15. Jaká je Vaše spokojenost v oblasti dalšího vzdělávání (se) metodiků prevence 

s informacemi načerpanými: 

maximální   1    2    3    4   5   6  7  minimální 

Na kurzech, seminářích a cvičení pořádaných 

pedagogickými fakultami některých vyso-

kých škol 

      1       2       3       4       5       6       7 

Na jiných akreditovaných kurzech, seminá-

řích, cvičeních, … 

      1       2       3       4       5       6       7 

Na jiných neakreditovaných kurzech, semi-

nářích, cvičeních, přednáškách odborníků, … 

      1       2       3       4       5       6       7 

V médiích (Internet, Tv, …)       1       2       3       4       5       6       7 

V odborné literatuře       1       2       3       4       5       6       7 

Při výměně názorů s kolegy       1       2       3       4       5       6       7 

 



 

 

PŘÍLOHA P II:MOŢNOSTI DV ŠMP 

Tato příloha by mohla poslouţit jako neúplný přehled moţností DV ŠMP samostudiem. 

Ciklová (2011) uvedla tyto webové stránky zaměřené na prevenci a další vzdělávání (se) 

nejen metodiků prevence: 

 http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence/ 

 www.prevence-info.cz  

 www.anabell.cz 

 http://www.idealni.cz/ 

 www.renarkon.cz 

 www.faustos.cz 

 www.bilynosorozec.cz 

 www.adiktologie.cz 

 www.msmt.cz 

 www.odyssea.cz 

 www.hranostaj.cz (hry na adaptační kurzy, školy v přírodě apod.) 

 http://www.alkoholik.cz 

 http://www.dokurte.cz  

 http://www.drogy-info.cz 

 http://www.extc.cz 

 http://www.minimalizacesikany.cz 

 http://www.odrogach.cz 

 http://www.podaneruce.cz 

 http://www.prevcentrum.cz 

 http://www.sananim.cz 

 www. prevalis.cz  

 http://www.seznamsebezpecne.cz  

 

Řezníčková (viz výše) by seznam doplnila ještě adresou pobavmeseoalkoholu.cz a vyzdvi-

huje sananim.cz, odkud si nechává zasílat newsletter.  

Zmínili bychom ještě stránky http://www.dvpp.info/, kde si jak pedagogové, tak metodiko-

vé prevence mohou najít kurzy či semináře, ať uţ s akreditací či bez ní.  Dále bychom zde 

uvedli ještě další stránky, jako jsou www.etickeforumcr.cz, www.etickavychova.cz, 

nicméně se jistě ještě nejedná o absolutní výčet.  

 

 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence/
http://www.sananim.cz/
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Ciklová (2011, s. 20) dále uvedla uţitečné filmy pro další vzdělávání (se) metodiků pre-

vence: 

 Mezi nimi, zaměřeno na prevenci AIDS 

 Katka, zaměřeno na prevenci drogové závislosti 

 Mezi stěnami, zaměřeno na prevenci šikany 

Časopisy tamtéţ (s. 19):  

 Prevence 

 Zaostřeno na drogy  

 Závislosti a my 

 Adiktologie 

K dalšímu vzdělávání metodiků prevence autorka (tamtéţ, s. 19) doporučuje tyto monogra-

fie: 

 Kolář, M.: Nová cestě k léčbě šikany, Portál, Praha 2011. 

 Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy, Gaudeamus, 2001. 

 Čapek, R.: Třídní klima a školní klima, Praha, Grada, 2010. 

 Křivohlavý, J., Mareš, P.: Sociální a pedagogická komunikace. Státní pedagogické  

nakladatelství, Praha. 1989. 

 Vágnerová, M.: Školní a poradenská psychologie. Karolinum, Praha, 2005. 

 Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová J., Novák, P.: Primární prevence riziko-

vého chování ve školství. Centrum Adiktologie, Praha, 2010. (ke staţení na 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2006/). 

 Canfield J, Wells H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí ţáků, Portál 1997. 

 Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy, Praha, Portál. 

 Hermochová, S.: Hry pro ţivot 1 - sociálně psychologické hry pro děti a mládeţ, 

Portál 1997. 

 Hermochová, S.: Hry pro ţivot 2 - sociálně psychologické hry pro děti a mládeţ, 

Portál 1997. 

 Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Praha, Portál. 

 Vágnerová, K.: Minimalizace šikany, Praha, Portál. 

 Vopel, K., W.: Skupinové hry pro ţivot 1 - pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007 

(zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí). 

 Vopel, K., W.: Skupinové hry pro ţivot 2 - pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007 



 

 

(uvolnění napětí, zvědavost, komunikace, učení, vztahy). 

 Krch, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy, Praha, Grada Publishing, 2005. 

Dokumenty z Internetu v pdf, zmiňované tamtéţ (s. 21) : 

 Lucie Horychová: Vyjadřujeme své pocity, abychom se lépe cítili. 1. stupeň ZŠ 

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/vyjadrujeme_sve_pocity_1_stupen

_zs.pdf 

 Kateřina Srbová, Simona Jeřábková: Jak zdravím způsobem zlepšit náladu a být 

svěţí, 2. stupeň ZŠ  

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/jak_si_zdravym_zpusobem_zlepsit

_naladu_2_stupen.pdf 

 Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová: Jak se bránit drogám a před-

cházet závislostem. 2. stupeň ZŠ 

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/jak_se_branit_drogam_2_stupen.p

df 

 Jakub Švec, Simona Jeřábková, Michal Kolář: Jak zlepšit vztahy v naší třídě. 2. 

stupeň ZŠ  

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/jak_zlepsit_vztahy_v_nasi_tride_2

_stupen_zs.pdf 

 Michal Dubec: Třídnické hodiny 

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/tridnicke_hodiny.pdf 

 Radim Hladký, Miroslava Bukáčková: Adaptační (stmelovací) soustředění pro 1. 

třídu  

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/adaptacni_soustredeni_1_trida.pdf 

 Radim Dubec: Adaptační (stmelovací) soustředění pro 6. třídu a primu  

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/adaptacni_soustredeni_6_trida_a_p

rima.pdf 

 Martin Čapek: Zdravotnická kurz 

o http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/zdravotnicky-kurz.pdf 

 


