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Anotace 
Cílem této práce je vyzdvihnout význam neverbálních technik a ukázat, 

jak je možné s nimi v praxi nespecifické primární prevence nakládat. První 
část vysvětluje základní pojmy, metody a cíle primární prevence a zasazuje 
užití neverbálních technik do širších souvislostí.  

Část druhá popisuje, jak vypadá uvedení teorie do  praxe a dokládá to  
na příkladu konkrétní organizace, která se zabývá primární prevencí. Třetí 
část přibližuje neverbální techniky s jejich významem a praktickým 
využitím a popisuje jednotlivé typy technik podle zvolení výrazového 
prostředku (kresba, hudba, drama nebo využití přirozené neverbální 
komunikace). Další části popisují zásady komunikace s dětmi a vymezují 
odlišnosti programů primární prevence od běžného vyučování.  

Praktická část obsahuje popis jednotlivých skupin neverbálních technik 
rozčleněných podle praktického využití.  Představuje konkrétní 
charakteristiky her, u kterých jsou uvedeny zkušenosti z praxe, úskalí,  
se kterými se může lektor setkat a jiná doporučení. 
 
Klíčová slova 
Primární prevence, neverbální techniky, alternativní způsoby komunikace, 
práce s dětskou skupinou. 

 

Summary 
Use of nonverbal techniques in nonspecific primary prevention 

The goal of this work is to stress the importance of nonverbal 
techniques and show how to use them in practice in primary prevention  
of children groups  

The first part explains basic terms, methods and goals of primary 
prevention and puts the use of nonverbal techniques in larger context.   
The second part describes an example of good practices, which can be seen 
in an organization concerning  with primary prevention and ilustrates how 
the program of primary prevention looks like.  
The third part deals with nonverbal techniques, defines their importance  
and practical use and describes types of particular techniques according to  



 

an expressive instrument (painting, music, drama or use of natural 
nonverbal comunication.)  

Other parts describe the principles of communication with children  
and specify differences between programs of primary prevention and normal 
school teaching. The practical part includes description of single activities, 
their use and difficulty, which might an instructor experience, and other 
recommendation. 
 
Keywords 
Primary prevention, work with children groups, alternative ways  
of comunication, nonverbal techniques. 



 

Poděkování 
 
Poděkování patří vedoucí mé práce, Lucii Hubertové. Pomohla mi k tomu, 

aby mé myšlenky a nápady dostaly konkrétní podobu. Díky jejím praktickým 

připomínkám, doporučením a dobrému vedení jsem se mohla lépe držet cíle, 

který jsem si stanovila.



 

6 

Obsah  
 

TEORETICKÁ ČÁST 
 
1 Úvod .................................................................................................. .7 
2 Charakteristika primární prevence  sociálně patologických jevů 

2.1 Primární prevence sociálně patologických jevů jako povinnost škol 
daná MŠMT................................................................................. 8 

2.2 Definice a oblasti primární prevence SPJ ..................................... 9 
2.3 Druhy primární prevence ........................................................... 10 
2.4 Cíle primární prevence SPJ ........................................................ 11 

3 Primární prevence v podobě konkrétních organizací .......................... 14 
3.1 Příklad dobré praxe .................................................................... 15 

4 Neverbální techniky .......................................................................... 23 
4.1 Vymezení pojmu ....................................................................... 23 
4.2 Přehled neverbálních technik ..................................................... 23 

     4.3     Zdůvodnění zaměření na neverbální techniky…………………...27 
     4.4     Neverbální techniky jako zdroj informací o dětech……………...30 
5 Jak komunikovat s dětmi ................................................................... 32 
6 Odlišnosti dlouhodobých programů nespecifické primární prevence        

od běžného vyučování .......................................................................... 35 
6.1. Vztah lektora k dětem ................................................................ 35 
6.2. Prostorová organizace třídy........................................................ 36 

 
PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
7. Rozdělení neverbálních technik podle cíle ......................................... 39 

7.1 Hry pro naladění, zjištění atmosféry………………………………41 
7.2 Seznamovací hry…………………………………………………..43 
7.3 Týmové hry zaměřené na spolupráci skupiny…………………….46 
7.4 Hry rozvíjející sociální dovednosti žáků………………………….49 
7.5 Hry pro odreagování, relaxaci…………………………………….51 
7.6 Hry pro lepší soustředění, pozornost……………………………...53 
7.7 Hry pro závěrečné hodnocení nebo pro reflexi…………………...55 

 
8.    Sestavování programu…………………………………………………56 

Závěr ........................................................................................................ 62 
Seznam použité literatury………………………………………………….63 
Přílohy……………………………………………………………………..65 



 

7 

Úvod 
 

Naše doba nás nutí hnát se dopředu, nutí nás, abychom byli rychlí  

a výkonní. Jako by zde nebylo místo pro prožitek, klid a duševní pohodu. 

Zdá se, že příliš mluvíme a už jen málo vnímáme obsah toho, co říkáme. 

Málo vnímáme sami sebe, své pocity a prožitky. Tak působí doba, ve které 

žijeme a ve které vyrůstá dnešní generace dětí. Mizí úcta a respekt 

k autoritám, mezi dětmi narůstá míra agresivity, zvyšuje se kriminalita. 

Média na nás chrlí další a další případy spojené s agresivitou  

na školách a učitelé začínají být bezradní.  

Nespecifická primární prevence je jedním z nástrojů, kterým se projevuje 

snaha o zlepšení tohoto stavu. Pracuje s třídním kolektivem, snaží se  

o zlepšení vztahů ve třídě a o rozvíjení osobností žáků.  Slovo je ale stále 

tím hlavním prostředkem, který se využívá. Stále jsme vedeni k tomu, 

abychom více přemýšleli a méně  vnímali a prožívali. Stále je v našem 

školství kladen důraz především na racionalitu a logiku oproti tvořivosti  

a prožitku. Výsledek znamená více než proces.  

Cílem této práce je přiblížit neverbální techniky  

 a jejich význam, zasadit je do souvislosti, ale také, a to hlavně, nabídnout 

praktické ukázky technik a ukázat, jak je možné v praxi s těmito technikami 

zacházet. Ideou této práce je ukázat, že existují i jiné možnosti komunikace, 

kterými si mnohdy sdělujeme mnohem více, než prostřednictvím slova. 

Skrze kresbu, hudbu nebo drama můžeme objevit široké pole možností  

a cest, jak komunikovat s druhými, jak zlepšit vztahy v kolektivu, ale také 

jak poznat sami sebe. 
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2 Charakteristika primární prevence  sociálně 
patologických jevů 

 

2.1 Primární prevence sociálně patologických jevů jako 
povinnost škol daná MŠMT 
      

Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy stanovuje školám 

povinnost dlouhodobé preventivní strategie. Nástrojem pro naplňování této 

strategie je Minimální preventivní program, který je komplexním 

systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních, 

středních a speciálních školách. MŠMT metodicky zajišťuje a koordinuje 

specifickou primární prevenci na mezirezortní úrovni a úzce spolupracuje 

s fungující sítí koordinátorů a metodiků prevence. 

 

Do této sítě patří: 

• meziresortní pracovní skupina (věcně příslušná ministerstva, rada 

vlády) 

•  krajští školští koordinátoři prevence (pracovníci odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy a krajských úřadů) 

• metodici prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) 

• školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských 

zařízeních) 

•  nestátní neziskové organizace zabezpečující zejména aktivity, které   

 v systému prevence chybí (péče o mladé toxikomany,  
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raná péče o děti ze sociálně rizikového prostředí, o předškolní hyperaktivní 

děti, apod.) 1 

 
2.2 Definice a oblasti primární prevence SPJ 

 

Strategický plán MŠMT na období 2009-20122  uvádí následující: 

Pod pojmem „primární prevence sociálně patologických jevů“ rozumíme 

veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům  

a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy (dále SPJ), případně 

minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.  

Primární prevence je opravdu široký pojem, který je třeba stále 

upřesňovat, rozlišovat a strukturovat. Sdružení Život bez závislosti3 k šíři 

pojmu  prevence říká toto:  

„Pod slovo prevence se na jedné straně schová vrstevnický program, 

vedle výuky pedagožky o drogách, stejně tak odborná péče specializovaného 

psychologa, divadelní představení o návykovosti, či zájmový kroužek. A to 

jsou vyjmenovány namátkou pouze některé aktivity, z celé řady dalších.“4 

 Právě z tohoto důvodu je třeba pojem primární prevence upřesňovat, 

ujasňovat si, co prevencí je a co jí není. Život bez závislosti k této 

problematice dále dodává:  

„Je nutno rozlišovat osvětu, prevenci, dále pak včasnou intervenci, která 

je již na přechodu k péči o experimentátora. Stále se tomu všemu říká 

 v našich krajích jednotně prevence. A je s podivem, že i lidé vzdělaní 

                                                
1 Nezval, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT na období 2009-2012 (online) 
2 Nezval, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT na období 2009-2012 (online) 
3 Nestátní, nezisková organizace, která vznikla v roce 1994 za účelem realizace primární 

prevence návykových látek a sociálně nežádoucích jevů.  
4 O.s. Život bez závislosti, Kvalita vzdělání realizátorů prevence (online) 
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respektují, že přednáška pro masu několika set dětí je nazývána prevencí. 

Není to tak. Jedná se o pouhou osvětu, kterou v plné míře a kvalitně 

realizují již pedagogové na školách. Osvěta má za úkol přinést informace 

 a vzdělat dítě v tom, jaké drogy jsou a jaké s sebou nesou problémy  

a souvislosti se vznikem závislosti.“5 

 

Primární prevencí tedy míníme aktivity týkající se nejčastěji oblastí jako 

jsou drogové závislosti, alkoholismus a kouření,  kriminalita                               

a delikvence, virtuální drogy (počítače, televize a video), patologické 

hráčství (gambling), záškoláctví, šikanování, rasismus, intolerance, 

komerční sexuální zneužívání dětí, syndrom týraných a zneužívaných dětí, 

sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.  

 
 

2.3 Druhy primární prevence 
 

Základní rozdělení, které pro účely této práce postačí, je na prevenci 

specifickou a nespecifickou. Důraz je kladen zejména na specifickou 

primární prevenci. „Ve specifické prevenci se jedná o preventivní působení 

zaměřené přímo na problematiku daného jevu, kterému se prevence snaží 

předejít“6. To znamená, že specifické primárně-preventivní programy  

v oblasti prevence jsou programy, které se explicitně zaměřují na určité 

cílové skupiny a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji 

sociálně patologických jevů. Právě jasná profilace těchto programů (snaha 

působit selektivně, specificky) na určitou formu rizikového chování 

odlišuje tyto programy od programu nespecifických. 

                                                
5 O.s. Život bez závislosti, Kvalita vzdělání realizátorů prevence (online) 
6 Nezval, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT na období 2009-2012 (online)  
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Nespecifickou primární prevenci v tomto smyslu nelze vztahovat 

k určitému fenoménu, jehož výskytu se program snaží předcházet. Působí 

tedy obecně, nespecificky. Jejím obsahem jsou všechny metody a přístupy 

umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, 

zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Jako primární prevence jsou 

velmi často prezentovány nejrůznejší volnočasové aktivity7.  

V této práci jde o využití převážně nespecifické primární prevence, která 

je v tomto případě zaměřena nejčastěji na zlepšení vztahů v třídním 

kolektivu, tj. například na rozvoj komunikačních schopností, rozvíjení 

empatie a důvěry mezi dětmi, zlepšení schopnosti spolupráce, soustředění  

a vyjádření emocí.  

 

6.1 Cíle primární prevence SPJ 
 

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě 

odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře priměřené jeho věku. 

V případě nespecifické primární prevence se zaměřujeme zejména na to: 

• aby dítě bylo schopné samostatných (a pokud možno správných) 

rozhodnutí. 

• aby dítě dosáhlo posílené duševní odolnosti vůči stresu, negativním 

zážitkům a    vlivům.  

• aby dítě dokázalo disponovat priměřenými sociálně psychologickými 

dovednostmi. 

                                                
7 Nezval, Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu MŠMT na období 2009-2012 (online) 
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 2. 5   Metody primární prevence 

 
Metodami primární prevence jsou prožitkové techniky, aktivizační hry, 

hry pro zlepšení koncentrace, relaxační hry, tzv. hladivé techniky8, hry  

pro zlepšení spolupráce ve skupině, ale také například diskuze nebo 

přednášky. Napříč touto škálou se mohou využívat i jiné výrazové 

prostředky, které otevírají široký prostor pro další inspirativní práci s dětmi 

a na které chce tato práce upozornit a vyzdvihnout jejich význam. Jsou jimi 

zvláště dramatické techniky, které jsou často využívané díky své blízkosti 

k reálnému životu, tj. často znázorňují situace, které děti mohou  

ve skutečnosti prožívat. Kromě toho lze využít hudbu, pohyb nebo kresbu, 

které mají také veliký potenciál pro využití v nespecifické primární 

prevenci.9  

Důležitým nástrojem je kromě samotné hry reflexe, která následuje ve 

větší či menší míře po každé technice. Představuje spolu s hrou základní 

stavební kámen preventivního programu. Jejím cílem je převedení zážitků 

ze hry do vědomé  roviny, verbalizování a sdílení s ostatními.  

Hra je v programech primární prevence formou, která dětem pomáhá 

získávat nové zážitky, zkušenosti a nové pohledy na různé situace. Pohled      

na hru jako takovou je u různých autorů velmi rozmanitý. Například 

Neuman upozorňuje na sféry působení hry: „Hlubší smysl her lze v obecné 

rovině nalézat v následujících oblastech“: 

 

• Působení na sféru emocionální a psychickou. (Neverbální techniky se 

vyznačují hlubokým působením v této oblasti.) 

                                                
8 Cílem hladivých technik je rozvíjení schopnosti oceňovat druhého. 

9 Konrétní podoba takto využívaných technik bude uvedena v kapitole Neverbální techniky 
 a praktická ukázka těchto technik v praktické části. 
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• Ovlivnění pocitů a postojů hráčů. (Také zde mají své místo neverbální 

techniky.) 

• Obohacení o nové zážitky a zkušenosti. 

• Zvyšování sebedůvěry a sebehodnocení. (Často právě díky  zkušenosti 

v oblasti neverbálního vyjádření nacházejí děti radost a uspokojení  

ze svých nově objevených potenciálů.) 

• Významný prostředek rozvíjející sociální vztahy.10(Zvláště v této 

oblasti mají neverbální techniky široké pole uplatnění.) 

 

Šimanovský zdůrazňuje u hry především hledisko svobody.  

Ve hře vidí prostor pro svobodné projevení svých emocí formou, která 

neomezuje nikoho z ostatních11. Portmannová vidí ve hře prostředek 

k tomu, jak se naučit řešit různé situace a úkoly. Upozorňuje na to, že  

při hře se klade zvláštní význam na kreativitu, kterou žáci při vyučování 

 a vzdělávání příliš nevyužívají. Při hře získávají děti nové zkušenosti 

 bez obav ze selhání a z hodnocení. Hra také potencuje tvořivé myšlení  

a spontánnost.12 

Reflexe představuje druhou, velice důležitou součást preventivních 

programů. Její využití odlišuje výchovné a rekreační využití her. Reflexi lze 

definovat jako „řízený proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá 

zpětnovazebních informací k hledání širších souvislostí a významů. Učí nás 

vidět naše jednání a jeho působení prostřednictvím zkušeností a prožitků.“13 

Vede k tomu, aby děti „vytěžily“ z průběhy hry co nejvíce užitečných 

informací ať už o sobě nebo o ostatních. Děti pak mohou díky reflexi 

propojit zážitky z hry se svou zkušeností z běžného života a mohou 

                                                
10 Neuman, s. 19 
11 Šimanovský1998, s. 29 
12 Portmannová 2004, s. 10 
13 Neuman, s. 39 
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společně mluvit o tom, jak by mohly například novou dovednost uplatnit  

ve svém životě. Šimanovský dodává: „V centru pozornosti je vždy hráč a 

jeho aktuální prožitek, nikoli postup, téma, informace. Nepoužíváme raději 

pojmy „dobré“  a „špatné.“14 

V praxi je reflexe zařazována nečastěji po nosných (těch klíčových, pozn. 

autora) technikách, ale také v závěru programu pro shrnutí celého setkání.  

I zde mají své místo neverbální techniky. Popis toho, jakým způsobem  

se využívají pro reflexi, bude uveden v praktické části. 

 

 

3 Primární prevence v podobě  konkrétních 
organizací 

 

Co se týče organizací zabývajících se primární prevencí, jde nejčastěji          

o neziskové organizace nebo organizace v působnosti MŠMT, zejména 

pedagogicko-psychologické poradny. Nabízejí aktivivity různého druhu            

a zaměření. Některé organizace nabízejí spíše prožitkové, sebepoznávací 

programy a programy zaměřené na hodnotový žebříček (KPPP, Prospe, 

Jules a Jim), jiné jsou postaveny spíše na poskytování informací 

 (např. Proxima sociale) a využívají více specifické primární prevence 

zaměřené na protidrogovou problematiku. Většinou však jde o kombinaci 

obojího, proto je třeba brát toto rozlišení pouze jako orientační.  

Příkladem konkrétní organizace je Křesťanská pedagogogicko- 

psychologická poradna na Praze 8 (pozn. dále jen KPPP). KPPP vyniká 

oproti ostatním organizacím komplexním přístupem k žákům. Tato poradna 

nenabízí pouze služby pro děti, ale také pro rodiče a pedagogy. Tím se liší                     

                                                
14 Šimanovský1998, s. 30  
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od organizací, které vznikly pouze za účelem prevence. KPPP 

upřednostňuje ve svých programech primární prevence prožitkové techniky, 

proto se hodí     pro účely této práce více než jiné organizace. Právě prožitek 

je úzce propojen s neverbálními technikami.  KPPP využívá zejména 

techniky, ve kterých je prožitek umocněn podmínkou nepožívání řeči, 

 tj. využívání neverbální komunikace.  

Kromě toho také zařazuje poradna do svých programů aktivity s využitím 

jiných, než verbálních vyjadřovacích prostředků, tzn. prostředkem 

komunikace je kresba, pohyb, hudba nebo drama (pro představu např. 

pantomima nebo tzv. živý obraz15). Bližší popis této organizace a ukázku 

toho, jak vypadá program primární prevence v reálu, bude uveden v další 

kapitole.  

 

3.1 Příklad dobré praxe 

 
KPPP- Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna se 
sídlem v Praze 8- Karlíně16 

 

Poradna je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Křesťanská pedagogicko-pychologická poradna se sídlem na Praze 8               

je poradnou nabízející široké pole služeb jak pro rodiče a děti, učitele  

a školy, preventivní programy a vzdělávací programy pro učitele, 

vychovatele, děti i rodiče.  

                                                
15 Živý obraz je forma ztvárnění určitého tématu. Děti mají za úkol vyjádřit beze slov 

určitou situaci, kterou jim lektor zadá.  
16 Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna je školská právnická osoba. Jako 

školská právnická osoba byla zřízena Arcibiskupstvím pražským zřizovací listinou  
dne 29.12.2005. 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Poradna poskytuje široké pole služeb. Například pro děti a rodiče 

předškolních dětí nabízí poradna službu posouzení školní zralosti a prevenci 

problémům s psaním. Pro děti mladšího školního věku (1. stupeň) nabízí 

pomoc s výchovnými problémy, provádí diagnostiku specifických poruch 

učení a pořádá kurz sebeovládání a trénink pozornosti. Žákům 2. stupně ZŠ      

a středoškolákům nabízí pomoc s řešením problémů ve výuce i ve výchově,    

při volbě povolání, ale i při osobních problémech ve vztazích. Kromě toho 

pomáhá poradna dětem řešit problémy v oblasti návykových látek a jiných 

sociálně-patologických jevů. KPPP také nabízí služby pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelům a školám nabízí poradna 

škálu vzdělávacích kurzů a nabízejí pomoc při přípravě a realizaci programů 

primární prevence17. 

V rámci projektu "Posilování pozitivních životních hodnot a postojů        

u dětí a mládeže" spolupracuje KPPP se studenty vyšších pedagogických 

škol, kteří jsou vlastními realizátory projektu. Tito studenti - lektoři 

přicházejí opakovaně (min.4x za dva roky) do tříd s vícehodinovým 

programem a pracují metodou psychosociálních technik. Projekt splňuje 

kritéria efektivních programů: dlouhodobost; systematičnost; kontinuální 

návaznost; mnohočetnost metod, včetně vrstevnických programů; pozitivní 

orientaci aj. Problematika závislostí je řešena v širším kontextu sociálně 

patologických jevů, které se ve školách vyskytují, tj. hlavně šikanování. 

Celý obsah projektu je orientován pozitivně, tj. posiluje a upevňuje pozitivní 

hodnoty: zdravé vztahy v kolektivu, zdravé sebevědomí a pozitivní vztah  

k sobě samému, charakter a zdravý životní styl. 

                                                
  17 KPPP, Služby poskytované poradnou (online) 
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Ve formě nácviku sociálních dovedností, psychologických her a besed jsou 

žáci seznámeni s těmito tématy: 

 
• problematika návykových látek (legálních i nelegálních) a metody jejich 

odmítání (Tato oblast spadá do specifické primární prevence. Využívají 

se také  neverbální techniky pro zjištění postoje dětí k návykovým 

látkám- děti musí pomocí svého těla a beze slov vyjádřit k určité droze  

postoj. V případě nespecifické primární prevence můžeme místo 

fenoménu drog vybrat obecná společenská témat a zjišťovat postoje dětí 

k nim.18 

• vztahy a atmosféra v kolektivu, vytváření dovedností v komunikaci    

(Své nezastupitelné místo zde mají techniky zaměřené na podporu 

spolupráce mezi dětmi s využitím jiných, než verbálních prostředků) 

• posilování sebepoznání, sebevýchova (Ve vztahu k neverbálním 

technikám to jsou například techniky, kde je úkolem dětí ztvárnit vnitřní 

charakteristiky, vlastnosti pomocí těla. Další velkou skupinou jsou 

techniky s využitím kresby.) 

• hodnotová orientace, zdravý životní styl, vytváření zdravých postojů 

žáků ke společnosti (Například to jsou techniky, kde je úkolem žáků 

v tichosti seřadit hodnoty, které pokládají za důležité.) 

Do tříd přichází dvojice lektorů během dvou let čtyřikrát na čtyřhodinový 

(příp. dvouhodinový) blok. Tyto bloky jsou uspořádány podle pravidla: 

1. hra, která má uvolnit atmosféru ve třídě a rozrušit běžné koalice žáků; 

2. tématická technika k probíranému tématu; 

                                                

18 Viz. Přehled neverbálních technik 
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3. reflexe techniky (diskuse o technice, o prožitku vedoucí k uvědomění si 

problematiky a osobního vztahu žáků / studentů k tématu) 

4. povzbuzující hra, která naladí ve třídě příjemnou a uvolněnou 

atmosféru a podpoří pozitivní smýšlení žáků 

(pozn. Porovnání s doporučeními jiných autorů nebo organizací bude 

uvedeno v závěru praktické části.) Specifiky projektu je celostní přístup 

k danému problému, tzn. projekt oslovuje žáky, studenty, pedagogy i rodiče. 

V praxi se tato snaha projevuje tak, že usiluje o co největší propojení  

se školou, podporuje vzdělávání pedagogů v oblasti PP a podporuje účast 

pedagogů při realizaci programu. Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně 

základních škol a studenti nižších tříd víceletých gymnázií, pedagogové, 

rodičovská veřejnost a studenti vysokých a vyšších odborných škol.19 

Jak vypadá program primární prevence v praxi dokládá zpráva 

z realizace programu primární prevence, která je záznamem, který lektoři 

posílají zpravidla do týdne  po realizaci metodikům škol. 

 
Ukázka z programu: 

8. třída, ZŠ Umělecká, prosinec 2009 
 
Program byl zaměřen na partnerské vztahy, realizovalo se klasické              

4-hodinové setkání. Setkání navazovalo na dva předchozí programy 

z minulého roku, které byly zaměřené na seznámení lektorů s dětmi  

a na vztahy v kolektivu. Tato třída upřednostňovala diskuzní techniky,  

proto se v programu objevila pouze jediná neverbální technika a to Společná 

hudba, která je svou povahou relaxační a zážitková.20 Svědčí to o tom,  

že vždy musíme vycházet z nastavení skupiny a přání dětí, ať už máme  

                                                
19 KPPP, Služby poskytované poradnou (online) 
20 Viz. Přehled neverbálních technik 
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„v záloze“ jakékoli techniky. Pro porovnání bude uveden po této ukázce 

příklad z jiné třídy, kde byly neverbální techniky využity ve větší míře  

a jiným způsobem. 

 

Použité techniky:  

1. část 

- Úvod, jmenovky 

- Zopakování pravidel 

- Pohybová technika Místa si vymění (zaměřená na partnerské vztahy) 

- Abigail (hra zaměřená na hodnoty v partnerských vztazích) 

- Pohybová  technika Čísla  

2. část 

- Poradna  

- Relaxační technika Společná hudba 

- Prostor pro otázky 

- Hladivá technika Lednice 

- Zpětné vazby 

 

Průběh a atmosféra setkání: 

Atmosféra setkání byla od počátku uvolněná. Cíle, které jsme  

si vytyčily, jsme proto byly schopny naplnit. Celá třída se aktivně účastnila 

zadaných technik a se zaujetím diskutovala o zadaných tématech, velmi 

dobře také přistoupila k tvorbě scének. Prostoru pro otázky děti využily, 

dotazy se týkaly především sexuální oblasti popř. toho, jak najít „toho 

pravého“ partnera. Při hladivé technice na závěr děti ve většině případů 

zvládly naplnit cíl techniky, psaly ostatním poměrně velké množství 

pozitivních vzkazů. Zpětné vazby byly ve většině případů pozitivní.  
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Ty zpětné vazby, které byly negativní, děti pojaly jako neagresivní kritiku, 

což hodnotíme pozitivně. Děti jsou schopny vyjádřit svůj nesouhlas 

adekvátním způsobem. 

Celkově hodnotíme spolupráci se třídou velmi dobře, děti neměly 

potřebu testovat lektory a smysluplně využily čas, který jsme tématu mohli 

věnovat. 

 

Stav třídního kolektivu, jeho přednosti a slabiny: 

Kolektiv je pozitivně laděný. Děti jsou spolu schopny spolupracovat, 

dokáží diskutovat nad zadanými tématy, vyjádřit svůj názor a následně                      

ho argumentovat. Není zde problém tvořit genderově smíšené skupiny. Zdá 

se, že všichni žáci jsou ve třídě dobře zapojeni. O tom, že ve třídě panují 

dobré vztahy, jsme přesvědčeny i z toho důvodu, že při předvádění scének                 

se zapojily všechny děti. Panuje zde podle nás i atmosféra důvěry.                    

To, že je stav kolektivu dobrý a že ho takto ostatní hodnotí, děti vědí                 

a domníváme se, že i to druhotně přispívá k udržení tohoto stavu,  

a to  ve smyslu „nechci si zkazit pověst“. Primární však podle nás je složení 

třídního kolektivu, děti jsou tolerantní a pozitivně osobnostně laděné.  

 

Doporučení a plán na další období:  

Ve zpětných vazbách děti často vyjadřovaly přání dále rozpracovávat 

téma partnerských vztahů, zvažujeme tedy, že dětem vyjdeme vstříc. 

 
Pro porovnání je uveden program pro mladší děti, kde byl kladen důraz  

na rozvoj komunikačních dovedností. V tomto programu neverbální 

techniky lépe „zapadaly“ do celkové koncepce. Program byl laděn více 

hravě.  
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Ukázka z programu zaměřeného na rozvoj komunikace: 

6.B., ZŠ Chvaletická, duben 2010 

 

Cíle setkání:  

Cílem programu byl rozvoj komunikačních dovedností a vzájemné 

poznání mezi dětmi. 

 

Použité techniky: 

1. Úvod- téma, přestávky, připomenutí pravidel, naladění se, 

koncentrace-   házení plyšákem a jeho návrat. 

2. Lidské bingo- komunikace, poznání. 

3. Simpsonovi- pohybová hra na odreagování. 

4. Novináři- komunikační dovednosti, práce ve dvojici, prezentace 

spolužáka, nacházení pozitivních vlastností.  

5. Vopršálkovi- hravá forma skupinové spolupráce, odpočinutí.  

6. Příšerky- kreslení, popis, naslouchání, zábava. Hra rozvíjející 

schopnost    naslouchání a neverbální způsob záznamu- kresbu.  

7. Mluvící ruce- diskuze nad výpravou horolezců a kosmonautů, empatie, 

zábava. Hra, která spojuje verbální i neverbální komunikační dovednosti. 

8. Předávání oskarů- hladivá technika. 

9. Zpětná vazba. 

 

Průběh setkání a jeho atmosféra:  

Program byl celkově velmi vydařený. Přispěla k tomu mj. komorní 

atmosféra v menším počtu dětí (9 žáků bylo v zahraničí), ale také  to, že děti 

dokázaly spolupracovat a udržet pozornost po celou dobu programu. Díky 

těmto faktorům se v programu nevyskytly žádné problémy, děti neměly 

potřebu na sebe upozorňovat a výborně spolupracovaly. Příjemnou 
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atmosféru odráží také zpětné vazby, ve kterých se nevyskytla žádná známka 

nespokojenosti. 

   

Stav třídního kolektivu, jeho přednosti a slabiny: 

Od minulého setkání vnímáme zřetelný posun k lepšímu. Děti jsou 

klidnější, lépe spolupracují, chovají se k sobě přátelsky. Změnu přičítáme 

zejména očividné práci paní učitelky třídní s dětmi, která je vždy 

„minimálně o krok napřed“ a děti si dokáže získat. Také děti k ní mají velice 

pozitivní vztah. Samozřejmě svou roli hrál také fakt, že poměrně velké 

množství dětí chybělo.  

 

Ze zpětných vazeb vyplývá, že dětem se program líbil, konkrétně 

Mluvící ruce, Simpsonovi nebo Předávání oskarů. Užitečné se jim zdály 

zvláště Příšerky a Mluvící ruce. Žáci vnímali jako užitečné: „To, že jsme 

komunikovali a dozvěděli jsme se něco o sobě“, „Líbily se mi rozhovory, 

protože jsme se navzájem víc poznali“, „…že jsme se sblížili“. Zaměřit by       

se chtěli děti na zájmy druhých (2), na kolektiv (1), na sport (1),  

na šikanu (1). Většina dětí uvedla, že to nechá na nás. 

 

Doporučení a plán na další období: 

Téma dalšího programu necháme prozatím otevřené a budeme reagovat     

na aktuální situaci ve třídě za půl roku. Před sestavením programu 

kontaktujeme paní třídní a zvolíme společně námět dalšího setkání.  
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4   Neverbální techniky 
 
4.1  Vymezení pojmu  

 
Neverbálními technikami jsou v této práci míněny techniky v oblasti 

neverbální komunikace. V praxi se jedná zvláště o hry, které děti plní beze 

slov, tzn. musí využívat neverbální komunikace, jako jsou gesta rukou, 

pohledy očí, výrazy obličeje, držení těla, prostorové chování apod., ale také 

techniky s využitím jiných výrazových prostředků jako je kresba, hudba, 

drama nebo obecně pohyb.  

 
4.2  Přehled neverbálních technik 

 

Jaké tedy existují neverbální techniky? Pro přehled bylo třeba rozčlenit 

tyto techniky do určitých skupin. Samotné rozdělení technik nebylo 

jednoduchým úkolem. Autoři, kteří pracují s neverbálními technikami, dělí 

jednotlivé aktivity podle využití, což je nejpraktičtější, ale čtenář, kterého 

zajímají jednotlivé typy technik, se špatně orientuje. Jednotlivé kategorie 

her/technik/aktivit byly zvoleny podle využití výrazového prostředku a jsou 

tedy následující:  

 

A. Hry s využitím dramatu 

Techniky, které využívají neverbální drama, mají velikou variabilitu. 

Dají se použít například ke znázornění určitých situací z reálného života 

(živý obraz), stejně jako k rozvíjení tvořivosti a fantazii dětí  

(např. pantomima, ale jiné) nebo k vyjádření určitého vztahu postojem. 

Použít se dají i k jiným cílům. Používají se zejména tehdy, když je cílem, 
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aby si děti právě získané teoretické znalosti nebo nové informace zkusily 

 na „vlastní kůži“, zažily si je nebo je naopak  hrou objevily. Drama může 

využít  lektor také cíleně výchovně například tak, že děti mají znázornit 

určitou vlastnost nebo jev a její opak. 

 

Pantomima- pohybový projev, při němž člověk s použitím celé 

psychosomatiky s výjimkou řeči vstupuje do role- stává se někým nebo 

něčím jiným, ne je sám. Je to dramatická hra beze slov, bez dialogu.21  

V praxi jde například o hru s názvem Lidský stroj, kde je úkolem dětí 

ztvárnit určitý stroj, který jim lektor zadá (např. lednička, šicí stroj, sekačka 

na trávu apod.). Každé dítě ve skupině je potom jednou ze součástek stroje.  

 

Vyjádření vztahu postojem- hráči vyjadřují svůj názor nebo příslušnost 

k nějaké skupině pomocí svého těla, pomocí postoje nebo postavení 

v prostoru (vzdáleností od určité věci, která představuje skutečnost, ke které 

se má žák vztáhnout nebo postavením se na určitou stranu, kdy je třída 

rozdělena na polovinu) Používá se např. ve chvíli, kdy potřebujeme zjistit 

názor žáků na určitý jev (např. Vpravo půjdou ti, kdo si myslí, že…, nalevo 

ti, kdo si myslí, že…). Technika pomůže žákům orientovat se ve svých 

názorech a postojích a konfrontovat je s názory spolužáků.  

 

Živý obraz- hráči zobrazí pomocí svých těl ve „štronzu“ klíčový 

moment vybrané situace. Pozice mají vyjadřovat činnosti, role nebo 

vzájemné vtahy v momentě, který je pro řešené téma nejdůležitější.22  

 

 

                                                
21 Machková 2007, s. 93 
22 Machková 2007, s. 108 
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B. Hry s využitím výtvarných technik 

Výtvarné techniky bývají u dětí, a zvláště u děvčat, velmi oblíbené. 

Obecně lze říci, že výtvarné vyjádření vítají spíše mladší děti. Nejčastěji 

slouží k sebepoznání a sebeprezentaci. Mohou se stát prostorem, ve kterém 

mají možnost vyniknout děti, které na sebe jinak neupozorňují. Ne zřídka to 

bývají právě ty děti, které jsou spíše na okraji kolektivu a s vebálními 

projevy mají potíže. Patří sem různé výtvarné techniky jako je malba, kresba 

nebo koláž. Čím více prostředků k vyjádření dětem nabídneme, tím větší 

pravděpodobnost, že technika bude efektivní, zaručíme.  

 

Malba- výtvarné vyjádření pomocí štětce. Ve školním prostředí se 

nejčastěji využívají tempery. 

Kresba- výtvarné vyjádření pomocí pastelek, fixů, kříd atd. 

Koláž- výtvarné vyjádření pomocí různých výtřižků z novin nebo časopisů, 

z přírodních materiálů apod. Záleží na možnostech a fantazii lektora.  

 

C. Hry s využitím nástrojů 

Tato skupina technik klade náročnější požadavky jak na lektora, tak               

i na děti. Lektor musí umět odhadnout, zda skupina práci s hudebními 

nástroji zvládne, tj. zda děti dokáží udržet jistou kázeň ve smyslu mít v ruce 

nástroj a vydržet na něj nehrát, než přijde pokyn od lektora. Tato skutečnost 

tvoří základní předpoklad pro práci s hudebním nástroji, pokud plánujeme 

využít nástroje více jak po polovinu dětí nebo pro celou třídu. U dětí, které 

neudrží delší dobu pozornost, můžeme přesto využít práci s nástrojem,       

ale využijeme pouze jeden nebo dva nástroje (ve dvou menších skupinkách) 

pro celou třídu.  
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Kromě toho musí lektor promyslet, jestli děti budou mít o práci 

s hudebním nástroji zájem. Zájem je možné podpořit dobrou motivací, opět 

je ale nepsaným pravidlem, že s pozitivním přijetím se setkáme spíše           

u mladších ročníků (tj. 4., 5. nebo 6. třídy). U starších dětí musíme zvážit, 

jak moc je technika pro děti „obnažující“ ve smyslu, aby se neztrapnily     

před spolužáky. Možností je mnoho, avšak použitelné téměř do všech 

programů jsou následující typy technik: 

  

 Hry s využitím jednoho nástroje- univerzálně použitelná je technika 

Náladoměr s nástrojem, kdy se děti pokoušejí vyjádřit svou náladu skrze 

hudební nástroj, nejčastěji bubínek.  

 

Hry s využitím více nástrojů- příkladem je technika Společná hudba, 

kdy dětem rozdáme Orffovy nástroje a každé z dětí se postupně přidává 

svým vlastním rytmem, zvukem. Lektor může stát uprostřed jakožto 

dirigent. Cílem může být jak relaxace nebo odreagování, ale i vzájemné 

naslouchání a rozvoj tvořivosti.  Zasazení této techniky musí být více 

promyšlené do celkového programu. Nehodí se pro všechny skupiny.  

 

D. Hry s rytmem a pohybem 

U této skupiny technik se využívá rytmu, tj. tleskání, dupání a jiných 

rytmických pohybů  různým účelům. V praxi primární prevence jsou 

nejsnáze použitelné rytmické hry s účelem aktivizace nebo odreagování, 

nepřímým cílem je i spolupráce ve skupině.  
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E. Hry využívající přirozené neverbální komunikace 

Nejrozšířenější a nejjednodušší skupina technik co do pomůcek. Jejich 

cílem bývá téměř výlučně podpora spolupráce a týmovosti kolektivu. 

Probíhá nejčatěji tak, že žáci mají bez mluvení splnit určitý úkol. Pracují 

buď v menších skupinkách nebo jako celá třída. Skutečnost, že technika 

probíhá bez použití řeči, vede žáky ke zlepšení pozornosti a zcitlivění 

vnímání.  

 

 

4.3  Zdůvodnění zaměření na neverbální techniky 
Ve svém okolí se nezřídka setkáváme s tím, že slova mnohdy překrývají 

ten pravý obsah. Šicková-Fabrici říká: „Zdá se, že žijeme v době devalvace 

slov, vyprázdnění slovních prohlášení, kde často i velké krásně vyslovené 

city, hluboké myšlenky i věroučná i politická prohlášení vyznívají 

nepřesvědčivě a směšně.“23 Zkrátka někdy moc mluvíme a málo vnímáme 

sami sebe, své pocity, své tělo, své potřeby. Křivohlavý upozorňuje  

na význam mimoslovní  komunikace: „Ať chceme nebo nechceme, jsme-li 

s někým ve styku, pak slovy nebo beze slov-i když nejčastěji mimoslovně  

a činy-si sdělujeme buď určitou míru úcty a vážnosti nebo naopak určitou 

míru neúcty , nevážnosti.“24 

V porovnání slovní a mimoslovní komunikaci má nonverbální 

komunikace podstatně širší platnost. Co vše si sdělujeme beze slov?  

Podle Křivohlavého jsou to zejména emoce. Zajímavý je důvod, který 

odkrývá propojení vnitřních procesů s naším tělem:  

                                                
23 Šicková-Fabrici, s. 22 
24 Křivohlavý 1998, s. 187  
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„To, co prožíváme, je na sto procent určeno tím, co se děje 

v neurovegetativním systému v našem těle. Jinak řečeno: Máme radost, 

protože se do našeho krevního řečiště vyplavilo větší množství adrenalinu, 

to vedlo ke zvýšení činnosti celé řady dalších orgánů a nakonec se projevilo 

na našem vzezření.“25 

 Kromě toho, beze slov si sdělujeme množství dalších informací, např. 

zájem o sblížení, na základě mimoslovních sdělení si vytváříme dojem 

 o tom druhém, neverbálně ovlivňujeme také změnu postoje partnera  

a řídíme průběh vzájemného kontaktu. Svou roli hraje blízkost či 

vzdálenost, délka pohledů, dotek, výraz obličeje.26 

 Předchozími řádky byl naznačen význam neverbálního sdělování. 

Neverbální techniky rozšiřují dovednosti dětí o další roviny komunikace. 

Dávají jim možnost kultivovat a učit se porozumět neverbálním projevům, 

potažmo samy sobě. Ne všechny děti jsou tak otevřené a důvěřivé jako 

jejich spolužáci. Mohou sem patřit např. děti s nízkým sebevědomím,  

ale také děti s různými handicapy ve verbálním projevu nebo děti s tělesným 

postižením. Právě těmto dětem, ale nejen jim, můžeme nabídnout jiné 

prostředky k vyjádření se (hudbu, kresbu, drama nebo pohyb). Nabídneme 

jim jiný „komunikační kanál“, díky kterému budou moci vyniknout.  

 Děti mohou díky těmto technikám, které využívají možnosti vyjádření 

skrze umělecké aktivity, zažít pocit úspěchu, náklonosti ostatních, může se 

zvýšit jejich sebevědomí. Šicková-Fabrici dodává, že:  

„Umění transcenduje to, co je slovy nevyjádřitelné.“27 Techniky, kdy 

využíváme alternativních způsobů komunikace jako je hudba, kresba pohyb 

nebo drama jsou pro děti často vítaným zpestřením programu. Děti se 

nechtějí nudit, chtějí objevovat nové věci. Alternativními způsoby 

                                                
25 Křivohlavý 1998,  s. 88  
26 Křivohlavý1998,  s. 88 
27 Šicková-Fabrici, s. 22 
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komunikace se zabývá mnoho autorů, kteří svou zkušeností a praxí potvzují 

důležitost a hodnotu mimoslovních projevů. Šimanovský28, který se zabývá 

zejména muzikoterapií a využitím hudby v pedagogice a sociální práci 

mluví o přirozené potřebě tvořivé činnosti, kterou dává do souvislosti  

s historií :  

„Přírodní národy se skoro denně aktivně účastnili obřadů, rituálů               

se zpěvem a tancem. Tvořivá činnost jim pomáhala udržovat si zdravou, 

svěží mysl a duševní rovnováhu. Odmalička se tak ve stylizovaných 

situacích, které si při tanci přehrávali, učili „myslet tělem“.“29  

Šimanovskému jde o propojenost hudby, zpěvu, pohybu a dramatických 

postupů v jejich přirozené podobě. Inspiraci nachází v životě přírodních 

národů. Upozorňuje na to, že v naší dosavadní školní praxi jsou předměty 

jako je hudební, dramatická nebo pohybová výchova odděleny a svými 

aktivitami   se snaží tento stav spolu s dalšími pedagogy a jinými odborníky 

měnit.30 

Význam neverbální komunikace pro vývoj dítěte dokládá např. Donerty-

Sheddon uvádí, že mimoslovní komunikace: „dává dítěti důležitý nástroj 

pro interakci s ostatními lidmi.“31 Rozšiřuje pojem slova komunikace    

 o význam sdílení, tzn. „ kdykoli s někým sdílíme své myšlenky nebo pocity, 

komunikujeme.“32 Sdílení  ale nemusí probíhat pouze na verbální úrovni. 

                                                
28 Zdeněk Šimanovský, původním povoláním dramaturg, vyučuje hudebně-dramatickou 
výchovu na Pedagogické fakultě UK a současně studuje psychologii na univerzitě 
v Olomouci.  Kromě toho se zabývá rodinnými konstelacemi.  
29 Šimanovský 2001, s.16  
30 Šimanovský vede kurzy pro pedagogy. Spolupracuje zejména s Alenou Tichou, 
pedagožkou, která se zabývá zejména hlasovým projevem. Vydali společně knihu Lidové 
písničky a hry s nimi, Hry s hudbou a techniky muzikoterapie a Hry pro zvládání agresivity 
a neklidu.  
31 Doherty- Sneddon, s. 13 
32 Doherty- Sneddon, s. 13 
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Sdílení v tichosti, kdy děti vnímají ostatní a samy sebe, může být často 

hlubším prožitkem33.  

Pro to, aby mezi dětmi a dospělými probíhala kvalitní komunikace,  

je třeba dvou základních aspektů: vnímavosti a schopnosti interakce, 

 tj. schopnosti chápání potřeb a přání dítěte34.  

Jinými slovy jde o to, zda jsou děti i dospělí schopní číst a přijímat 

neverbální signály. Je třeba si uvědomit, že u dospělých může docházet 

k automatizaci komunikace a člověk tak snadno ztratí smysl   pro významné 

signály. Pomoci nám může zkušenost a znalost konkrétního dítěte. 

 Stručným shrnutím lze říci, že neverbální komunikace, potažmo 

neverbální techniky pomáhají dětem vyvíjet se v sociálních vztazích a jsou 

pro ně jakýmsi mostem a pomocníkem v případě, že mají s verbálním 

projevem potíže.  

 

 
4.4 Neverbální techniky jako zdroj informací o dětech  

 
Užitečným zdrojem informací je sledování dětí při hře. Na co se zaměřit? 

Předmětem pozorování bývá zejména schopnost kooperace (spolupráce)  

a vztahy mezi dětmi. Skupinová dynamika35 je pojem, který zahrnuje mnoho 

informací a poznatků o tom, co se ve skupině děje.  

Skupinovou dynamiku je možné obecně charakterizovat jako             

„souhrn metod, kterými lze ovlivňovat skupinové procesy.“36  

                                                
33 Konkrétní způsoby neverbálního sdílení budou uvedeny v praktické části. 
34 Donerty- Sheddon, s. 14 
35 Pojem skupinová dynamika zavedl Kurt Lewin v roce 1944, který dlouhodobě analyzoval 
systematicky a vědecky zákonitosti skupin ( in Hermochová 2005) 
36 Hermochová 2005, s. 85 
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Skupinová dynamika je také teoretický vědecký obor, který zkoumá fakta 

ovlivňující dynamiku skupiny.37  

Pro pochopení významu skupinové dynamiky je třeba uvědomit si,  

čím je pro jednotlivce skupina: 

 „Skupiny lze nazírat jako spojující článek mezi zájmem společnosti        

a zájmem jedinců. Jsou prostředím, kde se vzájemně střetávají společenské 

potřeby s potřebami jednotlivců. Skupina je významnou silou ve vývoji 

jednotlivce a také faktorem, který ovlivňuje jeho výkon. Práce se skupinou, 

ovlivňování její dynamiky je velmi významným nástrojem ovlivňováním dětí 

a atmosféry ve třídě.“38  

Co vše tedy můžeme sledovat? Vzájemné vztahy mezi členy skupiny, 

role jednotlivých členů skupin (role vedoucího, role outsidera atd.), 

dlouhodobě můžeme pozorovat vznik a vývoj norem chování, hodnot.      

Při průběhu neverbálních technik v praxi se zaměřujeme kromě jiného  

na reakce dětí. Co se týče neverbální složky, sledujeme výraz tváře, 

gestikulaci, postoj těla, umístění v prostor. To vše nám může být vodítkem 

pro lepší pochopení situace. Sledujeme tedy, jak se děti tváří, kam se dívají, 

jestli se soustředí na zadaný úkol nebo se rozhlíží po třídě a hledají nové 

podněty, což by svědčilo např. o tom, že je hra nebaví nebo že se necítí 

dobře ve skupině, se kterou pracují, a proto se nekoncentrují  na zadaný 

úkol.  

Existuje mnoho metod a technik, které pracují s dynamikou skupiny  

a u všech technik můžeme sledovat vzájemné vztahy ve skupině.  Nicméně 

díky neverbálním technikám dochází u dětí ke zklidnění a ztišení,                      

a (nejen) tím k lepšímu soustředění a uvědomění si vlastních pocitů.  
                                                
37 Hermochová 2005, s. 85 
38 Hermochová 2005, s. 16. 
Soňa Hermochová je pravděpodobně jedinou českou autorkou, která se zabývá skupinovou 
dynamikou ve školní praxi. Proto byl v této práci upřednostněn pro charakteristiku 
skupinové dynamiky pouze tento zdroj. 
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Ve chvíli, kdy děti nemluví, se mohou lektoři, ale také učitelé lépe 

soustředit na chování dětí. Slova často zastiňují to podstatné a odvádějí 

pozornost od důležitých věcí. Díky onomu ztišení můžeme v tu chvíli vidět 

a vnímat všechny žáky a nejen ty, kteří se často vyjadřují a hlásí se o naši 

pozornost. Využívání neverbálních technik nám může pomoci děti více 

pochopit, více je poznat. Stanou se při soustředěném pozorování bohatým 

zdrojem informací o dětech.  

Podmínkou pro to je ale mít o dětech alespoň základní informace. 

Měli bychom znát skutečnosti, které jsou ve třídě běžné, abychom je 

dokázali odlišit od jiných projevů. Lektor sám samozřejmě nemůže vnímat 

vše, co se mezi dětmi děje. Velmi užitečná je pro tyto potřeby přítomnost 

učitele, který je na programu nejčastěji v roli pozorovatele. Má tu výhodu, 

že děti zná mnohem hlouběji, zná jejich běžné reakce, chování, sociální 

zázemí apod. Pro učitele samotného může být preventivní program jednou 

z mála možností, kdy vidí děti z jiného úhlu pohledu, v jiných situacích. 

Navíc není jeho pozornost zatížená vedením programu a napomínáním 

žáků. 

 
 

5 Jak komunikovat s dětmi 
 
Pro navázání dobrého vztahu s dětmi, který je základním předpokladem         

pro realizaci úspěšného programu, je třeba být si vědom určitých zásad 

komunikace s dětmi. Jak mohou vypadat konrétní zásady pro lektory 

primární prevence, dokládá velmi trefně a přitom jednoduše organizace 

zabývající se preventivními programy Prev-centrum. Tyto zásady se 

vztahují obecně k tomu, jak mluvit a jednat s dětmi: 
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• Naslouchejte dětem, jejich problémům, buďte citliví i k jejich drobným 

pokusům o komunikaci, není vždy snadné mluvit o svých starostech. 

Gajdošová doplňuje myšlenkou H. Gardnera39:    

„H. Gardner  zdůrazňuje, že jádrem inteligence mezilidských vztahů jsou 

schopnosti rozpoznávat náladu, temperament, motivaci  

a potřeby jiných lidí a vhodným způsobem na ně reagovat.“ 40 

•  Nezapomínejte na to, že každé dítě je individualitou a tudíž každé potřebuje 

i jiný přístup k řešení svých problémů. 

• Podporujte dobré vztahy mezi dětmi ve třídě. 

• Chvalte děti i za drobné pokroky - pozitivní hodnocení je nejlepší motivací. 

• Buďte otevření. 

•  Nevstupujte s dětmi do koalice proti někomu jinému. 

•  Neslibujte dětem věci, které nemůžete splnit. 

• Nezavazujte se slibem mlčení k něčemu, co nemůžete dodržet.41 

 

Podle Cangelosiho je také důležité všímat si jazyku, kterým mluvíme. 

V komunikaci se žáky doporučuje používat popisný jazyk namísto 

posuzujícího. Znamená to, že nepoužíváme formulace typu:  

Ty jsi ale šikovný/nešikovný/ nevychovaný/ hodný a děti nehodnotíme. 

Konkrétní výhodou je, že „žáci se cítí méně ohroženi, méně se u nich 

projevují sebeobranné postoje a ochotněji se zapojují do učebních činností. 

Při popisném vyjadřování vykresluje mluvčí situaci, chování, dosažený 

                                                
39 Americký vývojový psycholog Howard Gardner ovlivnil svou teorií "rozmanitých 

inteligencí" současný pohled na inteligenci všeobecně. Wikipedia, Howard Gardner (online) 
 
40 Gajdošová,  s. 243 
41 O. s. Prev-centrum, Informace pro lektory (online) 
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výsledek nebo pocit.  Posuzování osoby je pro atmosféru spolupráce zvláště 

zhoubné.“42 

Jak tyto zásady uplatňujeme v praxi? Při prvním setkání s dětmi vždy 

společně nacházíme a formulujeme základní pravidla, které budeme 

v programu dodržovat. Tato pravidla se týkají vzájemných vztahů mezi 

dětmi. Děti potřebují vytvořit imaginární bezpečný prostor, hranice,  

ve kterých se budou „pohybovat“. Také Neuman potvrzuje důležitost tohoto 

kroku a zdůrazňuje jeho přednosti.  

O pravidlech: „jsou to krátké, písemné závazky, oboustranně podepsané, 

vyjadřující srozumění s příslušností k dané skupině i k jejímu hodnotovému 

systému. Vytvoření pravidel vybízí k uplatňování názorů, akceptování kritiky 

a k podstupování situací, vyzývajících k jejich osobnímu růstu.“43 

 Nejčastěji zaznívající pravidla ve třídách bývají pravidla týkající se 

vzájemného respektu (Budeme se respektovat), respektu k názoru druhého 

(Respektujeme názory druhých), míry otevřenosti (Každý má právo říct jen 

to, co chce), práva neúčastnit se her (Říká se mu Právo STOP. Děti 

nenutíme se zapojovat, pokud mají nějaký osobní problém nebo se 

jednoduše na hru necítí). Zařazují se také pravidla vyzývající děti 

k vzájemnému naslouchání si (Nasloucháme si/Posloucháme se) nebo 

striktněji určené pravidlo o způsobu vyjadřování (Mluví jen jeden).  

To souvisí se zákazem používání sprostých slov či jiných urážek 

(Nemluvíme sprostě, nenadáváme si). Poslední pravidlo se týká vzájemné 

důvěry v to, že děti nebudou vynášet osobní citlivé informace o spolužácích 

(Např. nevynášíme informace). Počet pravidel záleží na úvaze lektora  

a na přáních dětí, neměla by se ale ztratit přehlednost a jasnost pravidel. 

                                                
42 Cangelosi, s. 93 
43 Neuman, s. 29 
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Jak předešlé řádky shrnout? Práce s dětmi vyžaduje velikou citlivost, 

vnímavost k tomu, co se právě děje. Zároveň děti potřebují cítit jistotu 

vedení, potřebují se cítit bezpečně. Pomocí těchto základních zásad můžeme 

připravit dětem důvěryhodné a relativně bezpečné prostředí. Kromě zásad 

komunikace s dětmi hraje velkou roli povaha vztahu mezi dětmi a lektorem 

a prostorové uspořádání třídy, které bude zmíněno v následující kapitole. 

 

 

6 Odlišnosti dlouhodobých programů 
nespecifické primární prevence od běžného 
vyučování 

 

Způsob komunikace s dětmi je dán také povahou vztahu lektora a žáků  

a uspořádáním prostoru. U neverbálních technik, které jsou často 

prožitkové, je vzájemná důvěra mezi lektorem a žákem, stejně jako 

prostorová organizace třídy, velmi důležitá.  

 

6.1 Vztah lektora k dětem 
 

Vymezení vztahu lektora k dětem je v literatuře těžko dohledatelné, 

pravděpodobně také z důvodu, že primární prevence se stále ještě 

„neusadila“  a některé skutečnosti nejsou zcela upřesněny, jak již bylo 

zmíněno na začátku této práce. Nejlépe vystihuje povahu vztahu lektora 

primární prevence a dětí Hermochová, která definuje vedoucího sociálně- 

psychologického výcviku, o kterém říká, že: „(…) je v podstatě učitelem- 

ovšem je více zaměřen na analýzu toho, co se při učení děje, jak učení  

a získávání dovedností probíhá. Je zároveň plánovačem, průvodcem, 



 

36 

 ale i vyhodnocovatelem.“44 V tomto ohledu je role lektora s rolí vedoucího 

téměř totožná.  

Vztah k dětem je otevřený, přátelský, založený na vzájemné důvěře  

a respektu Velmi důležitým předpokladem pro efektivní prevenci  

je vzájemné seznámení žáků i lektorů a navázání důvěry mezi nimi.  

 

6.2 Prostorová organizace třídy 
 

Rozmístění žáků v prostoru třídy hraje důležitou roli v komunikaci. 

Křivohlavý, Mareš dokládají, že: „Způsob rozdělení žáků může mít vliv 

 na účinnost komunikace. Vytváření školních tříd, studijních skupin by se 

mělo dít promyšleně s ohledem na zadané cíle, výchozí podmínky, 

zvláštnosti žáků.“ Křivohlavý a Mareš upozorňují na to, že na základních  

a středních školách probíhá výuka převážně v klasickém uspořáním školních 

lavic a upozorňují na to, že návyky z tradičního hromadného vyučování 

žákům ztěžují komunikaci v nových situacích.45  

Programy primární prevence se oproti tomu vyznačují kruhovým 

uspořádáním. Výhodu kruhového uspořádání dokládají mj. výzkumy, které 

sledovaly, jak ovlivňuje v pedagogické komunikaci vzdálenost osob. Brooks 

se spolupracovníky46 předpokládají existenci tří komunikačních zón: 

 

1. Sociálně-poradní zóna (do okruhu 3,7m) 

Blízkost účastníků podporuje intenzitu pedagogické komunikace i její 

obousměrnost. Žáci jsou aktivnější a jsou více vtahováni do děje. Právě 

kruhové uspořádání spadá do této zóny. 

                                                
44 Hermochová 1982, s. 56  
45 Mareš, Křivohlavý, s. 38 
46 Brooks, in Mareš, Křivohlavý, s. 49 
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2. Blízce veřejná zóna (mezi 3,6 a 7,6m) 

Vyznačuje se nižším počtem kontaktů mezi učitelem a žáky a i nižší 

kvalitou komunikace. V této zóně se nachází běžně učitel se svými žáky  

při frontálním vyučování. Žáci sedí v lavicích za sebou. V sociálně- poradní 

zóně je pouze několik žáků z předních lavic. 

 

3. Zóna vdáleně veřejná (nad 7,6m) 
Vyznačuje se nejnižší frekvencí komunikace mezi žákem a učitelem. 

V primární prevenci je vzdálenost mezi lektorem a dětmi téměř po celou 

dobu blízká, v této zóně se většinou neodehrávají žádné aktivity. 

  

Následující souhrny představují poznatky z praxe lektorů primární 

prevence a doplňují teoretické východisko Křivohlavého praktickými 

zkušenostmi. V praxi přináší výhody kruhového uspořádání židlí zejména 

tyto výhody: 

 

• Kruhové členění poskytuje všem žákům stejnou možnost se projevit,  

tj. všichni mají stejné postavení.   

• Komunikace je otevřenější, mezi dětmi a lektory není bariéra lavic.  

• Děti mají svobodu pohybu omezenou pravidly danými při programu. 

• Lektor má mnohem lepší přehled o tom, co se mezi dětmi děje, a to mu dává 

možnost rychlejšího reagování. 

• Mezi dětmi se ukazují rychleji vzájemné vztahy. 
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Kruhové členění avšak také zvyšuje nároky na schopnosti lektora: 

 

• Otevřený prostor je zkouškou ukázněnosti žáků. Pro lektory je 

mnohem náročnější udržet ve třídě klid potřebný pro práci. Děti 

rychle ztrácí v otevřeném prostoru zábrany.  

• V pohybových hrách je náročné neztratit přehled o dění mezi dětmi  

a tím  kontrolu nad situací. 

• Snadno může dojít k vzájemným konfliktům. Lektor musí mít 

schopnost umět jednat ve vyhrocených situacích, musí reflektovat 

závažnost situace, popřípadě se ji pokusit řešit. 

• Pro některé žáky může být nepříjemné projevovat se přede všemi 

spolužáky. Sezení v lavicích jim přináší jisté bezpečí. S touto 

skutečností je třeba počítat a popřípadě prostor uravit podle potřeb 

žáků. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

7 Rozdělení neverbálních technik podle cíle 

 

Jedno z možných rozdělení neverbálních technik, které je praktické  

a využitelné pro praxi, je členění podle cíle. To znamená podle toho,  

čeho chceme technikami dosáhnout. Při rozčleňování her lze vycházet  

ze zkušenosti různých autorů. Každý autor klade důraz na jiný aspekt 

související s hrou. Například Šimanovský47 rozděluje hry na jednu stranu 

podle jejich působení na pozornost dětí (hry na soustředění a zklidnění, 

aktivizační hry), ale také podle jejich charakteru (poznávací a edukativní 

hry). Podobně dělí hry Potmannová48, která  bere v potaz účinek her, jejich 

využití (např. hry snižující neklid, hry ke zklidnění). Neuman49 člení hry 

podle použití v praxi, podle fáze, ve které hru využíváme,  

např. seznamovací hry, zahřívací a kontaktní hry, hrátky a zábavné 

soutěžení, hry pro rozvoj důvěry, týmovéhry, hry pro reflexi a závěrečné 

hodnocení. Neumanovo  členění působí jednodušeji a přehledněji, nicméně 

hledisko Šimanovského a také Portmannové, tj. pozornost dětí, je velmi 

důležitým aspektem, se kterým je třeba počítat.  

Neverbálními technikami jsou míněny techniky, kde děti využívají  

ke komunikaci jiné prostředky, než je slovo, tzn. na jednu stranu prostředky 

vlastního těla-postoj těla, mimiku, výraz tváře, tj. přostředky přirozené 

neverbální komunikace nebo prostřednictvím jiných komunikačních 

prostředků- kresbou, hudbou, dramatem, nebo obecně pohybem. Právě díky 

                                                
47 Šimanovský 2002  
48 Portmannová 1993 
49 Neuman 2007 
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tomu, že zde jde o využití specifické skupiny technik, vyžaduje své vlastní 

členění, upravené pro účely praxe primární prevence. 

Rozdělení podle cíle, tzn. podle toho, čeho onou technikou chceme 

dosáhnout, je pro praxi nejužitečnější. Existuje mnoho knih, které jsou 

zaměřené na skupinu určitých specifických her, např. Hry pro zvládání 

agresivity a neklidu50, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění51, 

Dobrodružné hry v přírodě.52 

Jsou určitými příručkami, které mají za cíl být praktické a využitelné. 

V úvodu většinou obsahují své osobité pojetí hry, pravidel a obecné zásady 

přípravy a vedení her, popř. jiná upozornění a doporučení. Konkrétní 

techniky a hry jsou ale často uvedeny pouze na několika řádcích, obsahují 

často pouze zadání hry. Čtenář se pomocí jednoduchých ikon uvedených  

u každé hry dozví základní informace, tzn. od jakého věku je hra vhodná, 

pro jak velkou skupinu je hra určená, popř. míru hluku, kterou můžeme  

od hry očekávat, jaké jsou potřeba pomůcky.  

Pokud je čtenářem lektor, pedagog nebo vychovatel, ocenil by jistě navíc 

praktické zkušenosti s hrou, tj. kdy je vhodné ji zařadit, jaké jsou 

předpoklady pro její zařazení (např. skupina dětí, která se zná delší dobu, 

 ve které panuje atmosféra důvěry nebo naopak skupina, která se ještě příliš 

nezná), ale také úskalí té které konkrétní hry a jiná doporučení.  

Často vyznívají hry příliš ideálně, počítají s harmonickými třídami,  

kde panují dobré vztahy. Mnoho her nelze z tohoto důvodu v praxi využít.  

Nepočítají s atmosférou nedůvěry ve třídě, s vyšší mírou agresivity  

a nepřátelskosti apod. Právě tuto mezeru se snaží vyplnit tato práce. Místo 

zásobníku her nabízí hlubší seznámení s jednou konrétní hrou, která  

je zástupcem tematické skupiny (tj. seznamovací hry, týmové hry apod.)  

                                                
50 Šimanovský 2002 
51 Portmannová 1993 
52 Neuman 2007 
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U každé skupiny bude uvedena konkrétní technika, její využití, popis, 

zkušenosti z praxe včetně užitečných postřehů, na co je dobré dát si pozor, 

popřípadě další dopopručení. Skupiny her jsou zvoleny následovně: 

  

• Hry pro naladění, zjištění atmosféry 

• Seznamovací hry 

• Týmové hry zaměřené na spolupráci skupiny 

• Hry rozvíjející sociální dovednosti žáků  
(vnímavost, empatii, důvěru apod.) 

• Hry pro odreagování, relaxaci 

• Hry pro lepší soustředění, pozornost. 

• Hry pro závěrečné hodnocení nebo pro reflexi 

 
 

7.1 Hry pro naladění, zjištění atmosféry 
 

Příklad techniky: Teploměr 
 

Charakteristika a popis aktivity: 

 Pomocí této aktivity dosáhneme rychlého zjištění nálady a atmosféry  

ve třídě. Dá se použít také pro rychlou zpětnou vazbu po skončení 

v podstatě jakékoli aktivity. (viz. Hry pro závěrečnou reflexi.) Reitmayerová 

a Broumová53 uvádějí, že tyto techniky: „Nejdou příliš do hloubky,  jejich 

výhodou je však jejich efektivita. Během poměrně krátké doby je možné se 

dozvědět jasnou a srozumitelnou  informaci od každého účastníka. Oblíbené 

jsou u dětí, které neudrží dlouho pozornost.“54  

                                                
 

54 Reitmayerová, Broumová, s. 120 
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Zadání by mělo probíhat nejlépe současně s praktickou ukázkou,  

kdy rukou zdvihnutou před sebou ukážeme žákům pomyslnou škálu a podle 

zvolené otázky na oné škále ukážeme také možné „odpovědi“ (míněno 

neverbální znázornění na pomyslné škále). Pro zjištění „nastavení“ dětí  

a jejich nálady se můžeme zeptat například na to, jak se dnes mají, jak se 

vyspaly, jak se těší na program apod. Otázku můžeme zvolit podle našich 

potřeb.  

 

Využití: 

Velmi rychlý, šikovný způsob, kterým zjistíme, jak se děti cítí, jak se 

mají, jak se těší na program. Hodí se proto zvláště na začátek programu, kdy 

děti, ale i lektoři potřebují určitou chvíli na „přepnutí“, na přizpůsobení se 

jinému stylu práce. Zároveň se na děti můžeme lépe naladit,  když každé 

z dětí poté ještě zopakuje své jméno a krátce okomentuje předchozí pozici 

 na náladoměru. Tím dojde přirozeně ještě k většímu uvědomění sebe sama, 

děti se stanou pozornější k sobě, ke svým pocitům a nepřímo také 

k ostatním spolužákům.  

 

Doporučení: 

Při ukázce pomyslné škály pomůžete dětem jak slovním komentářem 

(např. „Pokud jste se dneska nevyspali dobře, máte pěkně špatnou náladu 

nebo se vám nic nechce dělat, dejte ruku úplně dolů, takhle…“, tak i vaší 

mimikou, výrazem tváře. Snažte se být poutaví, ale přitom autentičtí.  

Děti  tím podpoříte v tom, aby více „šly do svých pocitů“. Pokud pro vás 

není příjemné příliš se předvádět,  jednoduše začněte s ukázkou nálady vy, 

což je vhodné v každém případě. Pro lepší soustředění se na vlastní pocity 

nechte děti zavřít oči. Po tom, co budou mít všechny děti ruce před sebou, 

vyzvěte je k otevření očí a k pozornému rozhlédnutí kolem sebe. Děti nejsou 
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zvyklé sdělovat si, jakou mají náladu a může je překvapit, když uvidí, jak se 

mají jejich spolužáci. Vytvoří se tím hned v úvodu intimnější (ve smyslu 

komornější) atmosféra. Pokud jste ve třídě, kde si děti vzájemně nevěří a 

útočí na sebe, ať už psychicky či fyzicky, nenuťte děti zavírat oči. Délku hry 

je možné přizpůsobit danému kolektivu. 

 
 
 

7. 2 Seznamovací hry 
 

Příklad techniky: Tričko (ve verzi pro starší děti erb nebo webová stránka) 

Charakteristika a popis techniky: 

Technika s pomocí výtvarných prostředků, která se využívá k hlubšímu 

seznámení dětí a zároveň jako trénink sebeprezentace. Probíhá tak,  

že každému dítěti rozdáme předtištěný papír formátu A4 s obrysem trička 

nebo erbu. Webovou stránku si většinou žáci tvoří sami celkově.  

Sdělíme dětem instrukci, které může předcházet motivace, tzn. vtažení dětí 

do tématu vhodnými otázkami nebo nějakým krátkým příběhem, který děti 

zaujme. Děti může dobře motivovat i určitá představa (viz instrukce). Cílem 

techniky je, aby děti kresbou vyjádřily sebe sama, své koníčky, hodnoty 

apod. Tričko, erb a webová stránka jsou pouze formy, které volíme podle 

věku dětí a podle konkrétní třídy.  

Instrukce pro techniku Tričko může znít např. takto: „Představte si, že 

nemůžete mluvit a že dostanete jen tohle bílé tričko. Chcete, aby se o vás 

ostatní něco dozvěděli, aby vás poznali. Zkuste na tričko nakreslit takové 

věci, které o vás nejvíce vypovídají, třeba co rádi děláte, co máte rádi,  

na čem vám záleží. Představte si, že byste měli tohle tričko nosit. Máte na to 

20 minut.“ 
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Tričko volíme pro menší děti, většinou od 4.-6. tříd. Erb používáme 

orientačně pro 7. nebo 8. třídy. U erbu využíváme rozdělení na části,  

kdy dětem upřesníme jednotlivé kategorie (Např. zadání: do první části 

nakreslete svoje koníčky, do druhé to, na čem vám záleží, do třetí to,  

co byste si přáli do budoucna.) Formu webové stránky volíme pro nejstarší 

ročníky. Zvláště starším ročníkům dovolujeme kombinovat kresbu s psaným 

slovem. 

Po dokreslení si obrázky společně prohlédneme formou „galerie“,  

tzn. výkresy si žáci položí na židli a ostatní procházejí v tichosti postupně 

kolem všech obrázků. Následuje čas pro sdílení dojmů a prostor  

pro doptávání se.  

 

Využití: 

Techniku zařazujeme ve chvíli, kdy je naším cílem, aby se skupina více 

poznala. Díky této aktivitě můžeme upozornit nebo vyzdvihnout kvality 

spolužáků, kteří se ve třídě příliš neprojevují nebo mají s verbálním 

projevem potíže. Můžeme ji pojmout také jako trénink sebeprezentace 

 a vzájemného naslouchání. Patří mezi nosné techniky, musíme počítat 

s větší časovou dotací (cca 40 min). Pokud je program rozdělen na dva 1,5 

hod. bloky, hodí se více do první poloviny programu. Průběh techniky může 

do veliké míry ovlivnit další dění v programu. Patří mezi emocionálně 

silnější aktivity, protože děti při nich odkrývají samy sebe. Užitečné je proto 

říci dětem předem, aby si rozmysleli, co do obrázku chtějí nakreslit a jestli 

jim nevadí podělit se o to se spolužáky.  

 

Úskalí techniky  a další doporučení: 

Opatrnost je na místě ve třídě, kde nepanuje klima důvěry a přátelskosti. 

Neměli bychom dopustit, aby se díky obrázkům staly některé děti terčem 
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posměchu. Ošetřit to můžeme tak, že se před ukončením kreslení zeptáme, 

jestli někomu vadí ukázat svůj obrázek spolužákům. Z počtu žáků můžeme 

usoudit na míru důvěry ve třídě. Pokud by byl počet dětí vyšší, vynecháme 

společné prohlížení formou galerie a s dětmi pouze společně zreflektujeme 

průběh hry a necháme prostor pro doptání se. Otázky v reflexi směřujeme na 

to, jak se dětem dařilo splnit zadání, jak je hra bavila, na co by se chtěly 

zeptat spolužáků apod. 
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Nikdy nenutíme děti vyjadřovat se, pokud nechtějí. Při hře se často stává, 

že minimálně jeden z žáků sedí stranou a vůbec nekreslí. Schopnost 

pozorovat je u lektorů zvláště v této technice důležitá. Přístup k takovému 

žákovi vyžaduje velikou citlivost. Zjistíme míru otevřenosti žáka, zda je 

schopný pojmenovat důvod, proč nekreslí a vhodně reagujeme. Někdy jde 

pouze o to, že žák neví, co má kreslit a potřebuje podporu nebo nasměrování 

k tomu, co by mohl kreslit. Pokud je žák uzavřený a nechce s námi příliš 

komunikovat, necháme mu svobodu v tom, aby nic nekreslil a nechal před 

sebou prázdný papír. Pravděpodobně má pro to dobrý důvod. Šimanovský 

k tomu říká: „Bloky a zábrany v člověku vznikají z určitých praktických 

důvodů. Možná, že mu někdy pomohly (doslova) přežít. U některých dětí je 

situace podobná. Proto rázná manipulativní snaha „bořit v dětech zábrany“ 

bez ohledu na to, co dítě prožívá a co chce, jim nemusí jen prospívat.“55  

 
7. 3 Týmové hry 

 

Příklad techniky: Obrazce 

 

Charakteristika a popis aktivity: 

V praxi často využívaná jsou technika směřující k posílení schopnosti 

spolupráce  kolektivu. Podmínka nemluvení žáky vede k zaměření se na jiné 

možnosti komunikace, ale také ke zklidnění, ztišení a citlivějšímu vnímání.  

Úkolem dětí je společně utvořit obrazce, které jim postupně sdělují 

lektoři. Začíná se většinou kruhem, pokračovat můžete trojúhelníkem, 

obdélníkem a když to děti zvládají, lze zadat i složitější obrazce jako je 

dům, vlajka ČR, kočka atp. Důležité je správné zadání. Děti by měly 

                                                
55 Šimanovský 2001, s. 28 
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pochopit, že  obrazec musí utvořit jako skupina ze svých těl, tzn. lektor by 

měl obrazec rozpoznat z ptačí perspektivy. 

 

Využití: 

Tato technika patří mezi jednodušší hry zaměřené na spolupráci.  

Na druhou stranu pro některé třídy může být velmi náročná díky podmínce 

nemluvení. Je dobré ji zařadit ve chvíli, kdy potřebujete zjistit, jak funguje 

třídní kolektiv. Skutečnost, že děti při této aktivitě nemluví, vám pomůže 

lépe se soustředit na třídu jako takovou. Používá se jako jisté měřítko,  

podle kterého se potom postupuje dále.  

Velmi dobře odkrývá postavení dětí ve třídě. Iniciativy se většinou 

uchopí ty děti, které bývají i jinak aktivní, vůdčí. Můžete tím pádem 

jednoduchým, rychlým způsobem sledovat dynamiku kolektivu.  

Technika ukáže na druhé straně děti, které se do kolektivu špatně začleňují, 

odmítají ho nebo ho záměrně narušují například nerespektováním pravidel 

nebo odmítnutím techniky. Také často dochází k tomu, že děti nezvládají 

využívat pouze neverbální komunikaci a domlouvají se verbálně,  

což lze někdy hodnotit jako proces učení. S mluvením při hře můžeme 

naložit tak, že v závěru hry žákům sdělíme to, čeho jsme si všimli,  

tj. že nerespektovali pravidla, zároveň však vyjádříme podporu pro zlepšení 

při příští hře. 

Čeho dalšího si můžeme ještě všímat a k čemu nám to bude? Záleží  

na cíli, který technikou sledujeme. Sledování dynamiky kolektivu nebývá  

u této hry hlavním cílem, ale spíše vedlejším produktem. Pokud ale 

zpozorujeme při hře skutečnost, se kterou bychom dále chtěli něco dělat 

(např. vzájemné ubližování, výraznou aktivitu určitého jedince nebo naopak 

úplnou pasivitu někoho jiného), můžeme po hře otevřít přímou diskuzi. 

Tento postup ale lze doporučit pouze pokud si je lektor jistý ve svých 
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dovednostech a v tom, kam diskuzí směřuje. Musí si být také vědom toho, 

že otevřenou konfrontací může způsobit mnoho škod. Není tedy vhodné 

zacházet příliš do hloubky. Vhodnější je například pouze komentář lektora 

 o tom, čeho si při hře všiml (například toho, že se možná někdo žáků necítil 

při hře dobře) a zároveň může podpořit děti v pokusu o změnu chování. 

Lektor tím dá najevo, že si je vědom toho, co se děje, ale že nebude žáky 

ohrožovat přímou konfrontací. 

Využít hru můžeme spíše takto:  Zapamatujeme si průběh hry pro účely 

dalších technik, kdy si například potřebujeme vytipovat vůdčí osobnosti  

pro rozdělení dětí do skupin. Nejvhodnější variantou je vybrat na základě 

zjištěných skutečností další techniku, která bude reagovat na daný problém. 

To ale předpokládá schopnost improvizace a dlouhodobější zkušenost 

lektora.  

Kromě toho, co můžeme z techniky vypozorovat, je důležitá i znalost 

toho, jak naložit se situací, když technika neprobíhá ideálním způsobem. 

Nabízí se dvě řešení. Pokud vidíme, že aktivita působí na kolektiv spíše 

destruktivně, tzn. narůstá počet konfliktů, atmosféra je nepřátelská nebo 

jiná, podobná situace, hru ukončíme. Upozorníme děti, že způsob, který 

doposud využívaly, není vhodný, motivujeme je pro zlepšení a hru zkusíme 

ještě jednou. Výhoda tohoto řešení je v možnosti pozitivní korekce jednání, 

kterou si děti přímo zažijí a v praxi uplatní. Teprve poté můžeme  společně 

přijít na důvod toho, proč se hra na druhý pokus zdařila. 

 Pokud máme pocit, že by to kolektiv zvládl, diskutujeme po ukončení 

neúspěšného pokusu s dětmi nejdříve o tom, proč se hra nedaří a až posléze 

se pokusíme o druhý pokus. Tuto variantu doporučuji u dětí, které rádi 

diskutují, jsou komunikativní. Orientačním vodítkem je i věk dětí, tj. starší 

děti motivujeme k tomu, aby přišly samy na možnosti zlepšení, mladší 

motivujeme přímo.  
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Na co si dát pozor a  další doporučení: 

Je velmi jednoduché ztratit ve „změti“ dětí přehled o tom, co se mezi 

nimi děje. Mezi žáky mnohdy vládne z počátku chaos, než se dohodnou  

na nějakém postupu. Doporučuji rozdělit si skupinu na dvě poloviny 

s druhým lektorem, popřípadě i s paní třídní, pokud souhlasí. V praxi se 

osvědčilo pozorovat děti z vrchu, tzn. je dobré stoupnout si na nějakou  

židli, ze které budete mít přehled. Další doporučení se týká začátku a konce 

techniky. Je efektivní, když se s dětmi domluvíte, jak poznají, že technika 

začíná a končí. Zajímavěji a poutavěji než slovní upomínka působí nějaké 

zvukové znamení (např. zvoneček, tibetská mísa, gong nebo jiný ostřejší 

zvuk. Píšťalka není doporučeníhodná, vyvolává v dětech negativní pocity  

a je příliš hlučná.) 
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7.4 Hry rozvíjející sociální dovednosti žáků 

Příklad techniky: Mluvící ruce 

 

Charakteristika a popis aktivity: 

Velmi vtipná a žáky oblíbená hra. Mluvící ruce jsou hrou o komunikaci  

a o vcítění se do toho druhého, pro děti je hra spíše odreagování a zábava, 

což není vůbec na překážku. Kombinuje vhodně trénink verbální  

i neverbální komunikace. Hra probíhá tak, že se vytvoří dva kruhy žáků, 

vnitřní a vnější, kdy za každým sedícím žákem stojí či sedí druhý žák. 

Vnitřní kruh má za úkol diskutovat na zadané téma, vnější kruh dotváří 

atmosféru gestikulací tak, že prostrčí ruce pod paží žákovi sedícímu  

před ním. Vnitřní kruh žáků své ruce nepoužívá a má je složené na klíně.56  

 

Využití:  

V programu zaměřeném na komunikaci a vzájemném naslouchání si 

nebo pouze jako hra pro odreagování v jiném, podobně laděném programu. 

Nepatří mezi hlavní, nosné techniky, spíše dotváří atmosféru. Na druhou 

stranu můžeme díky této technice dobře otevřít téma vzájemného 

naslouchání a empatie. Opět je třeba mít na zřeteli cíl, který technikou 

sledujeme. Výhodou této hry je, že děti i lektoři se při ní nezřídka  velmi 

dobře baví.  

Při hře je třeba počítat s tím, že chvíli trvá, než se žáci rozmluví, než 

ztratí před sebou ostych. Otevírá se tím prostor pro lektora a jeho 

moderátorské, ale také například dramatické dovednosti. Lektor se snaží 

diskuzi rozproudit všemi možnými způsoby, může plně zapojit svou 

fantazii. Inspirativně může na děti působit např. improvizovaná nebo 

                                                
56 Viz. Ukázka fotografií v příloze 
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připravená scénka, kde lektor může děti s pomocí svých „druhých rukou“ 

(pozn. Rukou druhého lektora) žáky přivítat na „vědeckém kongresu“ 

(příklad). 

 

Úskalí techniky a jiná doporučení: 

Žáci ve dvojici mohou mít ostych dotýkat se.  Dvojice volíme s citlivostí 

nebo necháme samostné žáky, aby si vybrali. Pokud někdo nechce hrát, 

může se stát pozorovatelem či zapisovatelem. Může se stát, že technika se 

vůbec „neujme“, děti nebudou chtít diskutovat. Lektor může s dětmi krátce 

promluvit o důvodech, proč jim hra nevyhovuje. Možná ale ani snaha 

lektora nezapůsobí. Důležité je potom hru vhodně ukončit, aby neměli žáci 

pocit neúspěchu nebo v nich nepřevládl negativní postoj a plynně přejít  

na jinou aktivitu.  

 

7.5  Hry pro odreagování, relaxaci 
Příklad techniky: Bouřka 

Charakteristika a popis:  

Velmi rychlá, jednoduchá hra s využitím hudebním nástrojů, které ale 

nejsou nutné, což je výhoda. Probíhá tak, že lektor sugestivně líčí právě 

přicházející bouřku a žáci používají svých rukou nebo nástrojů k tomu,  

aby vyjádřily kapky dopadající na zem. Déšť samozřejmě sílí  a sílí, až se 

opět začne pomalu utišovat. Prožitek a odreagování bude o to větší,  

když budou mít žáci zavřené oči. Vedení lektora je v této hře obzvláště 

důležité, protože hru „drží ve vlastních rukou“. 

 

Využití:  

Tvořivá, relaxační hra. Její výhodou je krátký průběh, a tím možnost 

zařazení do různých částí programu. Vhodná pro kolektivy, kde panuje 
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atmosféra důvěry a kde nemají žáci ostych nebo strach se před sebou 

projevit. Uvítají ji spíše mladší ročníky (4., 5., 6. třídy), které většinou 

preferují dynamičtější program, kde se často střídají různé aktivity.  

Vhodné je sestavit program tak, aby měli žáci možnost si nástroje „osahat“, 

tzn. využít nástroj minimálně ve dvou technikách. Děti si budou více jisté  

a hra přinese větší efektivitu. Nabízí se například úvodní technika 

Náladoměr s využitím jednoho nástroje, nejlépe bubínku. Úkolem dětí  

je v ní beze slov vyjádřit momentální náladu skrze bubínek. 

 

Úskalí  techniky a jiná doporučení: 

Efekt většinou nepřináší ve třídách s větším počtem více aktivních  

(až hyperaktivních) dětí nebo dětí, které mají tendence být agresivní. Tyto 

děti neumí tak snadno relaxovat a vítají spíše pohybovější hry.  

Nástroj pro ně sice může být dobrá příležitost k „vybití“, nicméně mohou 

tím techniku výrazným způsobem narušit. Je potřeba, aby děti zvládaly 

určitou míru ukázněnosti ve chvíli, když drží v ruce nástroj. Technika také 

vyžaduje zkušenost lektora, a to právě proto, že nástroje se mohou v rukou 

dětí snadno „obrátit proti lektorům“.  Je třeba děti nadchnout a zaujmout. 

Vhodná může být pro ty lektory, kteří mají určité dramatické schopnosti  

a nebo alespoň dokáží poutavě líčit příběh.  

Zkušenosti s využitím hudebních nástrojů jsou stále mezi lektory 

primární prevence minimální, proto také děti nejsou na tento druh aktivit 

zvyklé. Na poprvé se nemusí hra setkat s úspěchem, přesto může být 

užitečné tento druh her zařazovat. Děti získají postupně větší jistotu  

a osmělí se.  
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7.6 Hry pro lepší soustředění, pozornost. 
Příklad techniky: Tichá pošta trochu jinak 

Charakteristika a popis techniky: 

 Zajímavá verze známé hry s využitím pantomimy, která lze využít  

zejména pro zlepšení pozornosti a zároveň jako oddechová hra. Žáci si 

ukázané slovo nešeptají, ale pantomimicky ukazují. Probíhá nejlépe ve dvou 

řadách židlí, kdy  žáci sedí v řadě za sebou. Na kartičkách jsou uvedené 

různé tělesné i psychické stavy člověka, např. zima, hlad, únava, veselost, 

smutek apod. Jako motivaci můžeme využít přirozené soupeřivosti žáků,  

tj. počítat body oběma družstvům.  

Nejdříve se všichni žáci mimo prvního v řadě otočí zády k prvnímu  

a lektor ukáže prvnímu sedícímu kartičku s určitou charakteristikou.  

Jeho úkolem je ukázat tuto charakteristiku tomu, kdo sedí za ním pomocí 

pantomimy a výrazu tváře. Ti, na nichž není řada, jsou otočeni hlavou 

dozadu, aby neviděli přechozí ukázky. Po tom,  

co „slovo“ doputuje nakonec, zveřejní se domněnky obou družstev. Hráč, 

který byl první, odchází na poslední židli a ostatní se posunou o židli 

dopředu. Hra může trvat několik kol, dokud vidíme, že žáky hra baví.  

Na hru vyhrazujeme většinou kolem 20 minut.  

 Tuto hru je možné využít i jako úvodní hru, pokud chceme s dětmi 

zahájit debatu o emocích a způsobech jejich vyjadřování. Děti potřebují 

většinou chvíli času, než hru zcela pochopí, ale potom se pro ně ne zřídka 

stane velmi zábavnou. 
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Využití:  

Tato hra se hodí k zařazení po dynamičtějších, pohybových hrách,  

po kterých jsou děti obvykle přespříliš aktivní. Používá se ve chvíli,  

kdy potřebujeme, aby se děti začaly opět koncentrovat. Výhodou je její 

potenciál pro práci s emocemi, který můžeme, ale nemusíme využít.  

Další výhodou je skutečnost, že děti původní hru většinou znají a tak nebude 

třeba adaptovanou verzi dlouze vysvětlovat. Vhodná je jak pro mladší,  

tak i starší děti, záleží na posouzení lektora. Po skončení hry mluvíme 

s žáky o tom, jak se jim hra hrála, co je bavilo více a co méně popř. jak se 

při ní cítili. Pokud chceme zařadit debatu o emocích, ptáme se na další 

otázky. Ty se potom mohou týkat toho, jaké emoce děti ještě znají, jak  

na člověku poznají, že právě prožívá nějakou emoci, jestli každý člověk 

prožívá emoce stejným způsobem, jaké jsou vhodné způsoby a jaké jsou 

nevhodné a proč apod. Podmínkou pro takovou debatu je ale atmosféra 

důvěry a bezpečí, která je předpokladem otevřenosti.  

 

Úskalí a jiná doporučení: 

Při práci s emocemi bychom měli být velmi obezřetní. Výběr emocí  

a charakteristik by měl zvolen s ohledem na konkrétní třídu. Jestliže hru 

zkoušíme s kolektivem poprvé, zařadíme raději neutrálnější, „bezpečnější“ 

charakteristiky jako je např. hlad, zima, teplo, únava, radost apod. Dáváme 

si pozor na ty charakteristiky a emoce, které by mohly v žácích probudit 

negativní pocity, ať už se jedná o projevy agresivity nebo naopak projevy 

smutku a lítosti. Lektor by měl znát základní informace o žácích, aby hrou 

neotevřel nějaké téma, se kterým si nebude posléze vědět rady. Znamená to, 

že by lektor měl např. vědět, kolik dětí je z rozvedených rodin, zda se 
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některému dítěti právě nerozvádí rodiče, zda jim  neumřel někdo blízký 

apod. Hra není určena pro hlubokou práci s emocemi, je třeba uvědomovat 

si to v průběhu celé hry. 

 
7.7 Hry pro závěrečné hodnocení nebo pro reflexi 

V rámci primární prevence nejlépe uplatníme krátkou, stručnou,  

ale efektivní reflexi. Program trvá poměrně krátce (pouze 4 vyučovací 

hodiny), delší reflexi příliš nevyužijeme. Delší reflexe se hodí po klíčových 

hrách, u nichž je vhodné nechat žáky nově nabyté zkušenosti  

a poznatky sdílet a diskutovat o nich. Častěji avšak potřebujeme hry krátce 

zreflektovat a právě pro tyto účely se dobře hodí tyto techniky: 

 

Příklady technik: Palec, Smajlíci, Teploměr. 

Charakteristika a popis her:  

Krátké techniky, které nám pomohou rychle zjistit spoustu užitečných 

informací. Uvedené příklady jsou různé formy těchto technik. Využívají 

gest nebo různých pomůcek, které zprostředkují zážitek poutavým 

způsobem.  

 

Palec- žáci naznačí s rukou nataženou před sebou polohou palce pocit  

ze hry. Aby se zamezilo vzájenému ovlivňování, necháme žáky nejdříve 

zavřít oči. Poté je vedeme k tomu, aby se rozhlédli kolem sebe a všimli si 

ostatních spolužáků.  

Teploměr- obdobně jako v úvodu uvedená technika Náladoměr probíhá 

tato technika s rukou nataženou před sebou. Žáci si představí před sebou 

určitou škálu- teploměr a rukou naznačí pozici, na které se cítí oni. Použít 

můžeme různé otázky týkající se průběhu hry, míry jejich zapojování, 

iniciativy, zda je hra bavila apod.  
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Smajlíci- Kromě samotných gest je možné využít různě barevné kartičky 

s různě se tvářícími obličeji (stačí dvě nebo tři- ☺, neutrální úsměv, L), 

které žákům rozdáme na začátku programu (tzn. každý žák u sebe bude mít 

dvě až tři kartičky). 

 

Využití: Nejen při závěrečném hodnocení, ale i jako reflexe v průběhu 

programu, kdy není naším cílem o hře delší dobu diskutovat. 

 

Úskalí a další doporučení: Jednoduchost a účinnost tohoto způsobu 

reflexe zpravidla nepřináší žádné problémy. Vhodné je měnit různé způsoby 

reflexe, aby technika nepřipadala dětem příliš nudná. Užitečné je připravit si 

otázky pro refelexi předem.  

 

 

8.  Sestavování programu 
 

Samotné hry nastínily způsob práce s neverbálními technikami.  

Po přečtení ale stále nemusí být jasné, jakým způsobem se program 

sestavuje a jaké zásady se při zařazování neverbálních technik používají. 

Kromě základních principů, které je nutné zmínit, jako je určení cíle  

a informovanost o třídě, pro kterou je program připravován, se kapitola 

věnuje volbě a principům střídání jednotlivých aktivit. V teoretické rovině 

se těmito zásadami obecněji zabývá například Cangelosi nebo Zelinová, 

v praktické rovině nabízí rady při realizaci programu např. Šimanovský 

nebo Neuman. Následující zásady sestavování programu vycházejí také  

ze zkušeností autorky. 
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1) URČIT SI CÍL 

V každém programu si musíme vytyčit cíl, kterého se držíme po celý 

program. Cíl, který zastřešuje všechny techniky, hry a diskuse, verbální  

i neverbální, dává jim smysl a propojuje je. Právě cíl má potom úzkou 

souvislost se zvolenými aktivitami, tzn. v případě použití neverbálních 

technik bývají určitými „pod-cíli“ např. zažít si jiný způsob komunikace, 

trénink komunikačních dovedností, rozvíjení vztahů mezi žáky, zkusit si 

jiný způsob relaxace, rozvoj schopnosti spolupráce, sebepoznání, vyjádření 

emocí apod. 

Formulace cíle setkání není jednoduchým úkolem. Důležitý kritériem  

je přiměřenost, tj. stanovit si takový cíl, který je reálný, proveditelný.  

Podle stanoveného cíle vybíráme hry, které s cílem korespondují nebo hru 

upravíme tak, aby našim cílům vyhovovala. Příklad ne příliš vhodně 

stanoveného cíle: Ve třídě, kde jsou velmi špatné vztahy, děti si navzájem 

nevěří a kde často dochází ke konfliktům nelze stanovit cíl zlepšit vztahy 

 ve třídě a obnovit důvěru mezi dětmi. Reálnější formulace by byla 

například: podpořit a upevnit pozitivní vztahy mezi dětmi, otevřít prostor  

ke vzájemné komunikaci. Je potřeba si uvědomit, že během čtyř hodin 

nejsou možné zázraky. Důležité je počítat s tím také při rozhovoru s učiteli, 

kteří mají často nereálná očekávání. 
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2) VĚDĚT, PRO KOHO PROGRAM PŘIPRAVUJEME 

Vždy bychom měli vědět, pro koho program sestavujeme. Podle toho, 

jaké informace o třídě máme, navrhujeme hry. Co se týče neverbálních 

technik, zvláště třídní učitel nám může podat informace o tom, zda děti rády 

kreslí, zda jsou obecně tvořiví nebo si raději povídají apod. Do hry vstupuje 

několik aspektů: 

 

Věk dětí 

Obecnější pravidlo zní, že mladší děti (5., 6. třídy) vítají spíše nenáročné 

pohybové hry, kde uplatní svou často přebytečnou energii (tzv. „hýbačky“), 

naopak starší děti preferují hry diskuznější a méně pohybové. Svou roli také 

hraje puberta a ostych před druhým pohlavím. Proto se volí spíše hry 

s absencí dotyku.  Děti bývají citlivé na téma své osoby, pro některé bývá 

nepříjemné projevit se před spolužáky. 

Co se týče mladších ročníků, dobře zvládají také týmové hry v prostoru, 

kdy mají společně splnit nějaký úkol. Naopak méně vhodné jsou hry  

a techniky diskuzního charakteru, kdy děti více sedí než se pohybují. 

Nepříliš vhodné jsou i techniky, kde mají děti projevit svůj postoj nebo 

techniky, které pracují s emocemi. Vždy záleží na konkrétní třídě, na její 

zralosti, na sociálních dovednostech dětí, na klimatu třídy. V praxi je možné  

se setkat i s velmi dobře spolupracujícími dětmi z páté třídy, které jsou  

zvyklé diskutovat a dávat si v komunikaci prostor. Proto se snažte se při své 

práci o individuální přístup ke každé třídě a o minimální „škatulkování“.  
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S věkem souvisí také pravidla. Pravidla hry upravujeme podle vyspělosti 

hráčů. Tak můžeme určité hry použít jak pro mladší, tak i starší děti. 

Pravidla můžeme někdy měnit i v průběhu hry,  např. když hra nemá spád 

nebo když jsou při ní děti příliš nepozorní.57 

 

Klima ve třídě 

 Tímto označením míním atmosféru ve třídě, tj. jaké ve třídě panují vztahy, 

jestli nepřišel do třídy někdo nový, jak děti reagovaly na informaci o konání 

programu- jak jsou pro program motivovaní. Důležitá je také aktuální situace, 

co se  týče vučování, tzn. jestli žáky nečeká písemná práce, jestli nepíší nějaký 

test po programu apod. Všechny tyto informace nám dopomohou lépe 

se na třídu „nastavit“, poznat a porozumět jejich náladě.  

 

 

3) VÝBĚR HER 

Vždy se snažíme vybrat takové hry, o kterých si myslíme, že budou  

pro děti zábavné a že je zvládnou. Dobrým informačním zdrojem jsou 

zprávy z realizace z minulých programů. Je přínosné uvažovat o třídě jako  

o „živoucím organismu“. Přemýšlet o tom, v čem děti vynikají, co jim moc 

nejde a program přizpůsobit pokud možno tak, aby mohly zažít pocit 

úspěchu, ale také obohatit se o něco nového, něco poznat. Zelinová k tomu 

dodává: „Každý pedagog by měl vědět, komu chce hru nabídnout. Každá hra 

není vhodná pro každé dítě. Na někoho působí tatáž hra pozitivně, jiný na ni 

reaguje negativně.“58  

                                                
57 Šimanovský 2002, s. 26 
58 Zelinová, 15 
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Je velice obtížné trefit se žákům „do noty“. V případě, že žáci reagují  

na určitou hru nebo téma negativně, je třeba si promyslet, zda a do jaké míry 

program přizpůsobit aktuálnímu dění. Šimanovský upozorňuje na to, že: 

„neverbální rozehrávání některých témat může probíhat i poměrně bouřlivě. 

Může být doprovázeno silnými emocemi a afekty, které mohou, ale také 

nemusí být projeveny navenek. Proto dobře zvažujeme, jaký vliv asi bude 

mít určité téma nebo konkrétní hra na skupinu.“59 

 

4) SESTAVOVÁNÍ PROGRAMU  

Podle Šimanovského začíná lekce následovně60: „Obvykle se začíná 

jednou či dvěma rozehřívacími hrami, následuje hra na uklidnění 

 a koncentraci a potom hlavní poznávací, edukativní hra. Přijdou-li však 

účastníci plní nevybitého napětí, je lépe začít relaxační hrou a navázat hrou  

na soustředění.“61 Neuman doplňuje pomocné otázky: „Co hrou sledujeme? 

Jaká skladba her přinese nejlepší výsledky? Kolik času na její realizaci 

máme? Jak ji zhodnotíme? Co budeme dělat, kdy žáci nebudou 

odpovídajícím způsobem spolupracovat?“62  

V programu by se měly střídat náročnější aktivity s těmi klidnějšími, 

stejně jako tvořivější hry s jednoduššími hrami. Neverbální techniky bývají 

často prožitkové, proto by po těchto hrách měla následovat hra  

na odreagování, nejlépe krátká, pohybová, jednoduchá hra. Obecně se 

hlavní technika zařazuje přibližně do středu programu, aby byl dostatek času 

pro reflexi, sdílení a zpracování tématu. Ke konci programu se zařazují 

klidnější, nenáročné aktivity. Děti už bývají unavené, 

                                                
59 Šimanovský 2002, s. 24 
60pozn. Šimanovský realizuje zejména dramaticko-hudební programy, které stojí  

         na podobných principech jako programy primární prevence. 
61 Šimanovský 2002, s. 24 
62 Neuman , s. 32 
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 potřebují si odpočinout. Na závěr jsou vhodné hladivé techniky,  

které podporují pozitivní vztahy v kolektivu. Při nich si děti píší vzkazy, 

kterými se navzájem oceňují a hledají na sobě to dobré.  

Závěrem: Sestavit kvalitní program není nic snadného, ale ani tak 

složitého. Neuman tuto skutečnost dobře vystihuje slovy:  

„Tvorba scénáře je umění. Projevuje se zde zkušenost, cit, intuice  

i dovednost analýzy.“63 

 
 
 

                                                
63 Neuman, s. 32 
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Závěr 
 

Smyslem této práce bylo ukázat, jakým způsobem a proč využívat 

neverbální techniky v nespecifické primární prevenci. Postupovala jsem  

od uvedení do tématu primární prevence, souvislostí s neverbálními 

technikami a příkladem konkrétní organizace a na dvou ukázkách programu 

primární prevence jsem doložila praktickou stránku věci. V kapitole  

o neverbálních technikách jsem se zaměřila na argumentaci využívání 

neverbálních technik a jejich praktického využití a rozčlenila jsem 

neverbální techniky do skupin podle výrazového prostředku. Protože pouze 

znalost technik není pro praxi dostačující, věnovala jsem se v dalších dvou 

kapitolách zásadám komunikace s dětmi, potažmo práci s dětskou skupinou 

a vymezila jsem rozdíl programů primární prevence od běžného vučování. 

Praktická část se týkala mých zkušeností s jednotlivými technikami, popisu 

technik, jejich využití, úskalí a dalších doporučení. Na závěr jsem uvedla 

principy, na základě kterých se program primární prevence sestavuje. 

Za přínos této práce pokládám její praktickou využitelnost díky 

zkušenostem z praxe a celkový přístup k dané problematice. Nedostatek této 

práce vidím ve využití malého počtu zdrojů a v převážení popisu vlastních 

zkušeností z praxe lektora primární prevence. Snad ale právě proto se práce 

stane více praktickou a méně teoretickou, což byl její hlavní cíl. 
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Přílohy 
Ukázka z programů primární prevence  

 
 
 
Při hře Rodina Vopršálků se děti 
seřazují do skupin (rodin), které 
dostanou na  přidělených kartičkách 
(máma Vopršálková, táta Vopršálek, 
děda Vopršálek atd.). Lektoři dětem 

předem ukáží způsob, jakým se mají 
seřadit, tj. máma sedí na klíně tátovi, 
pes sedí vedle a vrtí ocasem atd. Hra 
se dá hrát také neverbálním 
způsobem tak, že si děti jednotlivé 
kartičky ukazují a tak se společně nacházejí. Mohou přitom využívat určitých 
gest a výrazu tváře, aby ostatním ukázali, zda jsou otcem, matkou, dcerou, 
psem atd. Používá se jako hravé rozdělení do skupin.             
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Při hře Mluvící ruce jde o užitečné a přitom velmi zábavné propojení 

tréninku verbální a neverbální komunikace. Vnitřní kruh dětí diskutuje na dané 
téma a vnější dotváří atmosféru gesty. Cílem žáků, kteří jsou  
ve vnějším kruhu, je vcítění se do druhého. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


