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 ABSTRAKT 

Metoda videotrénink interakcí (VTI) je v České republice využívána od roku 1993, 

výcvik, supervize a další vzdělávání zajišťuje společnost SPIN. Původně vznikla 

v Nizozemsku v 80. letech, kde je stále hojně využívána a odkud se šíří do dalších zemí. 

Metoda stojí na širokých teoretických základech vývojové psychologie, etologie, teorií 

učení a komunikace a z původního využití jako intervenční metody v rodinách se šíří do 

dalších oblastí. 

Tato práce přináší základní informace o metodě VTI, jejích teoretických 

východiscích i aplikaci, dále popisuje situaci programů primární prevence především 

v České republice a v neposlední řadě popisuje prostor, kde může být metoda VTI v oblasti 

primárních prevencí použita. V kvalitativní studii kasuisticky popisujeme využití metody 

VTI u sedmi lektorů primární prevence. Pomocí analýzy videonahrávek se snažíme 

zmapovat změnu v komunikaci u lektorů po použití metody VTI. Nedílným zdrojem dat 

jsou také úvodní dotazníky a polostrukturované rozhovory, v nichž přínosy VTI 

subjektivně hodnotí sami lektoři. Sledovali jsme proměny v těchto prvcích komunikace: 

vzájemném sledování, příjmu iniciativ dětí a pojmenovávání. 

Změny různého rozsahu jsme zaznamenali ve všech těchto oblastech, subjektivně bylo 

využití metody VTI lektory hodnoceno jako přínosné.  

Klíčová slova: videotrénink interakcí, primární prevence, rozvoj sociálních dovedností, 

úspěšná komunikace 
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ABSTRACT 

 

Video Interaction Guidance (VIG) or Video Home Training (VHT) was introduced 

to the Czech Republic in 1993. SPIN is a provider of education, training and supervision, a 

non-governmental organization dedicated to VIG/VHT in Czech Republic. The method was 

conceived in the Netherlands in the 80´s, the country from where it is still spread to the 

whole world, especially to Europe. The method's theory is broadly based on developmental 

psychology theories, ethnology, learning theories and theories of communication. Initially, 

the VHT was used as an intervention method focused on families with children, later it 

entered the fields of education and other professional help and was known as VIG. 

 

 This Diploma Thesis brings essential information about the VHT/VIG Method, its 

theoretical basis and applications. The thesis also deals with the programmes of primary 

prevention in the Czech Republic and Europe. The theoretical part concludes with a 

description of field where VHT/VIG can be used in primary prevention programmes. In the 

qualitative study, we describe case studies of seven lecturers of primary prevention who 

undertook the method VHT/VIG. The data were acquired in the process of observation 

(participative observation and video-analysis), via semi-structured interviews and 

questionnaires. We attempted to map the changes in the elements of communication used 

by the observed lecturers: mutual monitoring, acceptance of children's initiatives and 

naming.  

 We registered changes in each of these areas in different extent. The lecturers 

evaluated the method as useful. 

 

Key words: Video Home Training, Video Interaction Guidance, Primary Prevention, 

Development of Social Skills, Successful Communication 
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ÚVOD 

 

 Tato diplomová práce si klade za cíl zmapování možností metody videotrénink 

interakcí (VTI), především pak její využití ve školství, konkrétně v rozvoji sociálních 

dovedností pracovníků s dětmi. Na půdě naší Univerzity vznikly již práce zaměřené na 

rozvoj sociálních dovedností učitelů (Bidlová, 2005), které prokázaly pozitivní efekt 

využití VTI v této oblasti. Žádná diplomová práce však dosud nebyla věnována 

problematice primárních prevencí rizikového chování a osobě lektora těchto programů. 

Tato práce se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností lektorů primární prevence 

rizikového chování (dále také primární prevence) a zmapování programů primární 

prevence. Výzkum byl proveden kvalitativně popsáním případových studií, při kterém daní 

lektoři primární prevence prošli školením sociálních dovedností pomocí VTI. Na základě 

zmapování metody VTI a programů primární prevence a dále na základě souhrnných 

výsledků případových studií popíšeme možnosti využití metody VTI v programech 

primární prevence, především však v oblasti rozvoje sociálních dovedností lektorů. Jak 

VTI, tak programy primární prevence jsou v České republice poměrně nové a dynamicky se 

rozvíjejí, zároveň je na rozvoj sociálních dovedností kladen důraz i v Rámcově 

zadělávacím programu. Rozvoj kvalitních programů primární prevence a využití metody 

VTI vnímáme jako perspektivní. Efektivita programů primární prevence je do značné míry 

spornou otázkou, věříme ale, že využití metody VTI v programech primární prevence by ji 

mohlo zvýšit. Věříme tak v praktický dopad této práce. Tato práce vychází jak 

z dostupných teoretických zdrojů, tak z praktických zkušeností lektorky primárních 

prevencí a frekventantky výcviku ve VTI. 
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1. Videotrénink interkací 

 

U nás metoda známá jako videotrénink interakcí (VTI) vznikla v 80. letech 

v Nizozemsku pod názvem Video Home Training (VHT). Později se využívání videa jako 

zpětné vazby začalo využívat i v jiných oblastech než při intervenci v rodinách, tento 

přístup byl nazván Video Interaction Guidance (VIG). Český název VTI zastřešuje oba tyto 

pojmy, tedy jak práci s rodinami, tak s profesionály. V Izraeli se ujal název Orion Method, 

ve Skandinávii Marte Meo. V této práci budeme nejčastěji používat pojem Videotrénink 

interakcí (VTI), ostatní názvy pro tuto metodu se budou objevovat v souvislosti se 

zahraničními citacemi. K vymezení pojmů ještě představíme nestátní neziskovou organizaci 

SPIN o. s., která rozvíjí metodu VTI v České republice od roku 1993 a která zajišťuje 

výcvik českým videotrenérům interakcí. 

 

Vznik metody VTI datujeme do 80. let, kdy provedli pracovníci domova pro mládež 

s výchovnými problémy De Widdonck v Nizozemsku dvouletý výzkum, kde zkoumali, 

kteří chovanci jsou úspěšní ve zpětném začleňování se do společnosti. Výzkum ukázal, že 

trvalejší úspěchy se dostavily tam, kde byla do procesu vtažena i rodina, z čehož vyvodili 

závěr, že je třeba uzdravovat celý systém a podporovat komunikaci v rámci tohoto systému, 

ne jen jednotlivce (Beaufortová, 2003). Během těchto prvních let se pracovníci také aktivně 

natáčeli při práci a poskytovali si vzájemnou zpětnou vazbu, což se ukázalo být velmi 

užitečné. Metoda má tedy velmi prakticky založený základ, je však také spjatá s řadou 

empiricky ověřených teorií, na které se zaměříme po krátkém úvodu o charakteristikách 

této metody. 

 

1.1 Charakteristika metody VTI 

 

VTI je intervenční metoda zaměřená na podporu komunikace, a to především na 

komunikaci v rodině. Nyní metodu však využívají i vedoucí, sociální pracovníci, učitelé, 

zdravotní sestry a další (Wels, 2004). 
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Na první pohled nejvýraznějším prvkem metody VTI je používání technických 

prostředků, především videokamery. Je však důležité si uvědomit, že se jedná pouze o 

prostředky, které nám poskytují materiál ke komunikaci. Během výcviku ve videotréninku 

interakcí se technické stránce věnuje minimum času, naopak stěžejní je trénink 

v komunikaci a komunikace o komunikaci. 

  

Řadu prvků VTI najdeme i v jiných přístupech, jedinečnost VTI spočívá 

v kombinaci jednotlivých technik. V žádném případě není VTI jakékoliv použití kamery. 

Kamera a videonahrávky mohou být velmi účinně využívány, aniž by šlo o videotrénink 

interakcí. Metoda VTI je zaměřená na vztahy, na interakci mezi jednotlivými subjekty,  

ukazuje rodičům či učitelům prvky úspěšného kontaktu a učí je tyto prvky častěji využívat, 

zaměřuje se na funkční prvky, ne na problém. Videotrenér se nezaměřuje pouze na vztah 

aktérů nahrávky, ale také na svůj vztah s klientem. Komunikace a vztah jsou základními 

stavebními kameny VTI. 

 

1.2 Teoretické základy VTI 

 

 V různé literatuře se setkáváme s různými teoriemi, které mají souvislost s VTI, my 

jsme se rozhodli popsat zde teorie, které byly diskutovány na základním výcviku ve VTI 

organizace SPIN o. s. ve školním roce 2010/2011, dále pak teorie popsané v českých 

univerzitních pracích s tématem VTI (Bidlová, 1997, 2005; Prokešová, 2001; Laštůvková, 

1996). 

 

VTI je ovlivněno řadou etologických, komunikačních, pedagogických a vývojově 

psychologických teorií. Základní se stala teorie intersubjektivity (Trevarthen, 1979, 1998), 

dále jsou velmi významné výzkumy H. Papouška (1961, 1997), teorie zprostředkovaného 

učení (Bruner, 1978; Vygotsky 1978; Feuerstein a kol., 2010), emocionální inteligence 

(Goleman, 1997) a teorie attachementu (Bowlby, 2010). 

 

E. Bidlová (2005) uvádí etologické výzkumy jako důležitý základ pro VTI a 

upozorňuje na souvislosti mezi nimi. Již dávno před vznikem této metody si etologové, 
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především K. Lorenz a N. Tinbergen, uvědomovali důležitost co nejpřesnějšího 

pozorování. Nejen, že si tuto důležitost uvědomovali, ale také přesného pozorování 

dosahovali díky využití videotechniky. Použití videotechniky však není jediným styčným 

bodem s VTI, etologové K. Lorenz a N. Tinbergen velmi brzy začali pozorovat živočichy 

v jejich přirozeném prostředí a zaměřovali se především na komunikaci mezi rodiči a 

mláďaty. Stejně postupuje i videotrenér interakcí; zajímá se o přirozené prostředí klienta, 

do kterého přichází a v jehož rámci probíhá intervence. Stejně jako etologoé, vnímá VTI 

zásadní význam komunikace mezi pečující osobou (nejčastěji matkou) a dítětem.  

 

Mezi etology, přesněji mezi tzv. humánní etology, patřil i profesor Edinburgské 

univerzity C. Trevarthen se svojí teorií intersubjektivity. C. Trevarthen (1979) 

charakterizuje intersubjektivitu jako sdílení vzájemné zkušenosti mezi dvěma subjekty, 

především mezi rodičem a malým dítětem, kteří se aktivně dorozumívají a přenáší mezi 

sebou porozumění. C. Trevarthen dále popisuje intersubjektivitu jako neustálé dojednávání 

si svého bytí. Každý subjekt má svou vlastní zkušenost, avšak zkušenost jednoho má vliv 

na zkušenost nebo zážitek druhého. C. Trevarthen teorii intersubjektivity rozvinul na 

základě důkladného sledování raného kontaktu mezi matkou a dítětem. Pro toto sledování 

využil videokamery a záběry důkladně analyzoval, prováděl tzv. mikroanalýzu. Až na 

základě podrobné mikroanalýzy byl schopen rozpoznat, že již velmi malé dítě aktivně 

komunikuje s rodiči. Velkou pozornost věnoval pohybu rukou u kojenců, kteří drobnými 

signály dávají najevo, zda jsou anebo nejsou na příjmu. Někteří rodiče momenty, kdy jsou 

jejich děti na příjmu, intuitivně poznají, jiní ne a těm může videotrénink interakcí velmi 

pomoci tím, že jim dá nahlédnout do světa drobných interakcí a nalaďování se (Trevarthen, 

1979). 

 

Intersubjektivita je v podstatě rozvoj schopnosti číst mysl druhých a poznat, co si 

myslí nebo cítí (Bruner, 1996). C. Trevarthen (1979) dále rozlišuje primární a sekundární 

intersubjektivitu. Primární intersubjektivita se objevuje ještě před rozvinutím řeči, mezi 

druhým a devátým měsícem života kojence, a to především formou očního kontaktu, 

úsměvu a jiných drobných neverbálních projevů. Již v tak útlém věku je kojenec schopen 

„konverzace“ s matkou, je aktivním účastníkem dialogu. Sekundární intersubjektivita se 



 14 

vyznačuje více komplexními formami interakce. Zatímco u primární subjektivity jde o 

nalaďování se a interakci mezi dvěma aktéry, u sekundární intersubjektivity je již přítomen 

objekt, aktéři sdílí svůj pohled a své pocity ohledně tohoto objektu. Pečovatelé dítěti 

zprostředkovávají svoji zkušenost skrze rozmluvu a spolupráci. 

 

C. Trevarthen (1979) stanovil na základě výzkumů intersubjektivity principy kontaktu 

při interakci, které se staly jedním ze základních kamenů pro metodu VTI. Jedná se o: 

 

 Naladění 

 Věnování pozornosti 

 Říkání „ano“ neverbálně 

 Říkání „ano“ verbálně 

 Střídání se 

 Kooperace 

 Sladěné vedení 

 

 Pod pojmem naladění rozumíme pozitivní odpovědi na iniciativy dítěte, tyto 

pozitivní odpovědi mohou mít podobu věnování pozornosti, což je například otočení se či 

oční kontakt, dále naladění může vypadat jako verbální či neverbální říkání „ano“, tedy 

projevení souhlasu s chováním dítěte. Mezi významné principy kontaktu patří střídání se 

mezi jednotlivými účastníky interakce, dále pak kooperace, kdy si účastníci pomáhají. Do 

sladěného vedení patří například dávání možnosti volby, navrhování či odvracení 

pozornosti od nežádoucího k žádoucímu. 

 

 Na základě C. Trevarthenových poznatků vytvořil holandský psycholog H. Biemans 

a psychoterapeutka M. Aarts kontaktní schéma, které videotrenéři používají při 

mikroanalýze a kterému se budeme věnovat dále v textu (Beaufortová, 1997). 

 

 Další výraznou postavou utváření teorie VTI je H. Papoušek, který byl unikátní 

svým interdisciplinárním přístupem, a který vybízel ke spolupráci mezi psychology, 

biology, antropology, pediatry a dalšími. Vědec podle něj může být pohlcen výzkumy, 
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které jsou prováděny v jeho oboru, dokonce ani tyto výzkumy není většinou schopen 

obsáhnout, přesto by se však měl umět dívat na problém z různých úhlů pohledu 

(Papoušek, 1961, 1997). Z pohledu VTI je nejvýznamnější jeho teorie intuitivního 

rodičovství. Díky výzkumům H. Papouška a jeho ženy M. Papouškové se 

změnila představa lidského mláděte jako naprosto pasivního tvora odkázaného na naši 

pomoc na představu bytosti oplývající celou řadou schopností. Především je to jeho 

schopnost rozpoznávat a získávat naši pozornost. Manželé Papouškovi také zdůraznili vliv 

rodičů na vývoj dítěte. Rodiče mají celou řadou schopností, o nichž třeba ani netuší, že je 

mají, například intuitivní přizpůsobení mluvy tak, aby byla pro dítě co nejvíce pochopitelná 

(Papoušek, 1997). Tam, kde se vyskytují neuvědomované procesy, je vždy místo pro 

kameru, která umožní tyto schopnosti a procesy zvědomit a díky tomu je pak ještě lépe 

využívat. Ještě důležitější je využití metody v rodinách, kde intuitivní rodičovství 

nefunguje. K tomu může dojít z celé řady příčin, od nechtěného těhotenství po nezralost či 

nízké sebevědomí rodičů, většinou se pak nabaluje celá řada problémů, přitom by stačilo 

takovou rodinu podpořit v začátcích, podpořit interakci mezi rodiči a dítětem. Zde musíme 

říci, že v České republice stále převažuje umisťování „problematických“ dětí do ústavů, 

zatímco například v Nizozemsku se ohroženým rodinám dostane pomoc ve formě 

videotréninku interakcí velmi brzy po narození dítěte. 

 

Další významnou postavou nejen pro VTI je J. Bowlby, který ve svém rozsáhlém 

díle představuje teorii citové vazby neboli attachmentu (Bowlby, 2010). J. Bowlby patřil 

mezi neopsychoanalytiky, kritizoval však Freudovu teorii jako příliš zjednodušující. Svou 

teorii opírá o rozsáhlé etologické a evoluční výzkumy. Popisuje vazebné chování u zvířat, 

primátů i u člověka. Dle J. Bowlbyho (2010) se mezi matkou (nebo jinou pečující osobou) 

během prvních let života vytváří citová vazba, vztah, který ovlivňuje velkou část interakcí i 

psychického prožívání dítěte a mateřské osoby. J. Bowlby popisuje interakce mezi matkou 

a dítětem jako velmi subtilní. Interakci tvoří dívání se, naslouchání, usmívání se, žvatlání 

atd. Kvalita vztahu závisí dle něj na stálosti a kvalitě poskytované péče, na dostupnosti 

mateřské osoby v situacích, kdy ji dítě potřebuje. Na základě raného vztahu dítěte s matkou 

nebo jinou pečující osobou se vytváří vnitřní model vztahu, který pak ovlivňuje nejen 

podobu budoucích vztahů, ale má vliv i na vývoj dalších oblastí osobnosti daného jedince. 
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Tato znalost je další motivací pomáhat ohroženým rodinám již v počátku, aby byli jejich 

členové schopni navázat dobrý kontakt a vztah. 

Ze současných výzkumů attachmentu je pro teorii VTI významná také postava U. 

McCluskey, s její teorií attachmentu a prozkoumávání založeném na sdílení zájmů
1
. U. 

McCluskey (2005) také zdůrazňuje význam vztahu dítěte s pečující osobou, protože tento 

vztah jedince ovlivňuje po celý život v jeho dalších interakcích. Ve své teorii kromě 

systému attachmentu popisuje šest dalších systémů, které v každém jedinci fungují. 

Především se zaměřuje na systém strachu a systém vyhledávání pomoci. U lidí, kteří nemají 

pozitivní zkušenost s vazbou na pečující osobu převládá systém strachu, u osob s dobrou 

zkušeností se v případě nebezpečí či jiné nepohody aktivuje systém vyhledávající pomoc. 

U. McCluskey se při terapii snaží u klientů (ale také u sebe) aktivovat systém vyhledávající 

pomoc, který bývá potlačen systémem strachu. Pro VTI je z této terapie významný 

především důraz na kvalitní vazbu mezi pečující osobou a dítětem, která může být pomocí 

VTI podpořena. U. Mc Cluskey pro své výzkumy také využívá videokameru a na základě 

podrobné mikroanalýzy zkoumá kvalitu interakce mezi terapeutem a klientem. 

 

Tato práce se věnuje využití metody VTI ve školním prostředí, proto zde zmíníme také 

teorii zprostředkovaného učení a její základy ve vývojové psychologii. Největšími 

velikány vývojové psychologie, jejichž teorie dodneška ovlivňují přístupy k učení a 

výchově, byly J. Piaget a L. S. Vygotskij. I když se v dnešní době zdůrazňují především 

rozdíly mezi nimi, L. S. Vygotskij byl značně ovlivněn empirickým přístupem J. Piageta. 

Oba vědci byli velmi dobrými pozorovateli dětí. V interpretaci svých pozorování J. Piaget 

(2007) zdůrazňoval úlohu zrání, zatímco L. S. Vygotsky vliv sociálního prostředí. Dlouhou 

dobu opomíjené teorie učení ruského psychologa L. S. Vygotského se staly jedním 

z teoretických základů VTI, především v pedagogickém prostředí. L. S. Vygotskij (1978) 

přišel s pojmem zóna proximálního vývoje, který poukazuje na to, že je důležité vnímat, co 

už dítě zvládá a stimulovat ho tak, aby dokázalo zajít o krůček dál. To, jakým způsobem 

dospělý dítěti pomáhá, je pro vývoj schopností esenciální. Dospělý by měl vždy stavět na 

tom, co dítě již zvládá a pomoci mu zvládnout úkoly málo obtížnější, než by zvládlo samo. 

Úkoly však nesmí být příliš těžké, aby dítě opakovaně nezažívalo neúspěch (Kennedy, 

                                                
1 The Theory of Attachment Based Exploratory Interest Sharing 
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Sked, 2008). Tato teorie byla popsána také J. Brunerem (1978) jako scaffolding
2
. 

Scaffolding se dá přeložit jako stavění lešení a poukazuje na to, že je třeba stavět postupně 

od základů a na již osvojené dovednosti vršit další. Princip scaffoldingu je uplatňován také 

v práci s klientem pomocí metody VTI. Teorie a aplikace zprostředkovaného učení je 

hlavním pilířem také teorie kognitivní strukturální modifikovatelnosti izraelského 

psychologa rumunského původu R. Feuersteina (Feuerstein a kol., 2010). Jak L. S. 

Vygotskij, tak R. Feuerstein zdůrazňují úlohu zprostředkující osoby, nejčastěji rodiče nebo 

jiné starší a zkušenější osoby pro rozvoj dítěte. R. Feuerstein (2010) dále upozorňuje na to, 

že učení vyžaduje přizpůsobení se možnostem dítěte a jeho momentálnímu stavu, dítě musí 

být bdělé a ve stavu pozornosti. Aby dítě mohlo poznávat svět, je třeba, aby mu ho dospělí 

průvodci zprostředkovávali pojmenováváním, a to pojmenováváním nejen předmětů, ale i 

pocitů, představ a myšlenek. Důležitá je také pochvala a to taková pochvala, která 

pojmenovává konkrétní chování, které je oceňováno, tak ho může dítě dále uplatňovat a 

rozvíjet, buduje se tím také jeho sebeúcta. Důležité je, dle R. Feuersteina, také vytvoření 

bezpečného prostředí pro diskusi, pro otevřený dialog (Feuerstein a kol., 2010). 

 

Další z teorií ovlivňující VTI je model emocionální inteligence D. Golemana, 

který ve své monografii (Goleman, 1997) na řadě příkladů ukazuje, jak jsou emoce důležité 

pro naše rozhodování a jednání. Popisuje pět základních složek emocionální inteligence; 

rozpoznání svých emocí, zvládání emocí, motivace, empatie a navazování vztahů. D. 

Goleman tedy kontakt mezi lidmi rozděluje na několik kroků. Aktér interakce musí 

rozeznat svoje vlastní emoce a nějak s nimi naložit, dále rozpoznává emoce druhého a oba 

se aktivně vylaďují, domlouvají. Díky tomuto zásadnímu dílu došlo k jakési rehabilitaci 

emocí, D. Goleman (1997, str. 20) hovoří dokonce o tzv. dvojím myšlení: „jedno, které 

logicky uvažuje, a druhé, které cítí“. Pokud budeme pracovat s klientem, budou nás zajímat 

obě tyto složky. C. Trevarthen (1979) je dokonce přesvědčen, že dítě se učí a myslí 

emocionálně, tedy, že vedle kognitivní složky musí učící proces obsahovat i složku 

emotivní. 

 

                                                
2 Do češtiny se někdy překládá jako teorie lešení, ale spíše se používá anglický výraz scaffolding. 
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 V neposlední řadě zmíníme význam konstruktivistické teorie, jak ji popisuje K. 

Gergen (1985) a dále S. Mc Namee, K. Gergen (1992). Autoři zdůrazňují relativnost 

vykládání světa, které je závislé na jazyku, vždy jde tedy o nějaký konsensus, realita je 

neustále konstruována v dialogu. Tento přístup je významně využíván při vedení rozhovoru 

s klientem, videotrenér není v pozici toho, který zná realitu a význam, ale společně si o ní 

vytváří obrázek rozhovorem s klientem a významy jsou produktem jejich dialogu. 

„Konstruktivisté vycházejí z toho, že neexistují nevyvratitelné sociální pravdy, existují 

pouze příběhy o světu, které říkáme sami sobě a druhým“ (McNamee, Gergen, 1992, str. 

19).  

 

1.3 Základní hodnoty VTI 

 

Na základě teoretických východisek byly stanoveny základní hodnoty využívání 

metody VTI. Hodnoty, na kterých staví VTI, jsou uvedeny na webových stránkách 

organizace SPIN
3
. Jsou to tyto hodnoty: 

 Děti potřebují rodiče. 

 Děti potřebují jistotu a bezpečí. 

 Ve většině rodin existuje vzájemná pomoc a péče. 

 Problémové rodiny chtějí změnu k lepšímu. 

 Každá krize je příležitostí ke změně. 

 Možnosti změny spočívají uvnitř rodiny. 

 Každý dělá v každé chvíli to nejlepší, co dovede. 

 Nesprávná a nekvalifikovaná intervence může ublížit. 

 

V Nizozemsku se používá VTI jako prostředku k předcházení tomu, aby byly děti 

odebrány z rodiny a odeslány do ústavní péče. Pomocí VTI se videotrenéři snaží, aby si 

rodina dokázala pomoci sama. Tuto snahu můžeme vyčíst i z hodnot, které uvádí česká 

organizace pro VTI, Spin o. s., v praxi bohužel ale nemá volné pole působnosti jako 

například v Nizozemsku, kde jsou metodou proškoleny porodní asistentky a u předčasně 

                                                
3 http://www.spin-vti.cz/hodn.html 

http://www.spin-vti.cz/hodn.html
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narozených dětí je ihned první dny po narození prováděn videotrénink interakcí, aby se 

podpořila komunikace mezi matkou a dítětem. 

 

Tam, kde to lze, videotrenéři z uvedených hodnot vycházejí, snaží se rodinu 

podpořit, protože věří, že v rodině je dětem nejlépe. Snaží se neztrácet optimismus tam, kde 

se zdá, že rodina opravdu nechce spolupracovat, protože věří, že každý si přeje změnu 

k lepšímu a to, že to tak v některých chvílích nevypadá, svědčí spíše o tom, že rodina neví, 

co lepšího by měla dělat. Videotrenéři vždy přicházejí s nabídkou partnerského vztahu. 

Přístup videotrenérů interakcí je v řadě věcí podobný systemickému přístupu, kdy se 

pracuje s celým systémem, nejčastěji s rodinou. Nepracuje se pouze s „problémovým“ 

dítětem, ve středu zorného úhlu stojí interakce mezi jednotlivými členy rodiny (Ludewig, 

2011), případně mezi učitelem a žáky. Pomoc videotrenérů by měla být skutečně pomocí a 

ne kontrolou, tak jak ji popisuje I. Úlehla (2007). O pomoci hovoříme tehdy, když klient 

přichází s nějakou žádostí a odborník nabízí prostředky k jejímu dosažení. Kontrola nastává 

tehdy, když někdo jiný (společnost a její zástupci) usoudí, že klient potřebuje pomoc. I 

v případě, že původní žádost přichází ze strany společenského systému, snaží se videotrenér 

společnou prací a vyjednáváním s klientem dopracovat k zakázce, se kterou bude klient 

ztotožněn (Beaufortová, 1997). Videotrenér je zde pro klienta a doprovází ho na cestě ke 

společně formulovanému cíli. 

  

1.4 Zplnomocňování (empowerment) 

 

Jedním z klíčových pojmů videotréninku interakcí je zplnomocňování klientů 

(Beaufortová, 2003). Videotrenér poskytne klientům prostřednictvím videa možnost 

uvědomit si své silné stránky, dále na nich zapracovat a více je vědomě využívat. Klasická 

pozice klienta, který může mít pocity pochybení a vlastní nedostatečnosti a který je závislý 

na pomoci experta, se při VTI mění na pozici člověka, který sám nejlépe zná, co potřebuje 

a díky VTI si může uvědomit a poznat, které z jeho kompetencí mu nejlépe slouží. J. 

Rappoport (1984) uvádí základní principy zplnomocňování. Prvním principem 

zplnomocňování je, dle něj, přesvědčení, že všichni lidé mají silné stránky a potenciál, 

který může být rozvíjen. Za druhé, pokud někdo nemá určitou kompetenci, je to způsobeno 
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nepříznivými okolnostmi spíše než osobností člověka. Třetí princip považuje za nejlepší 

způsob, jak posílit již existující schopnosti klientů, poskytnutí pozitivní zkušenosti 

s možností ovlivnit důležité životní situace (Rappoport, 1984). 

Videotrenér a klient se při práci metodou VTI neustále domlouvají na společném 

cíli, kterého se snaží dosáhnout jako partneři, přičemž se videotrenér snaží klienta 

aktivizovat, tedy nechává ho hledat si pro něj užitečné momenty sám, videotrenér klienta 

pouze doprovází a případně kompenzuje tam, kde klientovi některé kompetence chybí.  

Klienti často přicházejí bez konkrétního cíle nebo je jejich cíl zaměřen na změny chování 

dítěte a ne na změnu v jejich chování. Videotrenér by samozřejmě měl vše přijímat a 

s citlivostí dovádí klienty k přeformulování cílů s důrazem na změny v komunikaci a 

interakci, ne v chování. VTI je rychlá intervenční metoda, videotrenér a klienti zpravidla 

nezůstávají v dlouhodobém kontraktu, klienti jsou podpořeni několika natáčeními a 

rozhovory a po krátké intervenci většinou nevyhledávají další pomoc, což však 

znesnadňuje přehled o dlouhodobosti účinků metody VTI (Kennedy, Landor, Todd, 2011). 

 

Problémem v přístupu zaměřeném na zplnomocňování a pozitivní momenty může 

být počáteční nedůvěra klientů, kteří přišli s očekáváním, že všechno je špatně, že nemají 

dostatek schopností situaci zvládnout a najednou jim někdo říká, co jsou jejich silné stránky 

a co dělají dobře. V takových případech se nedůvěra nesmí brát na lehkou váhu, videotrenér 

a klient komunikují, vyjasňují si, co vnímají, že se děje. Vzhledem k tomu, že klient se 

obrátil na videotrenéra s nějakým problémem, je logické jeho očekávání, že se dozví, co 

dělá špatně. Videotrenér tak nemůže být pouze podporující, ale musí být do určité míry 

také konfrontující, vše závisí na konkrétním klientovi a jeho žádosti a především na 

senzitivitě videotrenéra rozpoznat rozpoložení klienta, přijmout ho, pojmenovat situaci a 

dále se situací pracovat a dobrat se společných cílů. 

 

1.5 Technická stránka VTI 

 

 Vývoj audiovizuálních technologií můžeme popsat ve třech vlnách. První vlna 

nastala v 60. -80. letech 20. století, kdy se technologie pro nahrávání objevily, ale 

existovaly pouze velké, drahé a nemobilní přístroje a mohla je využívat pouze větší 
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klinická zařízení. Druhá vlna v 80. letech přinesla camcorder, tedy menší kameru, která 

nejen natáčí, ale i přehrává pořízený materiál. Díky tomu se kamery rozšířily mezi lidmi, 

kteří je začali používat pro zábavu. Zmenšení a zjednodušení zařízení však nepřineslo 

pouze zábavu, do této doby datujeme také vznik metody VTI. Od roku 1999 můžeme 

hovořit o tzv. třetí vlně, díky digitalizaci došlo k dalšímu zmenšení a zjednodušení kamer i 

jiných technických zařízení, která se mohou navzájem propojovat. Svazky kabelů nahradilo 

pouhé vsunutí paměťové karty kamery do notebooku (Wels, 2004). Takové zjednodušení 

technologií, které nyní může využívat prakticky každý, by mohlo snadno navodit dojem, že 

není nutné cvičit se v jejich obsluze. Pokud ale kameru využívá profesionál, v našem 

případě videotrenér interakcí, mělo by k jeho dovednostem patřit i kvalitní zvládnutí 

technických a částečně i uměleckých stránek natáčení, aby mohly být využity všechny 

funkce videonahrávky. P. M. A Wels (2004, str. 24) tyto funkce vymezuje takto:  

 

 Synchronizovaný záznam obrazu a zvuku 

 Úložiště 

 Databáze případů 

 Opakované přehrávání a sledování 

 Zrcadlo 

 Záznam a stimulace změny 

 Vizualizace intervenčního procesu 

 Zachycení procesu učení 

 Výběr záběrů 

 Supervize: zviditelnění jednotlivých prvků chování 

 

Videotrenér má možnost výběru obrázku, může zvolit záznam celku, polodetailu či 

detailu. Dále vybírá úhel záběru, přičemž je důležité zachycení pantomimiky a mimiky 

obou aktérů, v ideálním případě na jednom záběru. Při editaci záznamu profesionál volí 

délku záznamu, který bude použit a vybírá jednotlivé úseky. 

 

Umělecká složka natáčení při využívání metody VTI není zanedbatelná. Na 

videozáznam se můžeme dívat jako na sled fotografií, čehož metoda VTI hojně využívá a 
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videotrenér klientům obrázky často zastavuje, aby si mohli uvědomit a popsat, co se na 

nich odehrává. Proto je důležité, aby videotrenér již při záznamu uvažoval o pořízeném 

záznamu i z hlediska kvality jednotlivých obrázků a aby přemýšlel, jakou zprávu chce 

klientovi daným obrázkem předat. Metoda VTI je zaměřena především na podporu 

komunikace, i na pořízené obrázky je třeba se dívat jako na prostředek komunikace. 

Důležitý je výběr úhlu, světla a pořizovaných momentů, dále pak zarámování: výběr celku, 

detailu či polodetailu, kontrast a zaostření. P. M. A. Wels (2004) dále uvádí, že člověk má 

schopnost postřehnout i velmi drobné detaily, neměli bychom je tedy podceňovat. 

 

Teorie „self-confrontation“ nám říká, že když se díváme na fotky, potažmo na 

videozáznam, nejvíce nás zaujmou ty záběry, kde jsme my (Duval, Wicklund, 1972; 

Mittenecker, 1987; Nielsen, 1962). Když klientovi poprvé přehráváme videozáznam, 

musíme mít na paměti, že se nejprve bude zaměřovat sám na sebe, bude se konfrontovat se 

sebou samým, jak vypadá, jaký má hlas, jestli přibral, atd. Videotrenér by měl klientovi 

poskytnout dostatek času než přenese pozornost na rozbor videa a interakcí, někteří 

videotrenéři podle potřeby klienta věnují seznámení se sebou samým na nahrávce celé 

jedno setkání. Důležité je pojmenovávat, co se v danou chvíli odehrává, což je jedna ze 

základních technik videotréninku interakcí, které se budeme věnovat později. 

 

Videotrénink interakcí se nejčastěji využívá pro intervenci v rodinách, ne každé 

použití videa je ale videotréninkem interakcí a kamera se dá použít také v řadě jiných 

oblastí. P. M. A. Wels (2004) nabízí výčet možných využití videozáznamu. Video se 

využívá při tréninku a supervizi profesionálů, kde hraje nezastupitelnou roli nestranného 

zrcadla. Dále se může využívat při individuální i skupinové terapii. Záběry mohou sloužit 

terapeutovi jako záznamové médium pro účely supervize či určování směru, kam by se 

terapie měla ubírat, ale může je poskytnout i klientovi. Videozáznamu se využívá při 

vývojové diagnostice a časné intervenci, kdy jsou některé projevy dítěte tak nepatrné, že 

bychom je pouhým sledováním naživo neodhalili. Videonahrávky jsou využívány také jako 

manuál postupu při každodenních činnostech v domácnosti pro klienty s mentálním 

hendikepem (Wels, 2004). 
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Zpětné přehrání proběhlých momentů má celou řadu funkcí. Můžeme zachytit a 

následně zhodnotit změny v chování, které nastanou v průběhu více natáčení. Videozáznam 

může poskytnout klientovi nové užitečné informace o jeho projevech, ale i o reakcích 

druhých lidí přítomných na záznamu. Zpětné přehrávání slouží klientovi také jako model, 

podle kterého by se mohl v budoucnu chovat. Díky zpětnému přehrávání můžeme 

identifikovat a analyzovat strategie chování klienta. V neposlední řadě slouží zpětné 

přehrávání terapeutům i jiným profesionálům jako dostatečně objektivní prostředek zpětné 

vazby (Wels, 2004). 

 

Aby však mohly být výše zmíněné funkce naplněny, musí být zodpovězena klíčová 

otázka: „Shlédnutí kterých momentů může klientovi pomoci ke změně k lepšímu?“ (Wels, 

2004, str. 29). Touto otázkou se budeme zabývat jak dále v teoretické části, tak i v části 

praktické. P. M. A. Wels (2004) uvádí tři základní přístupy k výběru záběrů pouštěných 

klientům. Jeden z přístupů je postaven na konfrontaci. Klientům se pouští záběry, které jim 

mají co nejobjektivněji ukázat, jak jsou viděni očima druhých. Ke konfrontaci se sebou 

samým, pokud se vidíme na nahrávce, dochází vždy, ve VTI to však není naším primárním 

cílem, videotrenérovi interakcí nejde o to, aby klient získal co nejrealističtější pohled na 

sebe, ale aby byl podpořen a došlo u něj k žádoucím změnám (Beaufortová, 1997). Velmi 

podobnými záměry se vyznačuje i zaměření na zpětnou vazbu, neboli feedback. Jde 

v podstatě také o konfrontaci, s tím rozdílem, že profesionál má připravenou strukturu 

otázek (Wels, 2004). Při videotréninku interakcí se zaměřujeme především na pozitivní 

zpětnou vazbu, na oceňování a podporu klientů. Třetí možností využívání videozáznámů je, 

dle P. M. A. Welse (2004), pouštění záběrů, kde jiní lidé zvládají problémovou situaci 

dobře. Východiskem je předpoklad, že pokud klienti uvidí, jak se dá daná situace zvládat, 

budou schopni toto chování v budoucnu napodobit. Tento předpoklad je podpořen 

Bandurovou teorií o observačním učení (Bandura, 1986). Metoda videotréninku interakcí 

však takových záběrů nevyužívá, videotrenér vždy vychází ze záběrů, které pořídil s klienty 

a hledá v nich pozitivní momenty, které pak mohou klienti dále využívat. Klienti slouží 

jako model sami sobě. 
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Videotrenér vybírá obrázky pro klienty tak, aby je podpořil, aby se mohli vidět 

v příznivém světle a napodobit ty prvky chování, které jsou pro ně užitečné, které jim 

fungují. Užitečné ale samozřejmě není ukazovat klientům záběry něčeho, co dělají dobře 

vždycky, kde se nikdy nevyskytuje problém (Wels, 2004). H. Kennedy, M. Landor a L. 

Todd (2010) uvádějí, že videotrenér nepouští klientům obrázky, aby je potěšil, protože to 

by je mohlo uvést do pasivity a videotrenér je naopak posouvá do zcela aktivní role, kde 

přejímají zodpovědnost za situaci. Videotrenér získá celkový obrázek fungování 

komunikace v rodině a po důkladné mikroanalýze vybere momenty, kde se klientům 

komunikace daří, ale které se vyskytují poměrně zřídka. Momenty vybírá samozřejmě 

v souvislosti s dohodnutou zakázkou. Negativním momentům se videotrenér nevěnuje, 

pokud se vyskytne nepříjemná situace během natáčení, videotrenér dokonce vypíná 

kameru, takové záběry nejsou pro videotrénink interakcí užitečné (Beaufortová, 1997). 

 

1.6 Lidský faktor ve VTI 

  

Jak jsme již uvedli v úvodní charakteristice metody VTI, je technická stránka pouze 

prostředkem pro zpětnou vazbu a komunikaci. To, co je u metody VTI zásadní, je právě 

lidský faktor, konkrétně komunikace a vztah. Vztah je uzdravujícím prvkem VTI 

(Kennedy, Landor, Todd, 2011). Vztah mezi klientem a videotrenérem. Vztah mezi 

klientem a jeho dětmi či žáky. Vztahy sestávají ze vzorců interakcí, které jsou buď 

naladěné nebo nenaladěné. Naladěné vzorce interakcí vycházejí ze vzájemného sledování, 

potvrzování příjmu a souhlasných reakcí (Šírová, 2010). VTI se zaměřuje právě na 

zlepšování naladěnosti v interakcích (Kennedy, Landor, Todd, 2011), přičemž toto naladění 

probíhá zároveň na více úrovních. Pokud chce videotrenér dovést klienta k pochopení 

důležitosti nalaďování se na své děti, svěřence či partnery, je nezbytné, aby se videotrenér 

byl schopen vyladit na klienta a být mu tak vzorem. Jako podpora naladění videotrenéra na 

klienta funguje supervize, kde supervizor funguje jako průvodce pro videotrenéra, stejně 

jako funguje videotrenér pro svého klienta. Důležitá je schopnost průvodce spoluutvářet 

významy s provázeným, tedy nevystupovat jako expert, ale zplnomocňovat ho. (Kennedy, 

Landor, Todd, 2011). Tato složka VTI je tak významná, že jsme jí věnovali celou 

podkapitolu 1.4. 
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 Metoda VTI staví také na třech základních lidských potřebách, které uvádí E. 

Šírová (2010). Je to potřeba vztahu, potřeba autonomie a potřeba kompetence. Pro dítě je 

důležitá stálost vztahů, jasné vymezení jeho postavení, vzájemnost, předvídatelné reakce a 

city. Potřeba autonomie se projevuje tak, že dítě potřebuje zvládat úkoly samo, klidně 

s pomocí dospělého, ale ne tak, že dospělý splní úkol za dítě. Z toho vychází i třetí potřeba, 

potřeba kompetence, která zajišťuje důvěru v sebe a v to, co umím a znám. U 

hyperaktivních dětí a dětí označovaných za problémové jsou tyto potřeby často opomíjeny 

(Šírová, 2010). Učitelé, ale někdy také rodiče, se vyhýbají kontaktu s nimi, často raději 

splní úkol za ně, než aby se s dítětem složitě domlouvali, v takových případech může být 

velmi užitečné právě VTI podporující naladěnou komunikaci. 

 

Otázkou mezi videotrenéry zůstává, jak uplatňovat lidský faktor během samotného 

natáčení. O tom, že přítomnost kamery má na aktéry nesporný vliv, jsme se již zmiňovali, 

přesto se videotrenér snaží, aby situace byla co nejpřirozenější. Má tedy videotrenér zpoza 

kamery zasahovat, pokud se mu to jeví jako prospěšné? Zkušenosti videotrenérů hovoří 

spíše pro to, že zasáhnutí může být užitečné, jde spíše o to, aby bylo citlivé (Beaufortová, 

1997). 

 

1.7 Způsob práce pomocí VTI 

 

Nejčastěji se uvádí tři základní části metody VTI 

(Beaufortová, 1997), a to: 

 

 Natáčení 

 Analýza interakcí 

 Zpětnovazebný rozhovor 

Obr. Obr.č.1, SPIN, 2004 
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V této kapitole se kromě těchto tří kroků také blíže podíváme na úvodní rozhovor, 

který natáčení předchází. Budeme vycházet z informací z výcviku pro videotrenéry a 

manuálu pro videotrenéry (Beaufortová, 1997). 

 

Úvodní rozhovor, kdy se klient, neboli systém hledající pomoc, poprvé setkává 

s videotrenérem, neboli systémem nabízejícím pomoc (Úlehla, 2007) by se neměl nijak 

výrazně lišit od rozhovoru s jiným profesionálem, ať se sociálním pracovníkem či 

terapeutem. Důležité je vytvořit bezpečné a nerušené prostředí, a to jak úpravou prostředí, 

tak úvodními větami a vyladěním se na klienta. Metodika VTI (Beaufortová, 1997) 

zdůrazňuje, že videotrenér by se měl nejprve vyladit sám na sebe, uvědomit si, kde se právě 

nachází, v jakém je rozpoložení, aby se později mohl vyladit na klienta. Po té, co klient 

objasní, co ho přivádí k odborníkovi, snaží se společně formulovat zakázku, na které budou 

pracovat, je nastaven směr od problému k cíli. Metoda VTI se neorientuje na problém, ale 

na dosahování předem stanovených cílů. Cílem VTI bývá zlepšení komunikace, vychází 

přitom z tzv. principů kontaktu, tak, jak je popsal H. Biemans (1990). Až ve fázi domluvení 

cíle nabízí prostředky, mezi něž patří možnost, že klienta videotrenér natočí a záběry si pak 

společně rozeberou. Dohodne také délku trvání spolupráce a financování. Klient je 

seznámen s etikou práce, především s tím, jak bude naloženo s jeho nahrávkou. Někteří 

videotrenéři dohodnutý kontrakt také sepisují. 

 

 Pro pořízení videonahrávky přichází videotrenér do přirozeného prostředí klienta, 

nejčastěji tedy do rodiny nebo do školy. Při natáčení má na paměti zakázku klienta. Jako 

dostatečné je uváděno natočení přibližně patnácti minutového videa (Kennedy, Landor, 

Todd, 2011). Videotrenér zásadně nenatáčí konfliktní situace, ale naopak tu situaci, kterou 

klienti uvedou jako spíše bezproblémovou, nejčastěji se natáčí při hře, společném jídle, při 

přípravě do školy, při vyučování, atd. Videotrenérovým záměrem je natočit úspěšné 

interakce, pokud by se zdálo, že takové momenty zcela chybí, snaží se je videotrenér 

navodit drobnou intervencí zpoza kamery, jak jsme uváděli výše v kapitole o lidském 

faktoru ve VTI. 
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Analýza videonahráky je sice nejméně viditelná součást VTI, zato však 

nejpracnější a zcela zásadní. Videotrenér si několikrát prohlédne pořízené záběry, vybere ty 

ukázky, které by klientům mohly pomoci rozvíjet jejich možnosti, objevit či zdůraznit 

jejich silné stránky. Protože interakce mohou být velmi drobné, skoro až nepostřehnutelné, 

provádí videotrenér často mikroanalýzu, kdy zastavuje krok za krokem video a rozpoznává 

užitečné prvky interakce. Dobrá příprava nahrávky vyžaduje jistou technickou zdatnost, ale 

především porozumění principům kontaktu, které uvádíme na obrázku č. 2 pod názvem 

Principy úspěšné komunikace. Videotrenér by si měl neustále uvědomovat, proč vybírá 

právě tento záběr a jaký bude mít význam pro klienty vzhledem k jejich zakázce. Jako 

nejčastější vzorce úspěšné komunikace, které při analýze videonahrávky vyhledáváme, 

můžeme ve shodě s E. Šírovou (2010) uvést vzájemné sledování a rozdělování pozornosti, 

které může být především pro „problémovější“ děti obtížné, a proto se na ně musí rodič či 

učitel soustředit a navazovat s dětmi oční kontakt a upoutávat jejich pozornost výraznými 

signály. Dalším vzorcem úspěšné komunikace je příjem a potvrzení příjmu se souhlasem, 

kde je důležité, aby příjem byl skutečně zřetelný a aby se dětem dostávala zpětná vazba, že 

to, co právě dělají, je viděno a je v pořádku. Důležitým vzorcem je také pravidelné střídání 

se, což je pro někoho zcela přirozené, když jeden mluví, ostatní mlčí, ale některé děti 

potřebují toto střídání zdůraznit, případně je vhodné, když se na řadu dostanou častěji nebo 

je s nimi alespoň udržován oční kontakt a pojmenováváno, co se právě děje. Velmi 

významným prvkem je kooperace, která souvisí se zvládnutím střídání se. Na základě 

těchto vzorců může fungovat naladěné vedení, tedy nejprve se musí učitel či rodič naladit 

na děti a po té jim může aktivně pojmenovávat, co se děje, navrhovat a přijímat názory či 

hledat různá řešení. 
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obr. 2: Principy úspěšné komunikace      SPIN, 2004 
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Videotrenér a klient se scházejí ideálně přibližně týden po natáčení ke 

zpětnovazebnému rozhovoru, aby společně diskutovali nad vybranými momenty 

záznamu (Beaufortová, 2003). Důležité je zdůraznit, že se skutečně jedná o dialog, ne o 

monolog či výklad videotrenéra. Většinou se videotrenér s klientem pohybuje směrem od 

popisu toho, co vidí a slyší, přes pocity a myšlenky až dochází k hledání významů, které by 

se pod tím mohly skrývat. Tuto metodu nazýváme scaffolding a jak již bylo řečeno 

v podkapitole 1.2 jde  podstatě o to, že postupně stavíme a rozšiřujeme to, co klient sám 

zná a je schopen tomu porozumět (Brunner, 1978). Videotrenér se po celou dobu jakoby 

pohybuje ve vrtulníku (princip helikoptéry in Beaufortová, 1997), tzn., že vnímá více 

úrovní, které jsou během rozhovoru přítomné. Především vnímá, jak verbální, tak 

neverbální složku klientových sdělení, zároveň si uvědomuje své vlastní pocity a svou 

komunikaci, především způsob kladení otázek. Má na paměti dohodnutou zakázku a 

reflektuje užitečnost toho, co mezi ním a klientem právě probíhá. Nejúčinnějším 

mechanismem, pokud se cokoliv děje, je pojmenovávání. Například pokud videotrenér 

rozpozná, že ho výpověď klienta rozrušila, pojmenuje svůj stav a pozve klienta k dialogu 

nad tím (Kennedy, Landor, Todd, 2011). 

 

 Během prvního zpětnovazebního rozhovoru většinou dojde k upřesnění, upravení či 

pozměnění zakázky. Videotrenér a klient se dohodnou na konkrétním znění cíle, kterého by 

chtěl klient dosáhnout a opakuje se proces natáčení a zpětnovazebního rozhovoru. Většinou 

jsou doporučována minimálně tři až čtyři natáčení, ale vše se může přizpůsobit klientovi, 

jeho zakázce a možnostem. Především pokud se jedná o závažnější problémy, může 

intervence trvat výrazně delší dobu (Kennedy, Landor, Todd, 2011). 

 

1.8 Výzkum efektivity VTI 

 

První výzkumy na efektivitu VTI byly prováděny v Nizozemsku a Izraeli na konci 

80.let (například  Simpson, Forsyth, Kennedy, 1995),  ještě před tím byla však provedena 

analýza 32 studií zkoumající efektivitu použití videa (Hung, Rosenthal, 1978), nešlo tedy 

přímo o použití metody VTI. Výsledky studie neprokázaly žádný efekt samotného použití 

videa, ale kombinace videonahrávek a psychoterapie nebo poradenství se jako efektivní 

ukázala (Hung, Rosenthal, 1978). Zároveň ale P. M. A. Wels (2004) poukazuje na 
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nedostatek empirických dat v tomto výzkumu. Vědci zkoumající efektivitu VTI si kladou 

otázku, zda můžeme z nahrávek poznat, že použití VTI vedlo ke změně chování, konkrétně 

ke změně interakcí mezi nahrávanými. Nejzávažnějším problémem je fakt, že videomateriál 

je součástí jak intervence, tak vědeckého zhodnocení. Videotrenér natáčí ty momenty, kde 

se ukazuje pozitivní změna, proto může být materiál zavádějící pro výzkum. Na počátku je 

hlavním cílem videotrenéra klienty podpořit, vybírá tedy záběry, kde se ukazují 

v pozitivnějším světle než ve skutečnosti a změna se tak může jevit jako menší (Wels, 

2004). 

 

Významný výzkum efektivity VTI provedli R. Simpson, P. Forsyth, H. Kennedy 

(1995). Analyzovali nahrávky tak, že si každých 5 vteřin záznamu kladli 4 otázky: 

Projevilo dítě nějakou iniciativu? Pokud ano, byla iniciativa přijata někým z rodičů? Pokud 

ano, byl příjem naladěný nebo nenaladěný? Dal by se příjem blíže specifikovat jako: zájem, 

neverbální příjem, verbální příjem, spolupráce nebo vedení? Výzkum prokázal vzrůst 

naladěných příjmů rodičů z 35% na 94%. Rodiče se dokázali více naladit na iniciativy 

svých dětí a subjektivně se cítili schopnější ve zvládání výchovy svých dětí (Simpson, 

Forsyth, Kennedy, 1995). Nedostatkem tohoto výzkumu je, že byl prováděn pouze na pěti 

rodinách (Wels, 2004). 

 

Dále pak probíhaly další podobné výzkumy s podobnými výsledky. Změnu 

v podobě zjednodušení kódovacího systému přinesli R. J. A. H. Jansen a P. M. A Wels 

(1996). Na místo čtyř původních otázek se skórovalo: žádný příjem, negativní příjem a 

pozitivní příjem, dále byla klasifikována kategorie verbální a neverbální. M. K. Velderman 

a kol. (2006) přišli s dalším výzkumem efektivity a přinesli pozitivní informace o efektivitě 

VTI z dlouhodobějšího hlediska, zmapovali situaci v rodinách třicet měsíců po skončení 

intervence metodou VTI. M. J. Bakersman-Kranenburg a kol. (2003) popisují možnost tzv. 

sleeper-effect
4
 při výzkumu dlouhodobější efektivity. Přicházejí také s domněnkou, že 

krátkodobé intervence s pomocí VTI jsou účinnější než dlouhodobé. Vhodnosti délky 

intervence pomocí VTI se budeme věnovat dále v textu. Významný výzkum provedl R. G. 

Fukkink (2008), jednalo se o metaanalýzu dvaceti devíti studií o používání VTI. 

                                                
4 Sleeper-effect je psychologický jev, kdy časem dochází k určitému znehodnocení informací. 
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Metaanalýza ukázala na statisticky významný pozitivní efekt na chování rodičů vůči svým 

dětem a následně na vývoj dětí. Rodiče se stali více schopnými v interakci s dětmi, 

subjektivně se cítili více sebevědomí a popisovali méně problematických situací než před 

intervencí. Vědci zkoumající efektivitu VTI se shodují na nedostatcích v metodologii 

takových výzkumů (Forsytie, 2010). Změnu, která během tréninku za použití 

videonahrávek nastane, ovlivňuje velké množství faktorů. Intervence s pomocí VTI se 

skládá z řady komponent a zároveň videotrenéři nabízejí sociální podporu, je proto těžké 

odlišit, co je výsledkem použití VTI. 

 

Video se ukázalo být účinným nástrojem při poskytování zpětné vazby učitelům 

(např. Fukkink, 2008; Leach and Conto, 1999; Noell a kol., 2005). Ve školním prostředí se 

většinou jednalo o intervenci poskytující základy pro zlepšení komunikačních dovedností. 

G. Harvard a kol. (1994) poukazují na to, že použití videa může profesionálům pomoci 

odhalit každodenní rutinní projevy a umožnit tak odstup a novou perspektivu pohledu na 

ně. Výzkum G. E. Speidel a R. G. Tharp (1978) ukázal, že trénink učitelů s použitím videa 

signifikantně zvýšil užívání verbální pozitivní zpětné vazby, v terminologii VTI oceňování 

s pojmenováním. C. H. Hitchcock a kol. (2003) však upozorňují na nedostatky 

v metodologii výzkumů zaměřených na efektivitu VTI, jde především o nedostatečně 

dlouhodobé sledování probandů, chybí pak informace o stálosti změn v čase. 

 

Současné výzkumy přinášejí poznatky, že kvalita vztahů ve škole je důležitá pro 

rozvoj odolnosti, pohody, ale také efektivity učení (například Hattie, 2009; Roffey a kol., 

2010). Tato kvalita je vytvářena uspokojivými interakcemi, kde se učitelé vylaďují na žáky 

a žáci na učitele (Kennedy , Landor, Todd, 2011). Vzhledem k tomu, že metoda VTI se 

zaměřuje právě na rozvoj efektivní komunikace a interakcí, jeví se její využití ve škole jako 

velmi vhodné. 

 

V našem prostředí provedla výzkumy použití metody VTI ve škole E. Bidlová 

(1997, 2005). Dle E. Bidlové se ve škole metodou VTI pracuje především na interakci mezi 

učitelem a konkrétními žáky, mezi učitelem a celou třídou, žáky mezi sebou a také mezi 

členy pedagogického sboru. Dále se pracuje na managementu třídy a také na pracovní 
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metodice. E. Bidlová dále zdůrazňuje, že pedagogické klima ve třídě je vytvářeno učitelem. 

Ve svém výzkumu se zaměřila na rozvoj sociálních dovedností učitelů. Výzkumný soubor 

tvořilo 12 učitelek a 242 žáků dvou pražských škol. Výsledky prokázaly účinnost využití 

metody VTI ve školách, zvýšilo se přijetí učitele žáky, zvýšilo se sebehodnocení učitelů 

v oblasti diagnostických a sociálních dovedností, dle žáků se ve všech třídách zlepšilo 

klima třídy (Bidlová, 2005). 

 

2. Primární prevence rizikového chování 

 

  V této kapitole se budeme zabývat především programy primární prevence na 

českých školách, podíváme se ale také na historii těchto programů a na programy 

v zahraničí, především v zemích EU a USA. Zabývat se budeme tvorbou a efektivitou 

těchto programů.  V praktické části této práce se pak budeme zabývat situací preventivních 

programů na Praze 14, kde byl výzkum prováděn a kde programy uskutečňuje Prospe o.s. 

Vzhledem k tomu, že většina dostupných materiálů a výzkumů se týká primární prevence 

zaměřené na problematiku užívání návykových látek a dále proto, že organizace Prospe o.s. 

se zaměřuje především na primární prevenci užívání návykových látek, bude se i teoretická 

část o primární prevenci rizikového chování zaměřovat především na problematiku 

návykových látek. Ani další rizikové chování však nebude opomenuto. 

 

2.1 Rizikové chování 

 

Než si vymezíme cíle primární prevence rizikového chování, objasníme si, co 

rozumíme pod pojmem rizikové chování. Rizikové chování je takové chování, které přináší 

nárůst zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik jak pro jedince, tak pro celou 

společnost (Miovský, Zapletalová, 2006). Konkrétně můžeme pod pojem rizikové chování 

zařadit šikanu, jiné agresivní chování, záškoláctví, užívání návykových látek, gambling, 

užívání anabolik a steroidů, kriminální jednání, sexuální rizikové chování, rizikové řízení 

motorových vozidel, rizikové stravovací návyky, vandalismus, rasismus a další (Miovský a 

kol., 2010). 
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V souvislosti s rizikovým chováním můžeme hovořit o tzv. syndromu 

problémového chování. Tento koncept upozorňuje na to, že u člověka, který se chová 

nějakým rizikovým způsobem, je zvýšená pravděpodobnost, že se bude chovat rizikově i 

v dalších oblastech (Miovský, 2010). Nejčastěji se společně vyskytuje konzumace 

alkoholu, kouření cigaret a marihuany a předčasné zahájení pohlavního života, často také 

delikventní chování (Jessor a kol., 1988). Zároveň má ale velká část populace mladých lidí 

nějakou zkušenost s rizikovým chováním, aniž bychom hovořili o syndromu problémového 

chování či jiné patologii (Kožený, Csémy, Tišanská, 2008). J. J. Arnett (2009) také uvádí, 

že mladí lidé ve vyspělých zemích jsou sami sobě největším nebezpečím. 

 

Velmi důležitým se zdá být sociální kontext, pokud činnost spojená se zvýšeným 

rizikem není vázána na sociální prostředí, je vyšší pravděpodobnost, že toto chování se 

změnou prostředí vymizí. K. Hurrelmann a M. Richter (2006) v této souvislosti popisují tři 

maladaptivní copingové strategie, které zapříčiňují rizikové chování, jde o formu 

externalizující, internalizující a vyhýbavou. Externalizující způsoby rizikového chování 

jsou vázány na sociální kontext, může jít například o extremistické chování v určité 

skupině. Internalizující rizikové chování bývá zacíleno proti vlastní osobě, buď fyzicky 

nebo psychicky, v dnešní době se hovoří především o sebepoškozování. Do vyhýbavého 

rizikového chování můžeme zařadit například užívání drog nebo hráčství. Nesmíme však 

zapomenout, že určitá míra rizikového chování je zcela normální součástí období dospívání 

(Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Pokud by cílem našich preventivních programů byla úplná 

abstinence od rizikového chování, pravděpodobně bychom nedosáhli žádných výsledků. J. 

L. Maggs, D. B. Almeina a N. L. Galambos (1995) například uvádějí, že dospívající, kteří 

někdy pili alkohol nebo kouřili, jsou více přijímáni vrstevníky, rizikové chování pro 

dospívající tedy není spojeno pouze s negativními důsledky a jako takové by ani nemělo 

být prezentováno.  

 

Rozpoznat, kdo je výše ohrožen negativními důsledky rizikového chování, není 

jednoduché, působí celá řada vlivů, velmi závažný je vliv rodiny, který ale programy 

primární prevence tak, jak jsou prováděny na českých školách, můžeme jen těžko ovlivnit. 

M. Miovský a kol. (2010) zdůrazňuje jako hlavní faktory prevence rizikového chování 
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motivaci, postoje a sebehodnotící a seberegulační mechanismy osobnosti. Z toho vyplývá, 

že bychom se na tyto oblasti měli zaměřovat při programech primární prevence. Rizikové 

faktory zvyšují pravděpodobnost výskytu rizikového chování u jedince. Mezi rizikové 

faktory patří výskyt rizikového chování v rodině, příležitosti k rizikovému chování 

(například volně přístupný alkohol doma) a výskyt zátěžových situací. Pod pojmem 

protektivní faktory bychom neměli rozumět pouze nepřítomnost faktorů rizikových, patří 

mezi ně například také dobré sociální zázemí doma, bezpečné prostředí školy, kde je 

možnost svěřit se se svými problémy či dobré vztahy ve třídě. Protektivní faktory hrají 

velmi významnou roli a právě programy primární prevence se je snaží posilovat. Zároveň 

můžeme samotné programy vnímat jako jeden z protektivních faktorů. 

 

Nejvyšší pravděpodobnost výskytu rizikového chování je v období dospívání 

(Širůček, Širůčková, Macek, 2007). Zajímavé je ale v této souvislosti zmínit odlišnosti 

v prožívání dospívání v různých kulturách. M. Mead (1973) ve svých výzkumech 

porovnávala dospívání v západní civilizaci a na ostrově Samoa. Její pozorování ukazují, že 

na ostrově Samoa dospívání není nijak problematickým obdobím života. M. Mead 

upozorňuje na to, že naše heterogenní a dynamická společnost přináší více konfliktů a větší 

tendenci k rizikovému chování než například společnost na ostrově Samoa. V této práci se 

budeme věnovat primární prevenci v našich kulturních podmínkách. 

 

2.2 Primární, sekundární a terciární prevence 

 

Primární prevence rizikového chování (dále již jen primární prevence) si klade za 

cíl předcházení výskytu rizikového chování nebo alespoň jeho oddálení na co nejpozdější 

dobu, o primární prevenci tedy hovoříme, pokud preventivně pracujeme s obecnou 

populací, nikoliv s populací již postiženou patologickými jevy (Miovský a kol., 2010). 

Primární prevenci dále dělíme na nespecifickou a specifickou. Specifická primární 

prevence se zaměřuje na některou z konkrétních forem rizikového chování (Miovský a kol., 

2010). Nejčastěji se setkáváme se specifickou primární prevencí zaměřenou na prevenci 

užívání návykových látek, kde je cílem buď neužívání drog u cílové skupiny anebo alespoň 

minimalizování rizik spojených s jejich užíváním či oddálení prvního užití na co 
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nejpozdější dobu. Sekundární prevence se snaží zamezit další progresi rizikového chování a 

zmírňuje jeho již existující formy, cílem sekundární prevence je zabránění vzniku závislosti 

(v případě prevence užívání návykových látek) či zabránění jiným rizikům, využíváme ji 

tedy v případech, kdy jedinci experimentují s užíváním návykových látek či jsou jejich 

občasnými uživateli nebo tam, kde se vyskytují jiné formy rizikového chování (Miovský a 

kol., 2010). Terciární prevence se snaží zmírňovat následky rizikového chování, nesnaží se 

rizikovému chování zabránit. Pokud bychom užili příkladu užívání návykových látek, pod 

primární prevencí budeme rozumět intervenční programy s dětmi, které drogy neužívají, u 

sekundární prevence by naší cílovou skupinou byli tací, kteří nějaké zkušenosti s drogami 

mají, nacházejí se ve fázi experimentování nebo již počátečního užívání. Klienty terciární 

prevence jsou pak uživatelé, kterým jsou poskytovány základní hygienické potřeby, aby u 

nich v souvislosti s již rozvinutým užíváním a závislostí nedocházelo k masivnímu šíření 

nemocí
5
. 

 

P. J. Mrazek a R. J. Haggerty (1994) uvádějí jiné dělení prevence, a to dělení na 

prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou, což je pojetí novější a v zahraniční 

literatuře hojněji využívané. V české literatuře se však stále setkáváme s tradičním dělením, 

a tak v této práci budeme používat oba způsoby dělení. Nové dělení vychází z poměřování 

rizika rozvoje užívání drog u dané cílové skupiny. U všeobecné prevence se zaměřujeme na 

celou populaci, selektivní prevencí rozumíme prevenci zaměřenou na skupiny, kde je 

zvýšená pravděpodobnost rizikového chování a indikovaná prevence se zaměřuje na 

jedince, u kterých se již vyskytují rizikové faktory. 

 

Specifickou primární prevenci zaměřenou na užívání návykových látek M. Galla a 

kol. (2005, str. 12) definují jako „iniciativy, aktivity a strategie určené k tomu, aby se 

zamezilo negativním následkům spojeným se (zne)užíváním legálních a nelegálních drog“. 

Dále negativní důsledky konkretizují jako zdravotní poškození, právní, sociální a další 

negativní důsledky nejen pro uživatele drog, ale i pro jejich okolí. 

 

                                                
5 Tzv. harm reduction 
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Mezi konkrétní cíle primární prevence patří to, aby se děti a mladí lidé orientovali 

v dané problematice a mohli se odpovědně rozhodnout, jak se zachovají. K tomu slouží při 

programech primární prevence poskytování pravdivých informací o rizikovém chování, 

například o účincích drog či rizicích předčasného zahájení pohlavního života. Dále by se 

neměl opomenout nácvik schopnosti odmítání, aby, pokud se dítě či mladý člověk 

rozhodne, že nechce riskovat a nechce experimentovat s drogami či jiným rizikovým 

chováním, byl schopen svoje rozhodnutí obhájit a vytrvat. Otázkou je, na jaké z rizikových 

chování se při programech primární prevence zaměřovat. Pokud bychom sledovali jako cíl 

pouze ochranu jedince, vážnější rizika plynou z užívání nelegálních drog, pokud ale 

pozorujeme problematiku z pohledu celé společnosti, přinášejí drogy legální, tedy 

především alkohol a tabákové výrobky, přinejmenším stejně velká rizika jako drogy 

nelegální (Galla a kol., 2005). V následujících kapitolách se budeme z rizikového chování 

věnovat především problematice návykových látek. 

 

2.3 Pohled na drogovou problematiku v Evropské unii 

 

Spojující jsou pro jednotlivé státy EU úmluvy OSN, které však nemají závaznou 

právní platnost. Jednotlivé státy se shodují v tom, že obchodování s drogami je trestný čin, 

rozpory jsou ale v pohledu na kriminalizaci držení drogy pro vlastní potřebu. Současný 

trend vyznívá spíše pro dekriminalizaci, která byla v počátcích silně kritizována OSN, ale 

po prokázaných pozitivních účincích z některých průkopnických států OSN od kritiky 

upouští. Užívání drog stále považuje za trestný čin sedm států Evropské unie: Kypr, 

Francie, Finsko, Řecko, Lucembursko, Švédsko a Norsko (Evropské monitorovací centrum 

pro drogy a drogovou závislost, 2005). 

 

R. Hartnoll (2005) uvádí pět zásadních úskalí ve zkoumání drogové problematiky a 

její prevence, jedná se o naivní empirismus a ad hoc indukce bez teoretických základů, dále 

kauzální interpretace indikátorů, redukcionismus, implicitní domněnky a snahu o sebe-

potvrzení. V různých zemích je různá tradice výzkumů drogové problematiky. Například ve 

Velké Británii má výzkum sociálních podmínek a problémů více než stoletou tradici, ve 

Skandinávii má dlouhou tradici výzkum problematiky spojené s alkoholem. Státy jižní 
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Evropy nemají příliš silnou tradici epidemiologických výzkumů, stejně jako například 

Německo a Francie. O státech střední a východní Evropy autor zmiňuje pouze to, že 

vychází z jiné tradice ovlivněné érou sovětského svazu (Hartnoll, 2005). Pro integraci 

výzkumů v Evropě byl významný vznik skupiny Pompidou v 80. letech, která se později 

stala součástí Rady Evropy (Hartnoll, 2005). Jak se mění drogová situace, mění se i 

výzkumy, které byly v 80. letech zaměřené především na problémy spojené s injekčním 

užíváním heroinu. Dnes se studie mnohem častěji zaměřují na užívání konopí. Změna 

v současné době nastává také v tom, že opět dochází k jisté decentralizaci a jednotlivé státy 

uplatňují vlastní přístupy k dané problematice. 

 

Y. McGrath a kol. (2007) provedli metaanalýzu dosavadních výsledků studií 

zkoumajících efektivitu programů primární prevence užívání návykových látek a vydali 

příručku stručně shrnující získané informace. Jejich práce je zaměřená pouze na programy 

primární prevence zaměřené na užívání návykových látek, a tak se i zde budeme věnovat 

především tomuto tématu. Význam poskytování primární prevence zdůvodňují například 

data z Národního centra pro sociální výzkum ve Velké Británii, které uvádí, že každý 

desátý školák ve věku od 11 do 15 let přiznává, že za poslední měsíc užil nějakou nelegální 

návykovou látku a každý pátý ji užil během posledního roku. Dále tato práce přináší 

výsledky různých evropských šetření užívání alkoholu a jiných návykových látek mezi 

mladými lidmi, které naznačují, že se snižuje věk prvního užití a celkově roste procento 

mladých lidí, kteří mají zkušenost s nelegálními látkami. Závažný je pro programy primární 

prevence fakt, že u lidí, kteří začnou užívat drogy v mladším věku, se objevují závažnější 

problémy (Lynskey a kol., 2003). 

 

2.4 Historie preventivních programů užívání návykových látek v ČR 

 

Pro dnešní pojem primární prevence rizikového chování se užívalo označení 

primární prevence sociálně patologických jevů, největší pozornost však byla věnována a 

nejrychleji se rozvíjela oblast primární prevence užívání návykových látek (Miovský a kol., 

2010). V dnešní době se větší důraz v preventivních programech klade ne rozvoj sociálních 

dovedností žáků a studentů (Krejčová, 2011). Z počátku, v 80. letech, byly nejčastější 
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formou primární prevence různé informační kampaně, které většinou zajišťovali lékaři, 

tiskly se také plakáty a letáky. Bohužel byly poskytované informace často zavádějící, 

docházelo ke generalizacím a zastrašování (Miovský, 2007). Ve stejné době se však 

objevily i zajímavé filmy a knihy, otevírající diskusi nad drogovou tematikou. Můžeme 

zmínit Memento od Radka Johna (1996), film Pavučina (1986) či překlad autentického 

záznamu Christiany F.- My děti ze stanice ZOO (1987). M. Miovský a kol. (2010) zmiňují 

odborné periodikum Protialkoholní obzor, kde nesystematicky vycházely i články o 

primární prevenci. Až po vzniku samostatné České republiky byla Ministerstvem vnitra 

v roce 1993 vytvořena koncepce protidrogové politiky (MV ČR, 1993). Tento dokument 

byl snahou o systémovou změnu v oblasti prevence a léčby drogových závislostí a dal 

vzniknout Meziresortní protidrogové komisi. V druhé polovině devadesátých let se již 

objevila jasnější představa o tom, jak by primární prevence měla vypadat, primární 

prevence se začala pomalu profesionalizovat, začala se opírat o fakta podpořená výzkumy.  

 

Cesty primární prevence se však vydaly i slepými uličkami, například spojováním 

protidrogové prevence a vrcholového sportu. Koncepce prevence patologických jevů pro 

léta 1998-2000 (MŠMT, 1998) byla dalším krokem vedle, v tomto pojetí byly za primární 

prevenci považovány jakékoli volnočasové aktivity. Na představě, že negativní zážitek 

odstraší potenciální uživatele drog, byl postaven další, finančně velmi nákladný, projekt 

Revoluční vlak (Miovský a kol., 2010). Avšak K. Kalina (2003) poukazuje na to, že je 

prokázáno, že takový přístup efektivní není. M. Miovský a kol. (2010) považuje za zlepšení 

situace v oblasti primární prevence vznik Odboru speciálního školství a prevence v rámci 

MŠMT a navázání spolupráce s odborníky z řad poskytovatelů služeb. Poskytovatelé 

služeb spojených s užíváním návykových látek, Prev-centrum a Sananim, přinesli po roce 

2000 velmi důležité publikace (in Miovský a kol., 2010). První standardy poskytování 

primární prevence byly vydány v roce 2005 (MŠMT, 2005). Následovalo zavedení 

certifikací kvality preventivních programů a vznik celé řady neziskových organizací 

poskytujících preventivní programy. 

 

V současné době M. Miovský a kol. (2010) upozorňují na to, že mezi jednotlivými 

rezorty, které mají primární prevenci na starost, panuje nízká komunikační úroveň a 
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nekoordinovanost. Ministerstva, pod něž nějakým způsobem spadá oblast primární 

prevence v ČR, jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, ale také 

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo spravedlnosti. Taková roztříštěnost panuje dle M. 

Miovského a kol. (2010) ve většině zemí EU. Pro současný stav primární prevence je také 

typické, že se nezaměřuje pouze na prevenci užívání návykových látek, ale snaží se působit 

komplexně na rozvoj sociálních dovedností žáků a studentů a na podporu vztahů ve třídě 

(Krejčová, 2011). Konkrétně metodický pokyn Ministerstva školství 20 006/ 2007-51 ze 

dne 16. 10. 2007 řadí do oblastí primární prevence záškoláctví, šikanu, rasismus, xenofobii, 

vandalismus, kriminalitu, delikvenci, užívání návykových látek a související nemoci včetně 

HIV/AIDS, závislost na politickém a náboženském extremismu, netolismus (virtuální 

drogy) a gambling. Školy by, dle tohoto pokynu, měly sledovat také domácí násilí, týrání a 

zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže a poruchy přijmu potravy. L. 

Krejčová (2011) doplňuje další problematické situace, které by měly být při primární 

prevenci brány v potaz. Jedná se o sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy u 

spolužáků, dále sebevraždy a úmrtí v rodině, homofobie, rizikové sexuální chování a 

šikana. 

 

2.5 Programy primární prevence na školách 

 

Hlavním důvodem efektivity programů primární prevence ve školách je fakt, že tam 

cílová skupina těchto programů, tedy děti a dospívající, tráví velkou část času. Povinná 

školní docházka zajišťuje, že se zásadní informace ohledně problematiky zdravého 

životního stylu, případně techniky odmítání atd. dostanou k celé cílové skupině. 

Problémem je, že ne všechny školy zajišťují programy primární prevence pro své žáky. 

Každá škola má povinnost zajistit minimální program drogové prevence, jeho splnění však 

může rozložit do různých předmětů a kvalita se tak na jednotlivých školách velmi různí 

(Miovský a kol., 2010). Programy primární prevence na školách zajišťují většinou nestátní 

neziskové organizace (NNO), nejčastěji jde o občanská sdružení či obecně prospěšné 

společnosti a církevní právnické osoby. Na území Hlavního města Prahy to je například 

Prev-centrum, Proxima Sociale, Prospe, KPPP, Odyssea, Sananim a jiné. Financovány jsou 
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tyto organizace především z rozpočtu Hlavního města Prahy, dále jejich služby platí samy 

školy, které mohou získat prostředky z různých grantů. Právě otázka financování těchto 

programů, kdy v některých případech financuje stát (či obec nebo kraj) přímo NNO, jindy 

dává peníze škole a ta si služby kupuje je problematická. Situace na trhu je poměrně 

nepřehledná, ale od roku 2008 fungují tzv. certifikáty odborné způsobilosti, které musí 

NNO získat, aby mohly dosáhnout na dotace. Přístupy jednotlivých organizací se však 

výrazně neodlišují, jak se dá vyčíst na jejich internetových stránkách nebo z jejich manuálů. 

 

Závažnější je ale otázka zkoumání efektivity takových programů. P. Cuijpers (2002) 

uvádí, že tyto programy bývají často neefektivní a mohou mít dokonce negativní účinky. 

Problémem je ale spíše nedostatek výzkumů zaměřených na evaluaci programů primární 

prevence. P. Cuijpers (2002) dále kritizuje programy, které nazývá „prostě řekni ne“. Tyto 

programy jsou založeny na tom, že drogy či jiné rizikové chování jsou popisovány pouze 

v negativním světle a je očekáváno, že to potenciální experimentátory odradí. Ve 

skutečnosti je ale tento přístup nebezpečný, protože při prvním experimentu s drogou či 

jiným rizikovým chování se ukáže nepravdivost poskytnutých informací a mladí 

„experimentátoři“ pak nemají důvod věřit jakýmkoliv jiným informacím, které však 

pravdivé jsou a mohly by je uchránit od propadu do závislosti nebo od závažných 

zdravotních a sociálních problémů. Opět se ukazuje, že zásadní je při programech primární 

prevence poskytování pravdivých informací. Další zavádějící informací je dle M. Galla a 

kol. (2005) teorie vstupní drogy poukazující na to, že většina uživatelů heroinu nejprve 

kouřila konopí. Teorie je to nevědecká a nekorektní, protože by se stejně tak dalo říci, že 

všichni uživatelé heroinu pijí vodu. Neplatí však, že všichni, kdo užili konopí či pijí vodu, 

užívají také heroin. P. Cuijpers (2002) popisuje situaci primární prevence především 

v USA, z vlastní zkušenosti můžeme říci, že programy primární prevence poskytované 

v České republice, respektive v Praze, jsou dosti odlišné. Již se nesetkáváme s programy 

typu „prostě řekni ne“, ale s interaktivními programy zaměřenými na rozvoj sociálních 

dovedností, posilování sebevědomí, dávání pravdivých informací atd. Bezpochyby by však 

bylo významným počinem zmapovat efektivitu programů poskytovaných jednotlivými 

NNO na území ČR. Dalším příkladem, že není třeba tabuizovat témata a zastrašovat 

případné experimentátory, je přístup Nizozemska. Ačkoliv je v Nizozemsku do značné 
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míry tolerováno užívání konopí, počet uživatelů není vyšší než v jiných evropských zemích 

(Galla a kol., 2005).  

 

 Na školách je do oblasti primární prevence zapojen výchovný poradce, školní 

metodik prevence, případně školní psycholog či speciální pedagog. Tuto problematiku řeší 

vyhláška MŠMT (2005). Za vše, včetně vytvoření preventivního programu školy, 

samozřejmě zodpovídá ředitel školy. Tým těchto lidí zajišťuje především monitorování a 

diagnostiku, je snaha vytvářet tzv. systém včasné identifikace žáků (Miovský a kol., 2010). 

Dále je pak zajišťována intervence v krizových situacích. Neměli bychom však zapomínat 

ani na zcela základní věci, jako je vytváření příznivého klimatu na škole a na budování 

vztahů se žáky, které jsou založené na důvěře. D.A.Wolfe, P-G. Jaffe a C.V. Crooks (2006) 

uvádějí, že sami žáci by uvítali, aby součástí výuky bylo hledání řešení, jak se mají 

zachovat v náročných životních situacích. To ale na učitele klade veliké nároky, dle 

Štětovské (2008) jsou celkově na učitele kladeny velmi vysoké nároky.  

 

Y. McGrath a kol. (2007) popisují několik základních přístupů v preventivních 

programech na školách. Jedním z nich je program zaměřený na poskytování informací, dále 

pak tzv. afektivní vzdělávání, programy vycházející z teorie sociálního vlivu, programy 

zaměřené na posilování kompetencí a sociálních dovedností a programy, které jsou 

založené na více komponentech. Koncepce primárních programů na školách je jádrem 

preventivních programů vůbec. 

 

Jeden z přístupů k prevenci užívání drog můžeme nazvat jako přístup zaměřený na 

poskytování informací. Tento přístup má pozitivní vliv na vědomosti o drogách, jeho vliv 

na chování, tedy na samotné užívání drog, však nebyl prokázán (Botvin, 2000). Podobné 

výsledky popisuje G. J. Botvin (2000) také u tzv. afektivního vzdělávání, které se zaměřuje 

na posilování sebepoznání a sebepřijetí. G. J. Botvin dále uvádí, že tyto dva přístupy jsou 

založené spíše na intuici a nevycházejí z empiricky potvrzených teorií. Na druhou stranu 

ale J. L. Epsetin a kol. (1995) upozorňují na to, že nedostatek informací vede 

k podceňování rizik spojených s užíváním návykových látek, tedy kvalitní informace by 

měly mít pozitivní vliv na rozhodování o užívání drog. Dále R. G. Smart a R. Stoduto 
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(1997) přicházejí s výzkumem, který ukázal, že studenti s dobrými znalostmi o drogách 

méně často užívají drogy. Samozřejmě zde ale hraje roli více vlivů, studenti s obecně 

lepšími znalostmi a studijními výsledky také častěji přicházejí z dobrého rodinného zázemí 

atd. Musíme se tedy dále ptát, které přístupy k primární prevenci jsou pro školy vhodné. 

 

Jednou z teorií, o kterou se při programech primární prevence můžeme opřít, je 

teorie sociálního vlivu, která předpokládá, že důvodem počátku užívání drog jsou sociální 

vlivy, nejčastěji ze strany vrstevníků, ale také ze strany médií. Programy vycházející 

z teorie sociálního vlivu si kladou za cíl informovat o těchto sociálních vlivech a rozvíjet 

dovednosti, jak těmto tlakům odolávat. G. J. Botvin (2000) uvádí, že programy zaměřené 

na této teorii mají pozitivní dopad na užívání drog. Také D.A. Wolfe, P-G. Jaffe a C.V. 

Crooks (2006) uvádějí, že jistá dávka experimentování je v dospívání sice normální, ale 

důležitým protektivním faktorem je sociální opora. 

 

Jiným přístupem je zaměřování se na posilování kompetencí a trénink sociálních 

dovedností. N. Coggans a kol. (2003) uvádějí, že tyto přístupy mají poměrně malý, ale 

trvalý pozitivní dopad na užívání drog. Světová zdravotnická organizace v roce 1993 

definovala sociální dovednosti jako „schopnosti adaptivního a pozitivního chování, které 

jednotlivcům umožňují efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami každodenního 

života“ (Galla, 2005, str.42). M. Kolář (2005) uvádí, že rozvoj sociálních dovedností je 

důležitý jako prevence rizikového chování. Některé školy mají výcvik sociálních 

dovedností integrován do dlouhodobého komplexního programu, což se ukazuje jako velmi 

užitečné (Galla, 2005). P. C. Scales (1999) uvádí, že preventivní programy jsou většinou 

zaměřené na problémy a rizika, ale více efektivní je zaměřit se na rozvoj silných stránek. 

Opět se jako užitečné ukazuje použití interaktivních metod. Samozřejmě se na školách 

setkáváme s kombinováním těchto přístupů, které se jeví být nejefektivnějšími. Podrobněji 

se efektivitou budeme zabývat v následující podkapitole. 

 

 

 

 



 43 

2.6 Efektivita drogové prevence na školách 

 

Výzkum efektivity programů primární prevence není snadný. Na mladé lidi a děti, kteří 

jsou cílovou skupinou programů, působí velké množství vlivů, to platí i v případě 

kontrolních skupin, těžko se tedy měří skutečný dopad programu. Dle M. Galla a kol. 

(2005) je efektivní takový program, jehož působení přinese vědecky významné změny 

v chování. Efektivní program je ten, který oddaluje nebo brání začátku užívání drog, který 

snižuje sociální a zdravotní rizika způsobené užíváním drog a který zvyšuje schopnost 

studentů odpovědně se rozhodovat. Tyto účinky by měly být dlouhotrvající. U organizací 

nabízejících programy primární prevence se setkáváme s deklarovanými cíli jejich 

programů, ne však s ověřenými výsledky jejich dosahování, není proto možné určit jejich 

efektivitu. Je v zájmu školy, aby také ona sledovala účinnost preventivních programů. 

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce je zaměřena spíše na externí poskytovatele 

programů primární prevence, nebudeme se hlouběji zabývat úlohami jednotlivých 

pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Dále se také nebudeme orientovat na 

provádění a efektivitu primární prevence v ústavních zařízeních, kde by se tyto programy 

také měly průběžně konat, a to jak primární prevence všeobecná, tak indikovaná. 

 

Projekt Evropská zdravá škola a drogy (in Galla a kol., 2005) přichází s popisem 

efektivního drogového preventivního programu; měl by být intenzivní, průběžně prováděný 

a měl by kombinovat jak poskytování objektivních informací, tak individuální osobní 

přístup. Jako nejefektivnější se ukazují být intenzivní dlouhodobější programy, které jsou 

zaměřeny především na rozvoj sociálních dovedností. Rozvoj sociálních dovedností je také 

jedním z klíčových prvků užívání metody VTI, tímto tématem se budeme dále zabývat 

v praktické části této práce. 

W.B. Hansen (1992) rozděluje programy primární prevence na dvanáct typů dle 

výchozí teorie a stavebních komponentů. Jedná se o informativní programy, programy 

zaměřené na rozhodovací schopnosti, programy spojené se složením přísahy, programy 

zaměřené na uvědomování si hodnot, programy zaměřené na stanovování hodnot, 

programy zaměřené na zvládání stresu, programy zaměřené na budování pozitivního 

sebehodnocení, programy zaměřené na nácvik dovednosti odolávat tlaku, programy 
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zaměřené na nácvik sociálních dovedností, programy zaměřené na stanovování norem a 

programy pomoci. Typické však je, že se jednotlivé typy kombinují. Provedené výzkumy 

efektivity těchto programů (Cuijpers, 2002) prokazují signifikantní účinek programů ve 

zvýšení míry informovanosti a také zvýšení věku prvního užití drogy., ale míra snížení 

výskytu experimentování s drogami se výrazně nesnížila. 

 

Y. McGrath a kol. (2007) přinášejí výsledky metaanalýzy efektivity jednotlivých 

komponent programů. Nejvýznamnějším prvkem je dle nich zakládat program na vědecky 

ověřených informacích a teoriích, dále se prokázalo, že interaktivní metody jsou 

efektivnější než metody neinteraktivní. Tato metaanalýza potvrzuje, že programy založené 

na modelu sociálního vlivu se ukazují jako efektivní. Bylo také zkoumáno zapojení 

komunity do procesu drogové prevence, výzkumníkům se však nepodařilo prokázat 

efektivitu tohoto přístupu. Nutné je však říci, že jde o problém metodologického rázu a 

výsledky nemusí znamenat, že zapojení celé komunity není efektivní metodou primární 

prevence. Stejně tak nebyla prokázána efektivita u dalších doplňkových aktivit, ale opět jde 

o komplikovanost provádění takovýchto výzkumů.  

 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že největší efektivitu vykazují programy 

zaměřené na vysoce rizikovou cílovou skupinu, jedná se o tzv. indikovanou prevenci. Jako 

ideální věk pro programy primární prevence se ukázalo být rozpětí mezi jedenácti a 

patnácti lety, tedy druhý stupeň základní školy nebo nižší třídy víceletých gymnázií. Toto je 

také období, kdy obvykle probíhají programy primární prevence na českých školách. Velmi 

malá efektivita se ukázala být u dětí prvního stupně základní školy a jen o něco vyšší u 

středoškoláků. Zajímavé a poněkud odporující výsledkům jiných výzkumů je zjištění, že 

krátkodobé programy nemusí být méně účinné než programy dlouhodobé. Toto zjištění je 

důležité především z ekonomických důvodů, kdy školy často zvažují koupi programů pro 

své žáky, ale nemají dostatečné finanční prostředky. Y. McGrath a kol. (2007) však 

neuvádějí zdroje tohoto zjištění. Za krátkodobý považují program do 4,5 měsíce. V České 

republice se uplatňují dlouhodobé programy primární prevence, které trvají většinou od 

čtvrté do deváté třídy a jednorázové programy, které mívají formu besedy. Také K. Kalina 

(2003) uvádí kontinuitu působení jako významný faktor úspěšnosti programů primární 
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prevence. Otázku dlouhodobosti či krátkodobosti preventivních programů musíme tedy 

zatím nechat otevřenou. 

 

V neposlední řadě byl zkoumán rozdíl efektivity na základě toho, kdo byl 

realizátorem programu. Mohlo jít o vrstevníky (tzv. programy peer to peer), učitele, 

policisty či jiné dospělé osoby. Výsledky výzkumů nepřinesly signifikantně závažné 

rozdíly v efektivitě, naznačují však, že využití vrstevníků by mohlo být účinnější. M. Galla 

a kol. (2005) uvádějí, že zapojení vrstevníků zvyšuje efektivitu programů. Jako nefunkční 

popisuje zapojení ex-uživatelů. 

 

Nutné je také uvést, že většina výzkumů zohledněných v metaanalýze Y. McGratha 

a kol. (2007) byla provedena v USA, přenositelnost těchto poznatků na jiné části světa je 

diskutabilní. Bohužel jsou v České republice takovéto výzkumy zatím sporadické, a tak je 

nemůžeme pro účely této práce využít. Městská část Praha 14, kde se programy primární 

prevence uskutečňují na všech školách, sbírá data, která se průběžně vyhodnocují, zatím 

však vyhodnocení není kompletní a data nebyla nikde publikována. V České republice 

definoval charakteristiky efektivní primární prevence K. Kalina (2003). Uvádí, že důležité 

je kombinovat více strategií a zaměřovat se na problematiku rizikových jevů komplexně. 

Jak jsme již uvedli výše, významným prvkem je kontinuita působení. Proto, i když 

výzkumy ukazují největší efektivitu preventivních programů od jedenácti let, můžeme je 

zahájit již dříve a s dětmi navázat vztah, pomalu otevírat závažná témata a zajistit tak 

kontinuitu. K. Kalina (2003) dokonce dále uvádí, že je vhodné prevenci zahájit již 

v předškolním věku. Program musí být cílený a adekvátní, musí respektovat charakteristiky 

cílové skupiny a musí být vytyčeny cíle, kterých chceme dosáhnout. Dalšími důležitými 

charakteristikami programů jsou flexibilita a interaktivita. Naprosto nevhodné je využívat 

zastrašování, megalomanské besedy a neosobní přístup. 

 

2.7 Plánování a tvorba preventivního programu 

 

Celý proces plánování preventivního programu je uveden níže na obrázku číslo 4 

pod tímto textem, kde si jednotlivé kroky podrobněji rozebereme. Základním východiskem 
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při plánování preventivního programu je zmapování současné situace cílové skupiny a 

zhodnocení jejích potřeb. Na základě zmapování jsou stanoveny cíle, a to jak dlouhodobé, 

tak krátkodobé. U stanovování cílů je uplatňováno východisko SMART, tedy, že cíle by 

měly být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a časové ohraničené (time-

bound). Vše je ještě nutno důkladně promyslet, zvážit alternativy a teprve pak je možno 

začít s přípravou programu, přičemž je nutno brát v potaz věk cílové skupiny, jejich 

výchozí situaci, podmínky a prostředky, které máme. V žádném případě by se neměla 

podcenit fáze přípravy, do které kromě praktických stránek patří stálé monitorování situace. 

Pod implementací rozumíme zahájení samotné práce, důležité je určit, kdo stojí v čele 

procesu, jaké jsou klíčové úkoly a jak budeme o procesu komunikovat. Nástrojem pro 

komunikaci mohou být kromě osobních setkání také nástěnky a informační letáky. Během 

celého procesu se nesmí zapomínat na základní psychologické principy, jako je například 

motivace. Po provedení programu je opět monitorována situace ve třídě, jsou evaluovány a 

porovnávány dosažené výsledky se  stanovenými cíli. 

 

Obr. č. 4 Galla, 2005, Plánovací cyklus preventivního programu, str.58 
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Jak vyplývá z předchozích odstavců o efektivitě programů, je monitorování a 

vyhodnocování zcela zásadní součástí programu, bohužel je od něj ale často upuštěno 

z důvodů časových a pravděpodobně z důvodu náročnosti provádět toto vyhodnocování. Již 

vypracované dotazníky pro studenty a učitele nabízí například projekt Evropská zdravá 

škola a drogy (Galla, 2005). 

 

MŠMT ustanovilo metodiku, jak mají školy postupovat při tvorbě minimálního 

preventivního programu (Miovský, 2010). Tyto programy jsou konkrétními dokumenty 

dané školy, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Při tvorbě tohoto plánu by 

měla škola opět postupovat přes zmapování situace, vymezení cílů a detailního plánování 

jednotlivých kroků. Samozřejmě by nemělo chybět průběžné ani závěrečné vyhodnocení. 

Při monitoringu výchozí situace je třeba dbát na specifické charakteristiky školy, především 

lokalitu, počet žáků, riziková místa a oblasti a zdroje školy. Kromě vlastních zdrojů by 

měla škola vyhodnotit také zdroje vnější, především dostupné informace z různých serverů, 

ale i z nestátních neziskových organizací zabývajících se problematikou primárních 

prevencí a v neposlední řadě také možnosti získání grantů. Z českých serverů jsou velmi 

kvalitní informace o drogové problematice na www.drogy-info.cz a www.odrogach.cz, 

které obsahují speciální sekce pro rodiče, pro učitele, pro děti, pro mladé lidi. Informace se 

neustále obnovují a funguje také internetová poradna. 

 

Po monitoringu jsou stanoveny zcela konkrétní cíle podle modelu SMART (viz 

výše). Rozlišujeme mezi cíli dlouhodobými, které jsou obecnějšího charakteru a 

krátkodobými, které by měly být zcela konkrétní. Při sestavování konkrétního programu by 

se nemělo kromě žáků zapomenout na rodiče a pracovníky školy. Co se ukazuje jako 

efektivní v programech primární prevence a co by tedy mělo být součástí minimálních 

preventivních programů, uvádíme ve speciální kapitole o efektivitě. Na závěr realizace 

minimálních preventivních programů se provádí evaluace. Evaluovat lze zvlášť přípravu, 

samotný proces a výsledky. 

 

Na českém trhu najdeme řadu publikací s praktickými radami, na co se zaměřovat 

při prevenci užívání návykových látek (například Nešpor, 1999, 2001;  Hermhochová, 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
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2003; Reitmayerová, 2007; Karnsová, 1995). Jedním z léčivých nástrojů je například smysl 

pro humor. Prosté vyprávění vtipů či odlehčení situace může mít významný vliv na 

mladého člověka, který se potýká se závažnými problémy dospívání. Nejdůležitější je však 

budování vztahu mezi lektory a jednotlivými žáky, na což klade důraz také metoda VTI. 

Důležité je klást důraz na vytvoření bezpečné atmosféry. Velmi praktický je také nácvik 

relaxačních technik a strategií zvládání stresu a agrese. Zajímavé může být zabývat se 

spánkem a sněním. Významné je samozřejmě posilování komunikačních dovedností, kde se 

může velmi významně uplatnit metoda videotrénink interakcí. Vzhledem k tomu, že lektoři 

pracují ve dvojici, je důležité pracovat na komunikaci mezi nimi, dále pak mezi lektory a 

žáky, žáky navzájem a také s učiteli. Důležité je otevřeně mluvit o všech tématech, ptát se 

dětí či dospívajících, co je zajímá, jaké jsou jejich názory a diskutovat s nimi jako s 

partnery. Lektor by měl jít příkladem v tom, co to znamená respektovat, zároveň však musí 

být strážcem dohodnutých pravidel. Pravidla je vhodné mít ukotvena i písemně. M. 

Miovský (2010, str.149) dává pravidla do souvislosti se slovem pravidelnost a v jejich 

dodržování vidí „základ strukturace světa a podmínku jeho pochopení“. Také K.P. 

Liessmann (2008) kritizuje určitou neukotvenost vzdělávání a rezignaci na jeho obsah. 

Lektor by měl mít dostatek znalostí a předávat je, měl znát vývojovou psychologii a 

specifika věku dospívání, především pak proces socializace a funkci školy v tomto procesu. 

V ideálním případě by součástí programů primární prevence byla spolupráce s rodinami, 

což se ale zatím příliš nedaří. K udržení kvality práce lektorů výraznou měrou přispívá 

supervize a intervize. Velmi vítané je, aby lektor absolvoval psychoterapeutický či jiný 

sebepoznávací výcvik, kde se naučí práci se skupinou a citlivému vedení diskuse. 

Organizace poskytující programy primární prevence by měla kromě supervize zajistit pro 

lektory i jiná školení týkající se například drogové problematiky, ale také různá školení 

komunikačních dovedností, jednou z možných forem školení komunikačních dovedností 

může být opět videotrénink interakcí. 

 

2.8 Dovednosti lektora preventivních programů 

 

 I když poskytovateli preventivních programů jsou celé organizace, klíčovým a 

přímým zprostředkovatelem programu je lektor. V této kapitole se budeme tedy zabývat 
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jeho osobou, především jeho dovednostmi nutnými pro kvalitní a efektivní program 

primární prevence. Vzhledem k tomu, že lektor preventivních programů pracuje 

s kolektivem třídy a žákům se snaží zprostředkovat učení stejně jako učitel, budeme v této 

kapitole vycházet především z literatury zaměřené na dovednosti v profesi učitele, která je 

také nepoměrně bohatší.  

 

M. Miovský (2010, str. 153) uvádí definici lektora primární prevence, která 

poukazuje na to, že se jedná o profesi, tedy, že lektor je profesionál ve svém oboru. 

„Preventivní pracovník je profesionál, který musí znát poměrně velmi náročnou teorii 

stojící za jednotlivými programy a intervencemi a současně musí disponovat velmi 

specifickými dovednostmi a praktickými zkušenostmi“. 

 

 Ch. Kyriacou (1996, str.20) nazývá dovednosti v profesi učitele dovednostmi 

pedagogickými a charakterizuje je jako „jednotlivé logicky související prvky činnosti 

učitele, které podporují žákovo učení. Jejich primárním charakteristickým rysem je 

skutečnost, že jsou to účelné a cílevědomé činnosti zaměřené na řešení problémů“. 

Dovednosti v profesi pedagoga neboli pedagogické dovednosti tedy přímo souvisejí 

s učením žáků, dovedný učitel musí zajistit žákům vhodné podmínky pro učení, a to jak 

v běžných situacích, tak v situacích zvláštních či problematických, musí být schopen řešit 

vyvstalé problematické situace. Stejně tak lektor preventivních programů musí být 

připraven jednat a řešit problémové situace, které během programů primární prevence 

mohou vzhledem k jejich charakteru nastávat dokonce častěji než při běžném frontálním 

vyučování. Cílem preventivních programů je učení stejně jako v běžných vyučovacích 

hodinách, v určité míře jde i o učení se vědomostem, v mnohem větší míře však žáci 

získávají poznatky skrze svou zkušenost. Programy využívají řady prvků zážitkové 

pedagogiky. Cílem učitele je co nejefektivněji dosahovat výukových cílů, u preventivních 

programů nejsou tyto cíle jasně definovány předem, do značné míry vznikají až na základě 

proběhlých procesů. Efektivnost preventivního programu se tedy měří hůře než efektivita 

vyučovací hodiny, avšak pro efektivní preventivní program potřebuje lektor tytéž 

dovednosti jako učitel pro efektivní vyučování. 
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Dovednosti v profesi učitele, stejně jako dovednosti lektora preventivních 

programů, mají komplexní charakter, vycházejí z pedagogických, psychologických, ale 

také filozofických či sociologických oborů. Můžeme také hovořit o pedagogické 

způsobilosti, jak ji popisuje J. Průcha (2002). Kromě vědomostí a konkrétních dovedností 

upozorňuje na osobnostní vybavení učitele. Osobnostně způsobilý musí být samozřejmě 

také lektor preventivních programů. 

 

Další komplexní pohled nabízí I. Gillernová a E. Bidlová (2005) a , které užívají 

pojmu profesní kompetence učitele. Tyto dovednosti uvádíme na obrázku č. 3 Sociální, 

didaktické, diagnostické a oborové dovednosti se vzájemně překrývají a tvoří celek 

dovedností potřebných k učitelské profesi. Největší podíl zaujímají sociální dovednosti, 

které mají přesah i mimo profesi, stejně tomu je u lektorů preventivních programů. Pro 

svou práci lektor také potřebuje dovednosti didaktické a diagnostické, aby dokázal vyložit 

přinášené téma a vypozoroval přednosti a slabiny kolektivu, které po programu popisuje 

v závěrečné zprávě pro školu. Oborové dovednosti se u lektorů preventivních programů 

liší, ale nemůžeme říci, že chybí. Také lektoři potřebují ke své práci znalost problematiky, 

ať už drogové či jiné, například týkající se zdravého životního stylu či různých závislostí. 

Lektoři, stejně jako učitelé, se v problematice neustále vzdělávají. 

 

obr č. 3 Model profesní kompetence učitele  Gillernová, Bidlová, 2005 

 

Ch. Kyriacou (1996) hovoří o sedmi základních pedagogických dovednostech: 

 Plánování a příprava 

 Realizace vyučovací hodiny 
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 Řízení vyučovací hodiny 

 Klima třídy 

 Kázeň 

 Hodnocení prospěchu žáků 

 Reflexe a sebehodnocení vlastní práce 

 

Tyto základní kompetence učitele můžeme s malými změnami přijmout i pro lektory 

preventivních programů. Lektoři sami jako velmi významnou složku kvalitního 

preventivního programu vnímají plánovaní a přípravu (viz dále empirická část této práce). 

Samotná realizace a řízení vyučovací hodiny jsou základem programu, i když se realizace 

preventivních programů značně liší od klasického vyučování, základním prostředkem je 

vhodná komunikace se žáky. Lektoři zvýšeně dbají o vytváření bezpečného klimatu třídy 

během programů, které je nezbytné pro to, aby děti otevřeně hovořily o svých problémech a 

důležitých otázkách, které je trápí. Naopak udržování kázně je u lektorů často 

problematickým bodem. Preventivní programy mají hravý charakter, lektoři jsou mladí 

lidé, kteří si s dětmi tykají, neuplatňují mocenský přístup, ale snaží se být partnery. Pro děti 

je tento přístup často nový a lektorům zároveň chybí dostatek zkušeností v práci s tak 

velkým kolektivem jakým je školní třída. V uplatňování partnerského přístupu a udržování 

kázně ve třídě jsou rezervy, které je třeba vyplňovat rozvíjením lektorských dovedností. 

Hodnocení prospěchu žáků v preventivních programech zcela odpadá, na místo něho 

nastupuje poskytování zpětné vazby. Poskytování zpětné vazby je v lektorské činnosti 

natolik významným prvkem, že mu věnujeme celou následující podkapitolu. Poslední 

dovedností, kterou Ch. Kyriacou zmiňuje jako klíčovou, je reflexe a sebehodnocení vlastní 

práce, které by nemělo chybět u učitelů, stejně jako u lektorů. Lektoři pracují ve dvojicích a 

mohou si tak navzájem poskytnout cennou zpětnou vazbu, dále si vyžadují zpětnou vazbu a 

zhodnocení programu od žáků a učitelů. Každý lektor má povinnost zúčastňovat se 

supervizních případně i intervizních setkání. 

 

E. Reitmayerová a V. Broumová (2007, str.9) definují zpětnou vazbu jako 

„informaci upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí 

cestě“. Tato definice tedy předpokládá existenci proměnlivého systému a jeho okolí, které 
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mu zpětně předává informace o jeho působení na něj. Takový systém tvoří například právě 

školní třída a v ní přítomný lektor během preventivního programu. Z uvedeného vyplývá, 

že zpětnou vazbu může poskytnout jak lektor žákům, tak žáci lektorovi, což u běžného 

hodnocení známkami při vyučování není obvyklé. 

 

Zpětná vazba je základní proces zážitkové pedagogiky, skupina při něm verbálně 

zpracovává zážitek z předcházející aktivity pod vedením lektora, který určuje cíl a průběh 

zpětné vazby. Cílem zpětné vazby je, aby žáci (ale také lektor) lépe porozuměli svému 

prožívání i jednání ostatních členů skupiny. K tomuto porozumění by měli dojít na základě 

vlastních zkušeností, vlastní cestou. Proto je vedení cílené zpětné vazby jemným uměním, 

při němž se rozvíjí lektor stejně jako žáci ve třídě (Reitmayerová, Broumová, 2007). 

 

 Důležitá je samozřejmě forma zpětné vazby. Nejde jen o to, co říkáme, ale 

především, jak to říkáme. P. Kopřiva a kol. (2005, str. 33) popisují kvalitní zpětnou vazbu 

jako takovou, která „začíná pozitivním popisem nebo informací, a pokud je třeba něco 

zlepšit a napravit, ukazuje jak“. Jde tedy především o to vytvářet a udržovat bezpečné 

klima, kde nezaznívá kritika, kde je dítě pozitivně přijímáno, pouze jsou hledány a 

nabízeny jiné alternativy chování tam, kde se vyskytl nějaký nedostatek či chyba. 

 

E. Reitmayerová a V. Broumová (2007) dále popisují funkce cílené zpětné vazby. 

Zpětná vazba nám pomáhá předvídat reakce a chování naše i našeho okolí. Dále může 

zpětná vazba fungovat jako intervence, zlepšuje postup jedince, aby dosáhl žádoucího 

způsobu chování. Pro naplnění tohoto cíle je třeba, aby byl žák náplň cílů schopen a 

ochoten uskutečnit. Lektor tedy musí být citlivý ke schopnostem žákům, měl by 

respektovat tzv. zónu proximálního vývoje (Vygotsky, 1978). K tomu, aby lektor 

poskytoval kvalitní zpětnou vazbu je třeba dobře pozorovat, být zvědavý. Pro co největší 

objektivitu pozorování je důležité, dělat si záznam pozorování, buď metodou tužka papír, 

nebo se dá využít moderní techniky, například i videozáznamu. 
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3. Možnosti využití VTI při programech primární prevence 

 

 Než přistoupíme k praktické části této práce, stručně shrneme možnosti využití 

metody VTI při programech primární prevence, tak jak vycházejí z předešlých kapitol. 

Metoda VTI především podporuje vztahy ve třídě a sociální dovednosti jednotlivých žáků, 

v terminologii VTI se zaměřuje na komunikaci a interakci mezi jedinci. Při programech 

primární prevence je dále zásadní předávání pravdivých informací týkajících se rizikového 

chování. Pro předávání informací je opět nezbytné vědět, jak s dětmi komunikovat, aby se 

k nim informace skutečně dostaly. Programy primární prevence jsou postaveny především 

na osobě lektora, jeho dovednostech a vztahu, který dokáže navázat s dětmi. Jako 

nevýznamnější tedy vnímáme možnost metodou VTI rozvíjet komunikační a další lektorské 

dovednosti a tím zlepšovat celkovou kvalitu programů. Videozáznam pořízený 

z preventivního programu a jeho rozbor s videotrenérem interakcí slouží lektorovi jako 

objektivní zpětná vazba, natočený materiál je možné využít také jako podklad pro kvalitní 

supervizi či intervizi, které jsou nedílnou součástí profesionálního růstu lektorů.  

 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů preventivních programů je podpora vztahů a 

komunikace mezi žáky navzájem, mohla by se metoda VTI použít také přímo pro práci se 

žáky, tak jak ji využila například I. Prokešová (2001). Děti byly natáčeny a následně 

rozebírány jejich interakce, přičemž se vždy postupovalo po jednotlivých principech 

úspěšné komunikace, jak jsou uvedeny v kapitole 1.7. Další možností by bylo vymyslet 

techniky, které přímo obsahují natáčení, a které by byly pro děti zajímavé a zábavné, čímž 

by se zvyšovala šance, že si z programu něco odnesou. Nedílnou součástí programu je také 

učitel, a tak i jemu by mohla být nabídnout metoda VTI pro rozvoj jeho sociálních 

dovedností, čímž se u nás zabývala E. Bidlová (1997, 2005). Pro učitele by tato nabídka 

mohla mít velmi podporující, byla by mu věnována pozornost a podpora a byly by 

rozvíjeny jeho dovednosti.  

 

Několik kapitol teoretické části této práce jsme věnovali také efektivitě programů a 

obtížnosti efektivitu zkoumat. Pořízený videomateriál by mohl v měření efektivity také 
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pomoci, i když (jak jsme zmínili výše) by mohl být zavádějící, protože je natočen za jiným 

cílem než objektivním zjišťováním efektivity. 

 

Nutné je ještě připomenout, že ne každé využití videokamery a práce s nahrávkami 

je nutně videotréninkem interakcí. O VTI můžeme hovořit tehdy, když se setkává 

pomáhající vidoetrenér a klient, který přichází se zakázkou. Společně pak dosahují předem 

dohodnutých cílů a k tomu využívají videonahrávky pořízené v přirozených situacích, na 

kterých je sám klient. Nahrávání a zpětnovazebné rozhovory nad videem probíhají 

opakovaně. Tím ale nechceme říci, že využívání videa za jiným účelem než VTI by bylo 

nevhodné. Naopak například nahraný materiál zkušených lektorů, který bychom pouštěli 

lektorům začínajícím, by pro ně mohl být velmi užitečný.  

 

Načrtli jsme tedy různé možnosti využití metody VTI a natáčení obecně při 

programech primární prevence. V následující praktické části se však budeme věnovat pouze 

rozvoji komunikačních dovedností lektorů primární prevence metodou VTI. 
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1. Výzkumný projekt a jeho cíle 

 

 Tento výzkumný projekt byl zaměřen na využití metody videotrénink interakcí 

(VTI) při programech primární prevence (PP), jeho cílem je zjistit a posoudit možnosti 

využití VTI v programech PP s ohledem na potřeby lektorů primární prevence (dále jen 

lektorů), a to především v oblasti rozvíjení sociálních dovedností lektorů. S ohledem na 

popsání metody VTI v teoretické části této práce budeme dále specifikovat, které její prvky 

byly využity a ukázaly být se významnými. Práce s lektory nebyla nijak přizpůsobována 

výzkumnému projektu, zajímala nás skutečná situace v praxi. Tento přístup má bohužel své 

limity a omezil například možnost pravidelných frekvencí setkávání s lektory (rozestupy 

mezi jednotlivými programy PP jsou různě dlouhé). Výzkum probíhal v období leden až 

červen 2011. 

 

 Vzhledem k tomu, že tento výzkum o použití metody VTI pro lektory PP je jedním 

z prvních svého druhu a neurčili jsme hypotézy, které by měly být tímto výzkumem 

ověřovány, zvolili jsme kvalitativní metodologii výzkumu. S lektory bylo pracováno 

individuálně a interindividuální variabilita byla poměrně značná, výsledky budou proto 

popsány formou případových studií (kasuisticky) a až v závěru budou výsledky shrnuty. 

M. Miovský (2006)  uvádí, že využití případové studie je vhodné zvláště v případech, kdy 

jsou popisovány řídké jevy, či nám jde o kvalitní popsání okolností případu, což platí 

v našem případě. Zaměřovali jsme se především na zlepšení komunikace a rozvíjení již 

existujících kompetencí lektorů, na základě této práce by mohl být sestaven program pro 

rozvoj sociálních dovedností lektorů PP. Jedná se tedy o ranou popisnou fázi, kdy je 

popsání pomocí případových studií vhodné (Plante, 2001). V budoucnu by mohlo dojít 

k ověření zjištěných předpokladů formou rozsáhlejšího kvantitativního výzkumu. 

 

 Hlavním úkolem výzkumného projektu bylo zmapovat změny v sociálních 

dovednostech lektorů a v jejich práci při programech PP po použití metody VTI. Měření 

těchto změn není jednoduchým úkolem, jedním z vážných východisek bude proto 

subjektivní hodnocení samotných lektorů. 
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Úkoly tohoto výzkumného projektu: 

1) Zmapovat možnosti využití VTI při rozvíjení sociálních dovedností lektorů PP. 

2) Zmapovat postoje k VTI u lektorů PP, zjistit obavy a očekávání. 

3) Popsat potřeby a zakázky lektorů PP, které mohou být naplněny využitím VTI. 

4) Shrnout výsledky a zmapovat změny po použití metody VTI. 

 

1.1 Pozadí výzkumného projektu 

 

Celý projekt vyšel z potřeby lektorů PP organizace Prospe o. s. dále rozvíjet své 

kompetence a lektorské dovednosti. Lektoři na rozdíl od učitelů nemusí projít odbornou 

pedagogickou přípravou, mezi kompetencemi jednotlivých lektorů jsou pak poměrně velké 

rozdíly. Po svolení paní ředitelky občanského sdružení Prospe bylo přistoupeno 

k dotazníkovému šetření mezi lektory. Dotazník je součástí příloh, vyplnilo ho čtrnáct ze 

šestnácti lektorů, kteří měli v době zahájení výzkumu v organizaci Prospe podepsanou 

pracovní smlouvu. Dotazník mapoval zkušenosti lektorů, zaměřoval se na evaluaci 

vlastních schopností, dovedností a odváděné práce, dále zjišťoval chuť lektorů se vzdělávat 

a rozvíjet svoje schopnosti, a to také formou VTI. Dotazník zjišťoval, zda lektoři metodu 

VTI znají a zda by uvítali možnost rozvíjet své lektorské dovednosti touto metodou. Pouze 

dva lektoři případné natáčení odmítli, a to z důvodu, že je to příliš odhalující, respektive z 

důvodu nechuti k jakémukoliv natáčení. Dvanáct lektorů uvedlo, že by uvítali možnost 

využít této metody pro rozvoj svých lektorských dovedností. Až po vyplnění dotazníků byli 

lektoři podrobněji seznámeni s metodou VTI a bylo jim nabídnuto využití této metody. 

 

 Na základě zjištění předběžného zájmu lektorů byly osloveny školy, zda by 

souhlasily s natáčením během programu primární prevence. Školy byly osloveny 

prostřednictvím emailu, ve kterém byla stručně popsána metoda VTI, důvody a přínosy 

jejího využití, v neposlední řadě bylo jasně řečeno, že pořízené materiály se nebudou nikde 

zveřejňovat ani poskytovat dalším osobám kromě videotrenéra a jeho supervizora. Z tohoto 

důvodu není součástí této diplomové práce DVD s pořízeným materiálem. S natáčením 

ochotně souhlasily čtyři ze šesti oslovených škol. Výzkumného projektu se nakonec 

zúčastnilo sedm lektorů PP. 



 58 

 Pro dokreslení zde nyní popíšeme, jak probíhají programy PP uskutečňované Prospe 

o.s. Programy primární prevence jsou dlouhodobé, nejčastěji se provádí dvakrát ročně od 

čtvrté do osmé (někdy do deváté) třídy. Cílovou skupinou jsou tedy děti od 9 do 14 let. 

Lektoři pracují ve dvojici, navštíví třídu jednou za pololetí na čtyři vyučovací hodiny 

(pokud si škola nevyžádá jinou časovou dotaci). V ideálním případě s jednou třídou zůstává 

stejná lektorská dvojice, která má díky dlouhodobější spolupráci větší šanci navázat dobrý 

vztah s dětmi a získat si jejich důvěru.  

  

“Základním cílem programů  je minimalizovat negativní důsledky užívání 

návykových látek včetně alkoholu a nikotinu. Snaží se od něj klienty zcela odradit, nebo 

alespoň co nejvíce oddálit dobu prvního užití, a vytvářet takové postoje, které by pomohly 

zabránit rozvoji intenzivnějšího zneužívání drog” (Prospe, 2010). Jako nejzásadnější 

prostředky dosahování těchto cílů vnímá Prospe interaktivní přístup založený na 

respektování žáků jako rovnocenných partnerů. Lektoři Prospe v žádném případě 

nepoužívají metodu zastrašování, ale poskytují pravdivé informace a otevřeně se baví o 

všech tématech, která žáci přinesou. Témata se mohou měnit podle toho, jaká situace 

panuje ve třídě a na co je třeba se zaměřovat, ale nejčastěji se ve čtvrtých ročnících 

programy zaměřují na seznámení, vytvoření atmosféry, stanovení pravidel a prohlubování 

vztahů ve třídě. V páté třídě přichází na řadu sebepoznávání, zdravý životní styl, alkohol a 

cigarety. V šesté třídě často dochází ke změnám v kolektivu, proto se program opět 

zaměřuje na prohlubování vztahů ve třídě, zkvalitňování komunikace, spolupráci, prevenci 

šikany a dále na téma závislosti. V sedmé třídě přichází na řadu téma vztahů mezi chlapci a 

dívkami, hlouběji se řeší drogová problematika a posiluje se sebepoznání. V osmém 

ročníku bývají hlavním tématem partnerské vztahy a sexualita, dále pak hodnoty a plány do 

budoucna. Tato témata jsou však jen rámcově nastíněna, lektoři vždy vytvářejí program 

podle třídy, ve které působí a podle témat, která jsou tam aktuální, jako červená nit se 

programy táhne podporování dobré komunikace, spolupráce a prohlubování vztahů ve 

třídě.  

 

Manuál (Prospe, 2010) charakterizuje hlavní zásady přístupu lektora, jsou to: 

vstřícnost, otevřenost, respekt, důslednost, dále pak kombinování různých strategií, 



 59 

kontinuita programů, vyváženost informací, flexibilita programu a práce s malou skupinou. 

Během programů mají děti vždy prostor mluvit o aktuálních problémech. Také po skončení 

programu jsou lektoři k dispozici a žáci za nimi mohou individuálně přijít a svěřit se se 

svým problémem. Na lektory se samozřejmě vztahuje ohlašovací povinnost. Po každém 

programu sepisuje lektorská dvojice tzv. zprávu z programu primární prevence, kterou 

zasílá do školy, kde je k dispozici metodikovi prevence a třídnímu učiteli. Lektoři popisují 

průběh programu a také přednosti a slabiny kolektivu, které vysledovali. Psaní zpráv 

považuje Prospe za velmi důležitou součást programů, která umožňuje třídnímu učiteli 

získat jiný náhled na svou třídu a jehož prostřednictvím může Prospe školám doporučovat 

další postup práce se třídou i jednotlivci. Učitelé se také účastní programů primární 

prevence, aby mohli poznat svou třídu v jiném světle a pokud se zapojí aktivně, může třída 

také lépe poznat je. Lektoři žákům také zprostředkovávají kontakty na místa, kam se 

mohou v případě nouze obrátit. Lektoři Prospe dodržují etický kodex. 

 

 K profesionalitě pomáhajících profesí patří supervize. Prospe pro své lektory 

zajišťuje odbornou supervizi každý měsíc, stejně jako se tým schází ke společným poradám 

a intervizím. Lektorům jsou nabízena školení z celé řady souvisejících odvětví, sama 

organizace Prospe také pořádá různá školení o drogové i jiné problematice. Jak již bylo 

zmíněno výše, lektoři mají také možnost využít podporu formou videotréninku interakcí.  

 

1.2 Výzkumné otázky 

 

Tento výzkumný projekt je zakotven v metodice VTI a jejích teoretických východiscích, 

která jsou popsána v teoretické části této práce, dále pak v praxi fungování programů PP a 

ve výzkumech o efektivitě VTI ve školním prostředí. Na jejich základě jsme formulovali 

tyto výzkumné otázky: 

 

1. Došlo ke změně způsobu práce lektora PP po použití metody VTI? Jak  

změna vypadá? 

2. Jak mění použití metody VTI sebereflexi lektorů PP? 

3. Co považují lektoři z využití metody VTI za nejvíce přínosné? 
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2. Výzkumný soubor a jeho popis 

 

Cílovou skupinou tohoto výzkumného projektu byli lektoři PP. Rozvoje sociálních 

dovedností za pomoci metody VTI se zúčastnilo 7 lektorů, všichni prošli minimálně dvěmi 

natáčeními a následnými rozbory. Pět lektorů bylo natočeno třikrát a třikrát s nimi byl také 

veden zpětnovazebný rozhovor. Vzhledem k časové náročnosti užívání metody VTI a 

tomu, že jako videotrenér působil pouze jeden člověk, jsme upřednostnili menší vzorek 

výzkumného souboru, což také umožnilo důkladnější studii. 

 

Metodou výběru probandů byl záměrný výběr. Ze čtrnácti lektorů, kteří souhlasili 

s natáčením, bylo vybráno sedm, dle škol, které rovněž odsouhlasily natáčení a dle 

časových možností všech zúčastněných stran. Výzkumný soubor je poměrně homogenní 

skupina mladých lidí studujících VŠ (respektive dvou s dokončeným VŠ vzděláním) 

humanitního směru. Tento výběr zcela vystihuje situaci  o.s. Prospe, kde lektoři také tvoří 

homogenní skupinu převážně studentů ženského pohlaví studujících VŠ humanitního 

směru. Všechny vybrané lektory také spojuje chuť dále se vzdělávat a rozvíjet své 

dovednosti. Jména v následující tabulce jsou smyšlená, aby zajistila určitou anonymitu 

zúčastněným lektorům. Ve vzorku bylo šest žen a jeden muž, v celé organizaci Prospe tou 

dobou byli zaměstnáni dva muži. Průměrný věk vybraných lektorů byl 25,6 let.  

 

jméno věk Pohl. titul Stud.obor Praxe 

v lektorování PP 

zaměstnání Počet 

natáčení 

Jana 23 Ž  Pedagogika 3 a více let Student VŠ 3 

Jitka 23 Ž Bc. Psychologie 1-3 roky Student VŠ 2 

Jiří 25 M Mgr. Sociologie 3 a více let Vedoucí 

NNO 

3 

Pavla 35 Ž Mgr. Pedagogika 1-3 roky Lektorka 2 

Marta 25 Ž Bc. Pedagogika 3 a více let Student VŠ 3 

Lucie 25 Ž Mgr. Psychologie 3 a více let Psycholožka 3 

Alena 23 Ž Bc. Pedagogika 3 a více let Učitelka ZŠ 3 

Tab. 1 Základní údaje o lektorech 
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 Lektoři pracovali se žáky základních škol na Praze 14, kde jsou bez výjimky 

prováděny dlouhodobé programy primární prevence, rozhodl tak obecní úřad, který vypsal 

výběrové řízení na poskytovatele těchto programů a vybral občanské sdružení Prospe. 

Takovéto plošné řešení je poměrně unikátní a zajišťuje kontinuitu těchto programů pro 

žáky od čtvrté do osmé třídy. Městská část Praha 14 věnuje tématu prevence sociálně 

patologických jevů celý samostatný bod v Programu rozvoje městské části Prahy 14 pro 

období 2007-2010.
6
 Kromě programů primární prevence na školách hovoří v tomto bodě 

také o realizaci volnočasových aktivit, vzdělávání pedagogických pracovníků a podpoře 

organizací poskytujících služby primární prevence. Obecní úřad také kontroluje kvalitu 

programů a informuje o ní veřejnost. 

 

 Praha 14 je typická vysokou mírou zástavby sídlištního typu, která s sebou nese 

celou řadu rizik. Rodiče často dojíždějí za prací do jiných městských částí a vracejí se tedy 

domů později. Na sídlišti se můžeme setkat s partami dětí, které se bezcílně potloukají 

kolem a nezřídka si čas krátí experimentováním s návykovými látkami či kriminální 

činností. Tyto informace vyplývají právě z programů primární prevence, kde se děti mohou 

svěřovat se svými trápeními. Na sídlištích chybí sousedská komunita, vztahy jsou často 

narušené a děti tak nemají vzory fungující společnosti. To, že je na Praze 14 zvýšený 

výskyt rizikového chování, potvrzuje i fakt, že je zde vyšší počet dětí pod dozorem kurátora 

pro mládež než v jiných částech Prahy (Prospe, 2008). 

 

3. Metody získávání dat a postupy jejich zpracování 

 

Jak jsme uvedli již v úvodu, jedná se o výzkumný projekt kvalitativní, získávání 

a zpracovávání dat byl náročný a zdlouhavý proces. Intervence metodou VTI byla zahájena 

v lednu 2011, přípravy probíhaly již od října 2010 a v té době také začal sběr dat. Celkem 

bylo pořízeno 10 videozáznamů práce lektorů se třídou a 17 videozáznamů rozboru s 

lektory, což činilo více než 22 hodin materiálu. Administrováno bylo 16 dotazníku a 

uskutečněno 7 polostrukturovaných  rozhovorů. Data jsme sbírali průběžně,  

a aby byl pohled co nejkomplexnější, využili jsme několik metod i několik zdrojů, které 

                                                
6  Dostupné na http://www.praha14.cz/info/program_rozvoje_MC.html 

http://www.praha14.cz/info/program_rozvoje_MC.html
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budou popsány níže. Kde to bylo možné, jsme se snažili data triangulovat, abychom získali 

co nejobjektivnější informace. Z důvodů zapojení pouze jednoho výzkumníka, jsme zvolili 

postup triangulace dat odlišnými postupy sběru dat, šlo o pozorování, strukturovaný 

rozhovor a dotazník. Dalším zdrojem jsou také záznamové archy pro videotrenéry interakcí 

vytvořené pro účastníky druhého modulu základního výcviku, kde si videotrenér 

zaznamenává průběh VTI, zakázky klienta a jeho posun.  

Hlavním prostředkem kvalitativního výzkumu je sám výzkumník, a proto je důležité popsat 

také vztah výzkumníka k dané oblasti. Výzkumník tohoto projektu je sám také lektorem 

primárních prevencí v Prospe o. s. a videotrenérem interakcí, který se snaží využitím VTI 

zkvalitnit programy PP a poskytnout svým kolegům možnost rozvoje svých schopností. 

Programy PP vnímá jako velmi důležitý způsob práce s dětmi 

a mládeží a metodu VTI jako velmi funkční pro rozvoj komunikačních schopností ve všech 

oblastech života. 

 

3.1 Pozorování 

 

Pozorování bylo jednou z hlavních využitých metod. Využili jsme otevřeného, 

participantního pozorování (Hendl, 2005), účastníci tedy byli informováni o činnosti 

pozorovatele, který byl přítomen probíhajícím programům PP. Dalším zdrojem pro 

pozorování byly pořízené videozáznamy z programů PP a z následných rozhovorů s lektory 

nad videem. Tyto následné rozhovory probíhaly jeden až tři týdny po natáčení. 

Přímé pozorování probíhalo vždy během první hodiny programu PP, kdy také probíhalo 

natáčení. Pozorovatel, videotrenér a výzkumník v jedné osobě, se volně pohyboval ve třídě, 

část hodiny se zapnutou kamerou a část bez ní. Program nebyl jeho přítomností výrazněji 

narušen. Děti byly bezprostředně před natáčením dotázány, zda s natáčením souhlasí a byl 

jim vysvětlen jeho účel. (Souhlasy školy, potažmo rodičů, byly zajištěny předem). 

Pozorovatel si dělal již během natáčení poznámky, hlavním zdrojem však byla důkladná 

analýza záznamu. 
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3.1.1 Analýza videozáznamů 

 

 Zásadním zdrojem dat pro tento výzkumný projekt byla analýza videozáznamů.  

Prvním krokem bylo získání souhlasu s natáčením ve třídách a také od lektorů PP, ve 

kterém bylo uvedeno, že kromě videotrenéra a jeho supervizora nahrávky nikdo neuvidí. 

Nahrávky byly pořizovány v rozmezí jednoho týdne až jednoho měsíce u každé lektorské 

dvojice. Třídy na programu byly různé, pouze v jednom případě se podařilo pořídit záznam 

dvakrát v téže třídě. Významnou otázkou bylo, zda přítomnost kamery bude program PP, 

chování dětí či lektorů zásadně ovlivňovat. Subjektivně jsme vnímali, že program narušen 

nebyl.  

 

 Pro analýzu práce lektorů pro účely VTI (ne tedy pro závěrečnou výzkumnou 

analýzu) jsme využili schéma principů úspěšné komunikace (Beaufortová, 1997) vytvořené 

pro videotrenéry interakcí. Sledované kategorie můžeme rozdělit do následujících čtyř 

oblastí. 

 

Věnování pozornosti 

 Obracení se k druhému 

 Oční kontakt 

 Přátelská pozice těla 

 Přátelský výraz tváře 

 Rozdělování pozornosti 

 

Naladění se 

 Opětování očního kontaktu 

 Souhlasné přitakávání 

 Usmívání se 

 Příjemná hlasová intonace 

 Pojmenovávání toho, co vidím, že druhý dělá 

 Pojmenovávání toho, co dělám já 

 Ptaní se 
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 Pojmenovávání se souhlasem 

 Říkání „ano“ 

 

Střídání se 

 Předání a vzetí si slova 

 Pravidelné střídání se 

 

Utváření názorů 

 Povzbuzování k vyjádření rozdílných názorů 

 Prozkoumávání názorů 

 Doptávání se 

 

Vzhledem k tomu, že zakázky lektorů se lišily a byly tedy sledovány různé 

kategorie komunikace, jak je uvedeno níže v jednotlivých kasuistikách, pro následnou 

výzkumnou analýzu jsme utvořili nové kategorie v souladu se Šírovou (2010), u kterých 

jsme sledovali změnu mezi prvním a posledním natáčením u všech lektorů. Předpokládáme, 

že i když jsme se při videotréninku interakcí zaměřovali na různé zakázky, efekt se projeví 

v základních komunikačních prvcích, jak uvádí H. Kennedy, M. Landor a L. Todd, (2011). 

 

Sledované kategorie pro výzkumnou analýzu: 

 

 Vzájemné sledování 

o Sledování celé třídy 

o Oční kontakt s jednotlivci 

o Oční kontakt s druhým lektorem 

 

 Příjem iniciativ dětí 

o Verbální 

o Neverbální 

 

 Pojmenovávání 
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o Pojmenovávání toho, co lektor vidí 

o Pojmenovávání toho, co si lektor myslí/cítí 

 

U těchto proměnných byla hodnocena četnost výskytu na první a poslední nahrávce, 

dále také proměna jejich kvality, například jak výrazné byly příjmy iniciativ, jaké situace 

lektor pojmenovával či jakou část třídy sledoval. Tyto změny jsou popsány v jednotlivých 

kasuistikách. 

 

3.2 Dotazník před natáčením 

 

 Dotazník byl administrován všem lektorům přítomným pravidelné poradě. Každý 

vyplňoval odpovědi samostatně, případně měli lektoři možnost se doptávat. Lektoři byli 

informováni o využití dotazníku pro účely výzkumného projektu, nebylo jim však předem 

popsáno, o jaký projekt se jedná, aby lektoři nebyli při vyplňování ovlivněni. Vše jim bylo 

podrobněji popsáno po vyplnění dotazníku, prostor byl také pro dotazy. Lektorům, kteří 

poradě přítomni nebyli, byl dotazník administrován při poradě následující, ve dvou 

případech byl dotazník administrován při osobním setkání. Dodrženy byly stejné postupy 

administrace. 

 

 Po vytvoření dotazníku, který je součástí příloh této práce, byla první verze 

předložena dvěma lektorům PP z jiné organizace a upraveny některé položky, které byly 

málo srozumitelné nebo se opakovaly. Finální verze dotazníku obsahuje 26 položek. 4 

položky zjišťují základní osobní informace o lektorech, další položky přinášejí informace o 

praxi a zkušenostech lektorů s prací v oboru lektorování. Významná část položek je 

zaměřena na sebehodnocení lektorů, přičemž své kompetence hodnotí na pětistupňové 

škále jako ve škole od výborně do nedostatečně. Dále dotazník zjišťuje, co vnímají lektoři 

jako zásadní pro jejich práci, zda a jakým způsobem by chtěli rozvíjet své schopnosti. 

V neposlední řadě z dotazníku vyčteme zkušenosti lektorů s VTI a natáčením obecně, jejich 

chuť zúčastnit se výzkumného projektu a případné obavy.  Na konci dotazníku byl také 

krátký prostor pro poznámky. Položky byly ve většině případů uzavřené, lektoři volili 

z nabízených možností, tři položky byly otevřené.  
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3.3 Polostrukturovaný rozhovor po natáčení 

 

 Polostrukturovaný rozhovor byl proveden s každým lektorem po posledním rozboru 

nahrávky, většinou tedy po třetím natáčení a rozboru. Lektoři byli předem upozorněni, že 

po klasickém rozboru proběhne ještě rozhovor, a tak měli dostatek času. Cílem rozhovorů 

bylo zjistit, co lektoři subjektivně vnímali jako pro ně nejužitečnější, co jim použití metody 

přineslo, zda se naplnily jejich obavy a další informace, které měli zásadní význam pro 

odpovědi na otázky tohoto výzkumného projektu. Otázky i s odpověďmi lektorů jsou 

připojeny jako příloha této práce. Rozhovor sestával z dvaceti otázek a možnosti doplnit 

potřebné informace. Nyní zde uvádíme pouze ty nejvýznamnější otázky. 

 

1. Jaké ze svých zakázek si pamatujete? 

2. Byla vaše zakázka naplněna?  

3. Naplnily se vaše obavy z použití metody VTI? 

4. Objevily se nějaké nové obavy? (nejen ohledně natáčení, ale celkově Vaší práce) 

5. Došlo k vymizení nějakých Vašich obav? (ohledně natáčení i Vaší práce) 

6. Považujete metodu VTI za možnost zkvalitňování kompetencí lektora primární  

    prevence? 

7. Bylo pro Vás využití metody VTI užitečné? 

8. Co pro Vás bylo nejvíce přínosné? 

9. Doporučil(a) byste použít metodu VTI Vašim kolegům? S jakou argumentací? 

10. Jaký může být, podle vás, důvod, že některý lektor nechce využít tuto metodu? 

11. Co podle Vás nejvíce zlepšuje profesionalitu v lektorské činnosti?  

12. Jaké dovednosti vnímáte jako klíčové v profesi lektora PP? 

13. Uvítal(a) byste další využití metody VTI v Prospe?  

 

 Rozhovory byly nahrávány na záznamové zařízení, pro zpracování byl každý 

rozhovor přepsán. Položky dotazníku byly vytvořeny tak, aby přinášely odpovědi na 

výzkumné otázky, některé výzkumné otázky byly syceny více odpověďmi.  
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4. Výsledky a jejich rozbor 

  

Nejprve si stručnými kasuistikami shrneme průběh práce a dosažené výsledky 

s jednotlivými lektory. Dále jsme pak výsledky tohoto výzkumu rozdělili do tří oblastí, 

které vycházejí ze stanovených výzkumných otázek. 

 

 Aplikace VTI při programech VTI na školách 

 Potřeby lektorů PP a jejich očekávání od metody VTI 

 Přínos metody VTI pro lektory PP 

 

Jako zdroje dat jsme využívali rozhovory s lektory PP, pořízené videozáznamy, 

dotazníky a zápisy z pozorování. Při zkoumání změn jsme tedy kromě našeho posouzení 

vycházeli také z výpovědí samotných lektorů PP. Tím, že každý lektor pracoval na jiné, 

samostatně zvolené, zakázce, zaměřovali se pak lektoři více na změnu spojenou se 

zakázkou. My jsme se zaměřili na předem určené prvky komunikace, které jsme sledovali.  

 

4.1 Kasuistiky 

 

 V přehledové tabulce č. 2 můžeme vidět stručně zaznamenané zakázky všech sedmi 

lektorů, kteří se zúčastnili výzkumného projektu. Dále jsme do tabulek zanesli, co 

považovali lektoři za nejdůležitější pro podporu profesionality v lektorské činnosti před 

a po natáčeních a rozborech. Poslední dva sloupce ukazují, které dovednosti považovali 

lektoři za klíčové před a po natáčeních. Další informace jsou pak popsány v konkrétních 

kasuistikách, které vycházejí z úvodního dotazníku, ze závěrečného rozhovoru 

a z pozorování. Kasuistiky jsou členěny do čtyř oddílů: průběh spolupráce a zakázky, praxe 

a sebehodnocení, reflexe využití metody VTI a analýza prvního a závěrečného videa. 

V první části si může čtenář udělat představu o tom, jak konkrétně probíhal videotrénink 

interakcí s daným lektorem, ve druhé části se může dozvědět více informací o daném 

lektorovi a jeho praxi, třetí oddíl přináší subjektivní zhodnocení metody VTI lektorem a 

závěrečná část popisuje výsledky analýzy prvního a závěrečného videa a vyhodnocuje 

změny. 
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jméno Zakázky Podpora 

profesionality před 

Podpora 

profesionality 

po 

Klíčové 

dovednosti 

před 

Klíčové 

dovednosti po 

Jana 1. Zadávání 

instrukcí, 2. 

Komunikace ve 

dvojici 

3. 

Srozumitelnost 

Praxe 

Vzdělávání v PP 

Praxe 

Intervize a 

porady 

Komunikační 

dovednosti, 

Umění vést 

druhé 

Komunikační 

dovednosti 

Jitka 1. Soulad 
verbální a 

neverbální 

komunikace 

2. Komunikace 

v lektorské 

dvojici 

Praxe 
Psychoterapeutický 

výcik 

Praxe 
Rozvoj 

sociálních 

dovedností 

Komunikační 
dovednosti, 

Umění vést 

druhé 

Komunikační 
dovednosti, 

Znalost 

problematiky 

PP 

Jiří 1. Zachycení 

tématu třídy 

2. Dobrý tvar 

vedení reflexe 

Praxe 

Intervize 

Praxe 

Rozvoje 

sociálních 

dovedností 

Komunikační 

dovednosti 

Umění vést 

druhé 

Komunikační 

dovednosti 

Znalost 

problematiky 

PP 

Pavla 1. Reagování na 

děti 
2. Co funguje 

v komunikaci 

s dětmi 

3. Co v krizový 

moment 

Praxe 

Rozvoj sociálních 
dovedností 

Praxe 

Rozvoj 
sociálních 

dovedností 

Komunikační 

dovednosti 
Umění vést 

druhé 

Komunikační 

dovednosti 
Znalost 

problematiky 

PP 

Marta 1. Spolupráce ve 

dvojici 

2. Interakce 

s dětmi 

3. Příjem 

iniciativ 

4. Přísnost 

Praxe 

Supervize 

Praxe 

Supervize+ 

VTI 

Komunikační 

dovednosti 

Komunikační 

dovednosti 

Znalost 

vývojové 

psychologie 

Lucie 1. Upoutání a 
udržování 

pozornosti 

2. Ztišování 

Praxe 
Intervize a porady 

Praxe 
Rozvoj 

sociálních 

dovedností 

Komunikační 
dovednosti 

Znalost 

vývojové 

psychologie 

Komunikační 
dovednosti 

Příprava 

Alena 1. Zadávání 

instrukcí 

2. Stručnost 

3. Sledování  

tématu třídy 

Praxe 

Rozvoj sociálních 

dovedností 

Praxe 

Rozvoj 

sociálních 

dovedností 

Komunikační 

dovednosti 

Umění vést 

druhé 

Komunikační 

dovednosti 

Umění vést 

druhé 

Tab. 2 Práce s lektory pomocí VTI 
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Kasuistika 1 

 

Jana, 23, Pedagogika  

Datum prvního natáčení 23. 2. 2011 

Datum prvního rozboru 28. 2. 2011 

Datum druhého natáčení 3. 3. 2011 

Datum druhého rozboru 14. 3. 2011 

Datum třetího natáčení 11. 4. 2011 

Datum třetího rozboru 18. 4. 2011 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

18. 4. 2011 

     Tab. 3 Kasuistika 1 

 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

Během třech zpětnovazebních rozhovorů jsme s Janou pracovali na zakázce spojené 

se zadáváním instrukcí a komunikací s lektorem ve dvojici, konkrétně jsme se zaměřovali 

na to, jak je Jana srozumitelná, jak formuluje otázky a čím to dělá, že děti někdy odpovídají 

a někdy ne. Během prvního setkání jsme se zabývali především očním kontaktem a 

přijímáním iniciativ dětí. Další dvě setkání probíhala ve třech, i s lektorským kolegou. 

První z těchto setkání bylo zaměřeno na jejich vzájemnou komunikaci, při druhém jsme 

řešili spíše didaktiku programů PP a především vedení zpětné vazby, zde byl více 

zaangažován druhý lektor a Jana sama uvedla, že toto setkání pro ni nebylo tolik užitečné. 

Při práci s Janou panovala velmi příjemná pracovní atmosféra, neodchylovali jsme se od 

tématu, ale soustředili se na zakázku, která byla, dle Janiných slov, naplněna. Všechna tři 

setkání trvala přibližně šedesát minut, přičemž po posledním setkání následoval ještě 

rozhovor.  

 

 Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, opětování očního 

kontaktu, usmívání se, příjemné hlasové intonaci, ptání se, pravidelnému střídání se 
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a doptávání se. Dívali jsme se na to, které z těchto prvků má Jana ve svém repertoáru, jaký 

mají význam a kde všude je může využívat. Jana v závěrečném rozhovoru popsala 

pojmenování toho, co funguje, jako nejvýznamnější prvek naší spolupráce. Dále uvedla, že 

nyní používá některé prvky komunikace více vědomě, konkrétně se jedná o ztišování hlasu 

pro získání pozornosti, oční kontakt se všemi žáky a dávání prostoru. 

 

Praxe a sebehodnocení 

 

 Jana pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. dva a půl 

roku, byla to první zkušenost s prací lektorky primárních prevencí na školách, avšak její 

lektorské zkušenosti jsou bohatší. Jana studuje kromě pedagogiky také dramatickou 

výchovu a čtyři roky vede dramatický kroužek na ZŠ.  

 

 Jana sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím metody 

VTI hodnotila jako dobrou, stejně jako odbornou znalost tématu prevencí. Své 

komunikační schopnosti vidí jako velmi dobré, konkrétně v lektorské dvojici se jí 

komunikuje výborně, s dětmi a učiteli dobře a s organizací dostatečně. Jana uvádí, že 

systematicky zdokonaluje své komunikační dovednosti, a to praxí, konkrétně zkoušením 

toho, co funguje a co ne, spoluprací s různými lektory, dále pak četbou, školeními a 

studiem. Ráda by své kompetence zkvalitňovala dalším vzděláváním, supervizí, náhledy a 

konzultacemi se zkušenějšími lektory.  

 

Jana se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a vzdělávání 

v oblasti PP, po posledním rozboru stále vnímala jako nejvýznamnější praxi, ale na druhé 

místo zařadila intervize a porady, do čehož zahrnula i působení metodou VTI. Jako klíčové 

dovednosti lektora PP uvedla původně komunikační dovednosti a umění vést druhé, po 

použití VTI jako zcela klíčové vnímá komunikační dovednosti. Postoj k využívání VTI byl 

na škále od velmi nepříznivý po velmi příznivý původně neutrální, po posledním setkáníl 

příznivý. 
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Reflexe využití metody VTI 

 

 Jana uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla již natáčena 

videokamerou, sama však nikdy nenatáčela. V úvodním dotazníku uvedla, že má obavu 

z trémy a toho, že by při natáčení mohla být zrovna unavená po náročném víkendu. Také se 

obávala, zda přítomnost kamery nenaruší program. V závěrečném rozhovoru však uvedla, 

že si nepamatuje, že by měla nějaké obavy a žádné jiné obavy se nedostavily. 

 

  Jana by využití metody doporučila i dalším lektorům a uvítala by pokračování i 

sama pro sebe. Ostatní lektory by podpořila, aby metodu vyzkoušeli s tím, že funguje, že 

mohou začít více používat to, co jim jde, že se jim to jakoby zvědomí. Doporučila by jim 

také přítomnost lektorské dvojice u rozboru, protože tak mohou mít více pohledů na věc. 

Jako možné argumenty proti využití metody vidí Jana časovou náročnost, dále může 

lektory odrazovat stud či nízká sebedůvěra. 

 

Analýza prvního a závěrečného videa 

 

 Ani jedna ze tří natáčených tříd nebyla výrazně problematická, jednalo se o žáky 

čtvrtých a pátých tříd a první hodina programů, která byla analyzována, se nesla 

v podobném duchu- úvodní kolečko rozehřívací aktivity a jejich reflexe. Jana se ve všech 

třech programech držela spíše v pozadí, hlavní aktivita připadala druhému lektorovi, ve 

způsobu práce na první a poslední nahrávce nebyly na první pohled patrné změny. 

 

 Ani hlubší analýza neodhalila výraznější změny v chování Jany. Již během prvního 

natáčení děti aktivně sledovala a udržovala s nimi oční kontakt. Na první nahrávce 

udržovala oční kontakt s většinou dětí, nenastala však chvíle, kdy by očima opsala celý 

kruh. Na druhé nahrávce jsme mohli zaznamenat takové momenty, kdy postupně navázala 

oční kontakt se všemi žáky na začátku programu, kdy očima opsala skutečně celý kruh. 

Kvalita očního kontaktu byla na první i druhé nahrávce obdobná, lektorka aktivně 

vyhledávala oční kontakt s dětmi i druhým lektorem a byla schopna je udržovat. Tento 

kontakt doplňovala také úsměvem.  
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 Příjem iniciativ dětí, ať už verbální či neverbální se vyskytoval již na první 

nahrávce, převládal ale příjem neverbální, kdy Jana na děti kývala. Verbálně přijala Jana 

jednu holčičku, která měla pocit, že už hru hrála. „Dobře, tak já to teď zopakuju pro ty, 

kteří hru ještě nehráli.“ Na druhé nahrávce bylo verbálních příjmů více, ke kývnutí 

přidávala Jana jednoslovné komentáře „ano“, „dobře“, „aha“. I ve chvíli, kdy byl ve třídě 

poměrně velký šum, dokázala Jana děti přijmout: „Aha, vy si nechcete posílat míček. Tak si 

můžeme posílat flašku. Ano?“ Iniciativa však převládala na straně lektorů, především na 

straně lektorského kolegy. 

 

 Jana používala pojmenovávání toho, co vidí již na první nahrávce. Rozdíl můžeme 

vidět v kvantitě pojmenovávání, které se na druhé nahrávce vyskytovalo častěji, ale také 

v kvalitě. Zatímco na první nahrávce pojmenovávala Jana spíše negativní situace („Když 

teď mluvíte, neslyším, na co se mě Jirka ptá.“), na druhé nahrávce se vyskytují i 

pojmenování situace, se kterými je Jana spokojená. „Vidím, že ještě hezky pracujete, tak 

vám přidáme pět minut.“ „To je fajn, že se hlásíte, já teď vyvolám Marka, protože ještě 

nebyl.“ 

 

 U Jany se řada prvků komunikace, které jsme sledovali v této analýze, vyskytovala 

již na první nahrávce. Oční kontakt udržovala téměř se všemi žáky, na druhé nahrávce 

několikrát očima objela skutečně celý kruh. Došlo také k nárůstu verbálních příjmů a 

pojmenovávání situací, kdy děti dělají to, co mají.  

 

Kasuistika 2 

 

Jitka, 23, Psychologie  

Datum prvního natáčení 25.4.2011 

Datum prvního rozboru 29.4.2011 

Datum druhého natáčení 9.5.2011 

Datum druhého rozboru 16.5.2011 

Datum třetího natáčení - 
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Datum třetího rozboru - 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

16.5.2011 

     Tab. 4 Kasuistika 2 

 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

S Jitkou jsme se během dvou setkání zabývali zakázkou, zda je její neverbální komunikace 

v souladu s verbální, což bylo náplní prvního setkání, kde jsme se také zabývali důležitostí 

očního kontaktu. Zakázka pro druhé setkání se týkala spolupráce v lektorské dvojici a 

utišování žáků. Zabývali jsme se také jasností a srozumitelností vyjadřování. Během 

zpětnovazebních rozhovorů nad videem jsme odbíhali do teoretické roviny a k rozhovoru o 

těžkosti práce s některými dětmi. Obě setkání trvala o něco déle než šedesát minut, přičemž 

po posledním setkání následoval ještě rozhovor. Jitka uvedla, že své zakázky považuje za 

naplněné. 

 

 Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelské pozici těla, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, 

opětování očního kontaktu, souhlasnému přitakávání, usmívání se a příjemné hlasové 

intonaci. Dívali jsme se na to, které z těchto prvků má Jitka ve svém repertoáru, jaký mají 

význam a kde všude je může využívat. Jitka v závěrečném rozhovoru uvedla, že 

nejužitečnější pro ni bylo „vidět se v terénu“, vidět se, jak skutečně pracuje a získat tak 

nový náhled na sebe. Konkrétně uvedla, že viděla, že její neverbální komunikace je 

v souladu s verbální, že se dívá na děti a že nevypadá tak zle, jak si původně myslela. 

 

Praxe a sebehodnocení 

 

 Jitka pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. dva roky, byla 

to první zkušenost s prací lektorky primárních prevencí na školách, s lektorskou činností 

měla předešlé zkušenosti ze skautského oddílu a také z pedagogické praxe vykonávané při 

studiu psychologie.  
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 Jitka sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím 

metody VTI hodnotila jako dobrou, stejně jako odbornou znalost tématu prevencí. Své 

komunikační schopnosti vidí celkově také jako dobré, konkrétně v lektorské dvojici a 

s dětmi hodnotí úroveň své komunikace jako dobrou. Komunikaci s učiteli hodnotí jako 

dostačující, zatímco s organizací jako velmi dobrou. Jitka uvádí, že systematicky 

zdokonaluje své komunikační dovednosti, a to na psychoterapeutickém výcviku, supervizí 

a další prací v oboru. Ráda by své kompetence zkvalitňovala pomocí VTI, vytvořením 

nových lektorských dvojic a náhledy u zkušených lektorských dvojic.  

 

 Jitka se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a 

psychoterapeutický výcvik, po posledním rozboru stále vnímala jako nejvýznamnější praxi, 

ale spolu s ní uvedla rozvoj sociálních dovedností, do čehož zahrnuje i využívání metody 

VTI. Jako klíčové dovednosti lektora PP uvedla původně komunikační dovednosti a umění 

vést druhé, po použití VTI jako klíčové vnímá komunikační dovednosti a znalost 

problematiky PP. Postoj k využívání VTI byl na škále od velmi příznivý po velmi 

nepříznivý od začátku příznivý, po posledním setkání byl dokonce velmi příznivý. 

 

Reflexe využití metody VTI 

 

 Jitka uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla už natáčena 

videokamerou, sama však nikdy nenatáčela. V úvodním dotazníku uvedla, že má obavu 

z  toho, že se bude stydět a nebude se před kameru chovat přirozeně. V závěrečném 

rozhovoru však uvedla, že si nepamatuje, že by měla nějaké obavy a žádné jiné obavy se 

nedostavily, naopak došlo k vymizení obav ohledně toho, zda svou práci dělá dobře, zda 

dobře komunikuje v lektorské dvojici a zda je její verbální komunikace v souladu 

s neverbální.  

 

 Jitka by využití metody doporučila i dalším lektorům a uvítala by pokračování i 

sama pro sebe. Ostatním lektorům by argumentovala tím, že každá forma vzdělávání 

a supervize je přínosná a metoda VTI obzvlášť, protože jde o supervizi přímo v terénu 
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a lze situace rozebírat takové, jaké jsou a ne, jak je vidíme zpětně a subjektivně. Jako 

důvody, proč by se někteří lektoři mohli využívání metody VTI obávat, Jitka uvedla strach 

z kontroly, obavu z kamery a nejistotu ohledně vlastní práce. 

 

Analýza prvního a závěrečného videa 

 

První natáčený program probíhal v sedmé třídě, která nebyla výrazně 

problematická, druhý program probíhal ve třídě šesté, která byla dosti živá. Celkový dojem 

z obou nahrávek je poměrně odlišný. Jitka na druhé nahrávce působí mnohem uvolněněji, i 

když musí děti častěji utišovat, více se usmívala a její gesta byla živější. 

 

 Během prvního natáčení lektorka neudržovala oční kontakt s celou třídou. Ani 

jednou nebylo na nahrávce vidět, že by očima objela celý kruh. Udržovala intenzivní oční 

kontakt s lektorkou ve dvojici, často se však dívala do země. Když už oční kontakt 

s dětmi udržovala, šlo o děti sedící naproti ní nebo děti vyrušující. U druhé nahrávky je 

patrná výrazná změna, Jitka očima na začátku programu objela celé kolečko, později 

udržovala oční kontakt alespoň s většinou dětí, podstatně se zkrátila doba, kdy se koukala 

do země. Oční kontakt s lektorkou ve dvojici byl zachován.  

 

 Příjem iniciativ dětí, ať už verbální či neverbální, se na první nahrávce vyskytoval 

minimálně. Iniciativu vyvíjely především lektorky, reakce na iniciativy dětí byly spíše 

ironické. „No tak to je fakt vtipný.“ Další reakcí bylo utišování. Jitka na první nahrávce 

několikrát neverbálně přijala iniciativy dětí, které mluvily, sledovala je a kývala na ně. Při 

analýze druhého videa byl patrný posun, neverbální příjem se vyskytoval častěji 

a několikrát byl podpořen i verbálně „Aha, to je zajímavý, jak to myslíš?“ „No jasně, 

dobrej nápad.“ Výrazně častěji se také vyskytoval úsměv. 

 

 Pojmenovávání se na první nahrávce vyskytovalo zřídka, jak jsme již uvedli výše, 

jednalo se spíše o ironické poznámky. Na druhé nahrávce je vidět posun především v tom, 

že vymizela ironie v hlase, pojmenovávání se však vyskytovala pouze v situacích, kdy se 
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děti chovaly jinak, než měly. „Porušujete pravidlo: mluví jen jeden.“ „V takovém hluku nic 

neslyším.“ 

 

 Rozdíl mezi první a poslední nahrávkou byl vidět na první pohled v jakési 

uvolněnosti ve tváři, v gestech a v posezení. Nejvýraznější změnu vnímáme v udržování 

očního kontaktu se žáky. Přibylo verbálního příjmu žáků a ubylo ironických poznámek.  

 

Kasuistika 3 

 

Jiří, 25, Sociologie  

Datum prvního natáčení 23.2.2011 

Datum prvního rozboru 27.2.2011 

Datum druhého natáčení 3.3.2011 

Datum druhého rozboru 14.3.2011 

Datum třetího natáčení 11.4.2011 

Datum třetího rozboru 18.4.2011 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

18.4.2011 

     Tab. 5 Kasuistika 3 

 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

V základních komunikačních dovednostech si byl Jiří velmi jistý, v rozborech jsme 

se zabývali tím, zda umí zachytit téma třídy a zda se umí napojit na děti. Rozpoznávání 

příjmu iniciativ dětí bylo náplní prvního zpětnovazebního rozhovoru. V druhém a třetím 

rozboru, kde byla přítomna také druhá lektorka z jejich dvojice, jsme se zabývali tím, zda 

má jeho reflexe dobrý tvar a zda vede k cíli. Zabývali jsme se také tím, čím to dělá, že děti 

strhne. Konkrétně jsme se pak zabývali tím, zda a jak se napojuje na děti, jak je 

srozumitelný a jak na sebe navzájem s dětmi reagují. Práce s Jiřím byla v určitém ohledu 

poměrně náročná, zabývali jsme se významy jeho komunikačních vzorců, pouhý popis pro 

Jiřího zajímavý nebyl, řadu prvků komunikace využíval vědomě již dříve, nebylo pro něj 

proto nové je u sebe vidět. Dle slov Jiřího byla zakázka naplněna částečně, především mu 
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vyhovovalo druhé a třetí setkání, kde byla přítomna i druhá lektorka a dívali jsme se na 

delší časové úseky. Všechna tři setkání trvala přibližně šedesát minut, přičemž po 

posledním setkání následoval ještě rozhovor.  

 

 Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, příjemné hlasové 

intonaci, pojmenování toho, co vidím, že druhý dělá, pojmenování toho, co dělám já, ptaní 

se, pojmenovávání se souhlasem, převzetí si slova, pravidelnému střídání se, povzbuzování 

k vyjádření rozdílných názorů, prozkoumávání a doptávání se. Dívali jsme se na to, které 

z těchto prvků má Jiří ve svém repertoáru, a především jaký mají význam pro řízení diskuse 

a vedení reflexe. Jiří uvedl, že pro něj využití metody VTI bylo užitečné, konkrétně pro něj 

bylo přínosné vidět sám sebe, vidět proces vedení reflexe,  zastavovat momenty a domýšlet, 

co by mohl udělat jinak. Jiří považuje metodu VTI za nejefektivnější způsob poskytování 

zpětné vazby a sebereflexe, který dosud poznal. 

 

Praxe a sebehodnocení 

 

Jiří pracoval v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. pouze jeden a 

půl roku, avšak jako lektor primárních prevencí a zážitkové pedagogiky má mnohaletou 

zkušenost, v jedné organizaci pracující se zážitkovou pedagogikou má dokonce vedoucí 

postavení. Jiří vystudoval sociologii a absolvoval řadu kurzů s tématem komunikačních či 

lektorských dovedností. Subjektivně ho hodnotím jako jednoho z nejzkušenějších lektorů 

celé organizace, což se promítlo i do práce metodou VTI, kdy měl Jiří komplexnější a 

náročnější zakázky než ostatní. 

 

 Jiří sám svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím metody 

VTI hodnotil jako velmi dobrou, stejně jako své komunikační schopnosti i konkrétně 

komunikaci v lektorské dvojici, s dětmi i učiteli. Jako dobrou hodnotí odbornou znalost 

témat PP a komunikaci s organizací. Jiří uvádí, že systematicky zdokonaluje své 
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komunikační dovednosti, a to praxí, školeními, intervizí a výcvikem. Rád by své 

kompetence zkvalitňoval výcvikem. 

 

Jiří se před i po použití metody VTI cítil být kompetentní jako lektor PP. Původně 

jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímal praxi a intervize, po posledním 

rozboru stále vnímal jako nejvýznamnější praxi, zároveň ale rozvoj sociálních dovedností 

včetně využívání VTI. Jako klíčové dovednosti lektora PP uvedl původně komunikační 

dovednosti a umění vést druhé, po použití VTI jako klíčové vnímá komunikační dovednosti 

a odbornou znalost problematiky PP. Postoj k využívání VTI byl na škále od velmi příznivý 

po velmi nepříznivý před i po využití této metody velmi příznivý. 

 

Reflexe využití metody VTI  

 

Jiří uvítal využití metody VTI, o metodě slyšel již dříve, byl již natáčen 

videokamerou a také sám natáčel. V úvodním dotazníku uvedl, že nemá žádné obavy. Ani 

po natáčení si na žádné obavy nevzpomněl, žádné staré obavy nevymizely ani se neobjevily 

nové.  

 

Jiří by využití metody doporučil i dalším lektorům a uvítal by pokračování i sám 

pro sebe. Lektorům by argumentoval tak, že je to nejefektivnější způsob poskytování 

zpětné vazby a sebereflexe, jaký zná, a že si můžou pořízené obrázky zastavit a mají dost 

času vymyslet, co by mohli dělat jinak. Také by jim doporučil, aby se na nahrávky dívalo 

více lidí. Důvody, proč by se někteří lektoři mohli využití metody obávat vidí jako 

osobnostní, jako nedostatečnou sebedůvěru a strach z konfrontace.  

 

Analýza prvního a posledního videa 

 

Ani jedna ze tří natáčených tříd nebyla výrazně problematická, jednalo se o žáky 

čtvrtých a pátých tříd a první hodina programů, která byla analyzována, se nesla 

v podobném duchu- úvodní kolečko rozehřívací aktivity a jejich reflexe. Jiří aktivně vedl 
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program, lektorka ve dvojici ho spíše doplňovala a podporovala. Ve způsobu práce na první 

a poslední nahrávce nebyly na první pohled patrné změny. 

 

 Ani hlubší analýza neodhalila výraznější změny v chování Jiřího. Všechny prvky 

komunikace sledované v této analýze Jiří vědomě využíval. Oční kontakt udržoval se všemi 

žáky, pravidelně opisoval očima celý kruh. Udržoval také oční kontakt s lektorkou ve 

dvojici. V případech, kdy byli někteří žáci hlučnější, zklidňoval je pohledem očí 

podpořeným blízkostí a mimikou. Tyto prvky byly patrné jak na první, tak druhé nahrávce. 

 

 Příjem iniciativ dětí, ať už verbální či neverbální se vyskytoval také již na první 

nahrávce. Jiří na obou nahrávkách často využíval slov „aha“ „ ty jo, to je zajímavý!“ „Aha, 

díky za názor.“ Příjmy podporoval i neverbálně, pokývnutím, úsměvem, výraznou 

mimikou. Na druhé nahrávce byl jeho slovník o něco pestřejší, používal další slova pro 

potvrzení příjmu „Super.“ „To je dost dobrý.“ „Skvělej nápad!“ Jiří byl schopen děti 

přijímat i ve chvílích, kdy nedělaly přesně to, co měly, nebo byl ve třídě hluk. „Je to hodně 

těžký vydržet bez mluvení, co?“ „Ty jo, vy máte hodně nápadů, zkuste je říkat postupně, ať 

vás slyšíme.“ Jiří přijal i chlapce, který se provokativně ptal, „k čemu jim jako tyhle hry 

budou dobrý“. Řekl: „To je výborná otázka, dokážete někdo Petrovi odpovědět?“ 

 

 S příjmem iniciativ děti významně souvisí i pojmenovávání, které Jiří aktivně 

využíval i při první nahrávce, ale výrazně častěji na nahrávce druhé. Kvalitativně se 

pojmenování nelišila, Jiří pojmenovával jak situace, kdy byl ve třídě ruch, tak situace, kdy 

děti dělaly, co měly. „Už je to hotový, koukám.“ Po narušení programu hlášením rozhlasu: 

„Paní ředitelka měla důležitou zprávu.“ „Tak teď mluvili tři lidi najednou a já jsem nic 

neslyšel.“ „Aha, holky se nám smrskly na jednu židli, takže nám to nevyšlo.“  

 

 Při analýze první a poslední nahrávky jsme u Jiřího neobjevili výraznější změny, 

všechny sledované prvky komunikace aktivně využíval již před prvním natáčením. Jediná 

vysledovaná změna je častější pojmenovávání toho, co Jiří vidí a co si myslí. 
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Kasuistika 4 

 

Pavla, 35, Pedagogika  

Datum prvního natáčení 2.5.2011 

Datum prvního rozboru 6.5..2011 

Datum druhého natáčení 17.5.2011 

Datum druhého rozboru 23.5.2011 

Datum třetího natáčení - 

Datum třetího rozboru - 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

23.5.2011 

     Tab. 6 Kasuistika 4 

 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

S Pavlou jsme se při prvním zpětnovazebním rozhovoru zabývali tím, jak se jí daří 

reagovat na děti a co se jí osvědčuje v komunikaci s nimi. Stejnou zakázku jsme řešili i při 

druhém setkání. Původně Pavla vyjádřila také přání zabývat se problematickými momenty, 

kdy se program rozpadá, takové momenty však během natáčení nenastaly. Pavla na sebe 

neměla příliš vysoké nároky, a tak jsme skutečně hledali pouze to, co se jí daří a vymýšleli, 

kde všude by mohla tyto prvky využít. Obě setkání trvala přibližně padesát minut, přičemž 

po posledním setkání následoval ještě rozhovor.   

 

 Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelské pozici těla, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, 

opětování očního kontaktu, souhlasnému přitakávání, usmívání se, příjemné hlasové 

intonaci a pravidelnému střídání se. Pavla v závěrečném rozhovoru popsala jako největší 

přínos to, že zažila pocit ocenění, že viděla, že se jí práce daří. Důležité jí přišlo vidět, že 

udržuje kontakt s dětmi, že se na ně napojuje, vnímá je, oceňuje, neshazuje, že jim nedává 

hotová řešení, ale snaží se je dovést k tomu, aby si na věci přicházely sami. Napadlo ji, že 
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by chtěla metodu VTI využít opakovaně ve stejné třídě, aby mohla pracovat na kontaktu 

s jednotlivými žáky.   

 

Praxe a sebehodnocení 

 

 Pavla pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. první rokem, 

byla to její první zkušenost s prací lektorky primárních prevencí na školách, předešlou 

zkušenost měla jako učitelka ZŠ, avšak i ta byla poměrně krátká. Pavla byla jednou 

z nejméně zkušených lektorek ve výzkumném projektu.  

 

 Pavla sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím 

metody VTI hodnotila jako velmi dobrou, stejně jako všechny ostatní dovednosti, tedy 

odbornou znalost tématu prevencí, komunikační schopnosti, komunikaci v lektorské 

dvojici, komunikaci s dětmi, učiteli i organizací. Pavla uvádí, že systematicky zdokonaluje 

své komunikační dovednosti, a to školeními, praxí a zapojením se do tohoto výzkumného 

projektu. Ráda by své kompetence zkvalitňovala výcvikem a dalším studiem. 

 

Pavla se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a rozvoj 

sociálních dovedností, po posledním rozboru vybrala tytéž oblasti, ale do rozvoje sociálních 

dovedností zahrnula konkrétně metodu VTI. Jako klíčové dovednosti lektora PP uvedla 

původně komunikační dovednosti a umění vést druhé, po použití VTI jako klíčové vnímá 

komunikační dovednosti a odbornou znalost problematiky PP. Postoj k využívání VTI byl 

na škále od velmi příznivý po velmi nepříznivý původně neutrální, po posledním setkání 

velmi příznivý. 

 

Reflexe využití metody VTI 

 

 Pavla uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla již natáčena 

videokamerou, sama však nikdy nenatáčela. V úvodním dotazníku uvedla, že nemá ohledně 

využití metody VTI žádnou obavu. V závěrečném rozhovoru uvedla opět, že neměla žádné 
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obavy a to se jí i potvrdilo. Žádné nové obavy se neobjevily, spíše naopak, přiznává, že se 

nyní možná méně stydí. 

  

 Pavla by využití metody určitě doporučila i dalším lektorům a uvítala by 

pokračování i sama pro sebe. Ostatním lektorům by argumentovala tím, že je metoda VTI 

postavená pozitivně, že se nehledají chyby, ale dobré momenty. Důležité je také to, že 

rozbor se odehrává v soukromí. Jako možné důvody, proč by se lektoři mohli využití 

metody VTI bát, uvedla Pavla řadu faktorů. Zmínila stud, strach, obavu z toho být viděný a 

natočený, obavu, že někdo uvidí moji práci, že bude na programu přítomna cizí osoba, což 

by mohlo ovlivnit chování lektora i dětí. 

 

Analýza prvního a závěrečného videa 

 

První program probíhal ve čtvrté bezproblémové třídě, druhý program ve třídě 

sedmé, kde se také nevyskytovaly závažnější problémy. Celkový dojem z obou nahrávek je 

dosti podobný, na první pohled bylo však patrné zvýšení počtu interakcí s dětmi. 

Analyzovali jsme první hodinu programu PP. 

 

 Během prvního natáčení lektorka sice udržovala oční kontakt s většinou dětí, ani 

jednou nebylo však na nahrávce vidět, že by očima objela celý kruh. Udržovala intenzivní 

oční kontakt s dětmi sedícími naproti ní a s dětmi, které vyrušovaly. U druhé nahrávky je 

patrná změna na začátku programu, kdy Pavla objela očima celé kolečko. Ve zbytku hodiny 

pak udržovala oční kontakt s většinou dětí jako na první nahrávce. S druhou lektorkou 

udržovala na obou nahrávkách občasný oční kontakt.  

 

 Příjem iniciativ dětí, ať už verbálních či neverbálních se vyskytoval již na první 

nahrávce. Iniciativy vyvíjely především lektorky, drobné iniciativy dětí však byly 

přijímány. Pavla se na děti často usmívala, kývala na ně a opakovala to, co říkaly, přitom 

živě gestikulovala. Často říkala „ano“, „jo“, „no jasně“. Při analýze druhého videa byl 

patrný posun, verbální příjmy získaly formu celých vět. „Aha, to je zajímavé, co říkáš.“ 
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„Myslím, že to myslíš dobře. Napadá vás ještě něco?“ Na druhé nahrávce se také častěji 

objevovala ocenění: „To je skvělé, kolik máte nápadů!“ 

 

 Pavla na první nahrávce příliš nevyužívala pojmenování, své pocity projevovala 

spíše neverbálně nebo jednoslovně. Pojmenování využila v případech, kdy byl ve třídě 

hluk. „Nic neslyším.“ „Teď rozhodně nemluví jen jeden člověk!“ Na druhé nahrávce 

využila pojmenování o něco častěji, ale opět spíše pro pojmenovávání situací, kdy se jí 

chování dětí nelíbilo. Jednou ale využila i ocenění s pojmenováním: „To je skvělé, že se 

hlásíte, teď je mi tu s vámi mnohem lépe.“ 

 

 Rozdíl mezi první a poslední nahrávkou není na první pohled zřetelný, při analýze 

sledovaných proměnných však vidíme, že došlo ke zkvalitnění očního kontaktu s celou 

třídou, kdy je v zorném poli lektorky více dětí, výraznější změnu můžeme vnímat také  v 

oblasti verbálního přijímání iniciativ dětí.  

 

Kasustika 5 

 

Marta, 25, Pedagogika  

Datum prvního natáčení 4.1.2011 

Datum prvního rozboru 17.1.2011 

Datum druhého natáčení 18.1.2011 

Datum druhého rozboru 1.2.2011 

Datum třetího natáčení 25.4.2011 

Datum třetího rozboru 30.4.2011 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

30.4..2011 

     Tab. 7 Kasuistika 5 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

Během tří zpětnovazebních rozhovorů nad videem jsme se věnovali více zakázkám, 

šlo o spolupráci ve dvojici, interakci Marty s dětmi, dále o to, jak na děti reaguje, jak 

přijímá jejich iniciativy a jak reaguje na obtížnější děti. Marta se také zabývala otázkou 
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vlastní přísnosti. Při prvním rozboru jsme se věnovali udržování očního kontaktu a jeho 

významu. Při druhém setkání bylo stěžejním tématem rozpoznávání iniciativ dětí a jejich 

příjem. Marta si uvědomila, že některé projevy dětí, které vnímala jako provokace mohou 

být pouze žádostí o pozornost. Závěrečné setkání jsme věnovali opět příjmu iniciativ dětí a 

spolupráci v lektorské dvojici. Během spolupráce s Martou se potvrdila důležitost jedné ze 

zásad VTI- pracovat s pozitivními momenty, rozebírání jednoho ne příliš úspěšného 

momentu vnímala Marta jako ohrožující. Bylo potřeba postupovat obezřetně, ale nakonec 

měly obě strany ze spolupráce dobrý pocit. Marta považuje své zakázky za naplněné, 

uvedla, že nyní má na sebe jiný náhled, vidí své silné stránky jako například reaktivnost a 

schopnost spolupracovat ve dvojici. Uvedla, že na videu byly dobře vidět iniciativy dětí a 

spolupráce ve dvojici, nemá pro sebe však zodpovězenou otázku přísnosti, má pocit, že 

neumí reagovat na agresivnější chování dětí. Všechna tři setkání trvala o něco déle než 

šedesát minut, přičemž po posledním setkání následoval ještě rozhovor. 

 

Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, opětování očního 

kontaktu, souhlasnému přitakávání, usmívání se, pojmenování toho, co vidím, že druhý 

dělá, říkání „ano“ a prozkoumávání názorů. Dívali jsme se na to, které z těchto prvků má 

Marta ve svém repertoáru, jaký mají význam a kde všude je může využívat. Marta v 

závěrečném rozhovoru uvedla, že nejužitečnější pro ni bylo vidět reakce dětí, když něco 

říká a vidět, že ji děti skutečně poslouchají a také, že někdy třeba nerozumí, a proto pak 

nedávají pozor. Z využití metody VTI si odnáší především podporu a potvrzení konkrétních 

věcí, které dělá dobře. Vyzkoušela si například více se vědomě soustředit na méně výrazné 

věci a přitom zůstala, dle svých slov, přirozená. Využití metody VTI bylo pro ni ujištěním, 

že může pokračovat v této práci a zároveň se dál rozvíjet. 
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Praxe a sebehodnocení 

 

 Marta pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. dva a půl 

roku, stejnou práci však vykonávala v jiné neziskové organizaci již čtvrtým rokem. Marta 

má taká pedagogické vzdělání a prošla řadou kurzů podporujících komunikační dovednosti.  

 

 Marta sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím 

metody VTI hodnotila celkově jako velmi dobrou, avšak odbornou znalost tématu pouze 

jako dostačující. Své komunikační schopnosti vidí celkově jako velmi dobré, stejně jako 

konkrétně komunikaci v lektorské dvojici a s dětmi.  Komunikaci s učiteli hodnotí jako 

dobrou a s organizací jako dostačující. Marta uvádí, že by chtěla systematicky 

zdokonalovat své komunikační dovednosti, ale nečiní tak. Na druhou stranu uvádí, že své 

kompetence zkvalitňuje supervizí, konzultacemi s ostatními lektory a vzděláváním v oblasti 

prevence, například v oblasti šikany a návykových látek. Ráda by své kompetence 

zkvalitňovala pomocí dlouhodobého výcviku, ať už psychoterapeutického či lektorského. 

  

Marta se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a supervize, po 

posledním rozboru stále vnímala jako nejvýznamnější praxi a supervize, do supervize však 

zahrnula také práci formou VTI. Jako klíčové dovednosti lektora PP uvedla původně pouze 

komunikační dovednosti, po použití VTI jako klíčové stále vnímá komunikační dovednosti, 

zároveň ale i znalost vývojové psychologie. Postoj Marty k metodě VTI na škále od velmi 

příznivý po velmi nepříznivý byl na začátků příznivý a po využití metody velmi příznivý. 

 

Reflexe využití metody VTI 

  

 Marta uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla již natáčena 

videokamerou a sama jí také natáčela. V úvodním dotazníku uvedla, že má obavu 

z nervozity, nepřirozenosti před kamerou, strnulosti a negativního sebehodnocení, 

podceňování se. Napadlo ji také, že i děti by se mohly před kamerou chovat nepřirozeně. 
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V závěrečném rozhovoru uvedla, že se její obavy nenaplnily. Žádné nové obavy se 

neobjevily, naopak došlo k novému náhledu na sebe, čímž některé její obavy polevily.  

 

Postoj k využívání VTI byl na začátku příznivý, po posledním setkání byl dokonce 

velmi příznivý. Marta by využití metody doporučila i dalším lektorům a uvítala by 

pokračování i sama pro sebe. Ostatním lektorům by argumentovala tím, že mohou vidět, 

jak na ně děti reagují, což vnímá jako velmi cenné. Jako důvody, proč by se někteří lektoři 

mohli využívání metody VTI obávat, Marta uvedla obavy z kritiky, problém s díváním se 

sám na sebe. Pokud lektor nemá základní jistotu, že práci dělá dobře, může pro něj být 

představa konfrontace s videem ohrožující. 

 

Analýza prvního a závěrečného videa 

 

 První i třetí natáčený program probíhal v sedmé třídě a měl podobné zaměření, 

analýza byla v tomto případě tedy poměrně zajímavá. Celkový dojem z obou nahrávek je 

dosti podobný, nedošlo na první pohled k významnějším změnám. Analyzovali jsme první 

hodinu programu PP. 

 

 Během prvního natáčení lektorka neudržovala oční kontakt s celou třídou. Ani 

jednou nebylo na nahrávce vidět, že by očima objela celý kruh. Udržovala intenzivní oční 

kontakt s dětmi sedícími naproti ní, s dětmi, které vyrušovaly a s lektorkou ve dvojici. 

Rozhlížela se samozřejmě i po třídě, očima však opsala maximálně půlkruh. U poslední 

nahrávky je patrná změna, Marta během prvních deseti minut dvakrát očima objela téměř 

celé kolečko (nikdy však úplně celé). Ve zbytku hodiny se však vrátila ke svému 

původnímu vzorci chování a očima opisovala spíše půlkruhy, činila tak ale výrazně častěji 

než na první nahrávce. S druhou lektorkou udržovala opět častý oční kontakt, stejně jako 

s vybranými dětmi, především sedícími naproti ní a vyrušujícími.  

 

 Příjem iniciativ dětí, ať už verbální či neverbální se na první nahrávce vyskytoval 

minimálně. Iniciativy vyvíjely především lektorky, na drobné iniciativy dětí nebyly patrny 

žádné reakce nebo pouze utišování. Marta na první nahrávce neverbálně přijala iniciativu 

chlapce, který se hlásil, pokývla na něj, že ho vidí. Druhý příjem byl také na velmi 
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intenzivně se hlásícího chlapce, lektorka verbálně přijala jeho snahu slovy „honem, honem“ 

a vyvolala ho. Při analýze posledního videa byl patrný posun, několikrát se vyskytovalo 

verbální přijetí „aha“ podpořené příjemnou hlasovou intonací, vícekrát se vyskytl také 

verbální příjem v podobě zopakování výroku dítěte. Iniciativy lektorek opět výrazně 

převyšovaly iniciativy dětí,  jeden moment však mohly děti samy rozhodnout, kterou hru 

budou hrát. 

 

 Marta na první nahrávce velmi často pojmenovává, co vidí, že se děje, prakticky 

výhradně tak ale upozorňuje na porušování pravidel, především na to, že někdo mluví, když 

nemá. Pojmenovává také, co cítí, opět ve stejné souvislosti. Na nahrávce také pojmenovala, 

že vyvolá děti, které ještě tolik nemluvily. Situace s pojmenováváním je na poslední 

nahrávce velmi podobná, Marta pojmenovává hojně, opět ale situace, které se jí nelíbí. Na 

začátku hodiny je však patrná snaha formulovat věty pozitivně. „Vidím aktivní kluky.“ 

„Teď si nejsem jistá, že všichni dávali pozor.“ Při jedné z aktivit lektorka využívá ocenění 

s pojmenováním, kdy děti chválí, že mají dobrou paměť. 

 

 Rozdíl mezi první a poslední nahrávkou není na první pohled zřetelný, při analýze 

sledovaných proměnných však vidíme, že došlo ke zkvalitnění očního kontaktu s celou 

třídou, kdy je v zorném poli lektorky více dětí, výraznější změnu můžeme vnímat také  v 

oblasti verbálního přijímání iniciativ dětí.  

 

Kasuistika 6 

 

Lucie, 25, Psychologie  

Datum prvního natáčení 4.1.2011 

Datum prvního rozboru 13.1.2011 

Datum druhého natáčení 18.1.2011 

Datum druhého rozboru 7.2.2011 

Datum třetího natáčení 4.4.2011 

Datum třetího rozboru 15.4.2011 

Datum závěr. rozhovoru 15.4.2011 

     Tab. 8 Kasuistika 6 
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Průběh spolupráce a zakázky 

 

Během tří zpětnovazebních rozhovorů jsme se zabývali tím, jak to dělá, že jí děti 

věnují pozornost, že slyší, co říká a nechají ji vést program. Dále jsme na nahrávkách 

hledali, jak se dá změnit situace, kdy je ve třídě hluk, co Lucii funguje, aby děti utišila. 

Během prvního rozhovoru jsme zabývali Luciinou neverbální i verbální komunikací a tím, 

které z jejích prvků mohou získávat pozornost dětí. Tématem druhého setkání bylo 

věnování pozornosti iniciativám dětí a reakce na tyto iniciativy. Třetí setkání mělo více 

didaktický charakter, věnovali jsme se hodnocení žáků, rozdělování pozornosti mezi žáky a 

jejich významům. Při rozborech jednotlivých prků interakcí jsme se často dostávali 

k významům jednotlivých komunikačních prvků pro naplnění zakázky. V závěrečném 

rozhovoru Lucie uvedla, že zakázku považuje za naplněnou, že nejdůležitější pro ni byly 

konkrétní ukázky. Bylo pro ni příjemné slyšet pochvalu a hlavně vidět, za co se může 

pochválit. Bylo pro ni užitečné vidět, jak se tváří a také rozebírat významy jednotlivých 

prvků komunikace. Kdyby se na nahrávky dívala sama, dle vlastních slov, by si nevšimla 

řady detailů a nepřemýšlela by, co je za nimi, jaký mají význam. Všechna tři setkání trvala 

přibližně šedesát minut, přičemž po posledním setkání následoval ještě rozhovor. 

 

Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelské pozici těla, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, 

souhlasnému přitakávání, příjemné hlasové intonaci, pojmenování toho, co dělám já, ptání 

se a pravidelnému střídání se. Dívali jsme se na to, které z těchto prvků má Lucie ve svém 

repertoáru, jaký mají význam a kde všude je může využívat. Lucie uvedla, že nejužitečnější 

pro ni bylo vidět konkrétní situace a pojmenovávat, co v nich dělá, a to jak verbálně, tak 

neverbálně. Například teď více vědomě udržuje oční kontakt se žáky. 

 

Praxe a sebehodnocení 

 

 Lucie pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. dva a půl 

roku, nebyla to však její první zkušenost s prací lektorky primárních prevencí na školách, 



 89 

již dříve dělala stejnou práci pro jinou organizaci. Lucie měla v době natáčení a rozborů 

dokončené studium psychologie a nastupovala na místo školní psycholožky.  

 

 Lucie sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím 

metody VTI hodnotila jako dobrou, stejně jako odbornou znalost tématu prevencí. Své 

komunikační schopnosti celkově a také konkrétně v lektorské dvojici vidí jako velmi dobré. 

Komunikaci s dětmi hodnotí pak jako dobrou a s organizací dostačující. Lucie uvádí, že 

systematicky zdokonaluje své komunikační dovednosti, a to poměrně rozsáhlou paletou 

nástrojů; praxí, supervizemi, školeními, studiem, četbou a diskusemi s kolegy. Ráda by své 

kompetence zkvalitňovala intervizemi, náhledy a školeními.  

 

Lucie se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a intervize s 

poradami, po posledním rozboru vnímala jako nejvýznamnější praxi a rozvoj sociálních 

dovedností. Jako klíčové dovednosti lektora PP uvedla původně komunikační dovednosti a 

znalost vývojové psychologie, po použití VTI jako zcela klíčové vnímá komunikační 

dovednosti a přípravu, která ani nebyla v nabídce možných odpovědí, ale Lucie si ji 

doplnila.  

 

Reflexe využití metody VTI 

 

 Lucie uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla již natáčena 

videokamerou, sama však nikdy nenatáčela. V úvodním dotazníku uvedla, že má obavu 

z toho, že ji bude přítomnost kamery ovlivňovat, že bude nepřirozená. V závěrečném 

rozhovoru však uvedla, že k naplnění obav nedošlo, že si kamery nevšímala a to, jak 

vypadá na nahrávce neřešila, protože už se z takového pohledu zná.  Lucie však uvedla, že 

jedna nová obava se jí objevila, jde o její naštvání se na děti. Uvědomila si, že když se tváří 

naštvaně, není to funkční, lepší je přesně říct, co chce, než na děti mluvit zostra. Má pocit, 

že se k tomu někdy uchyluje, když se něčeho lekne. Od nynějška si na to chce dát pozor. 
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Postoj k využívání VTI byl původně neutrální, po posledním setkání byl velmi 

příznivý. Lucie by využití metody doporučila i dalším lektorům a uvítala by pokračování i 

sama pro sebe. Sama měla z natáčení obavy, ale velmi pozitivně ji metoda VTI překvapila, 

a tak by k jejímu využití podpořila i ostatní lektory. Jako možné strachy lektorů vnímá 

strach z toho, že budou přistiženi, že něco dělají špatně. Natáčení může působit jako nějaké 

slídění, což může vyvolat odpor. Strach mohou mít lektoři také z hodnocení a z toho, jak 

budou na kameře vypadat. Neposledním problémem je, dle Lucie, také časová náročnost. 

 

 

Analýza prvního a závěrečného videa 

 

První i třetí natáčený program probíhal ve stejné sedmé třídě s lektorkou Martou.  

Oba programy měly podobný charakter a celkový dojem z obou nahrávek je dosti podobný, 

nedošlo na první pohled k významnějším změnám. Chování Lucie je na obou nahrávkách 

téměř identické. Analyzovali jsme první hodinu programu PP. 

 

 Během prvního natáčení lektorka neudržovala oční kontakt s celou třídou, často se 

dívala do země nebo na předmět, který držela v ruce. Ani jednou nebylo na nahrávce vidět, 

že by očima objela celý kruh. Udržovala však intenzivní oční kontakt s dětmi, které zrovna 

mluvily. Při rozhlížení se po třídě opsala očima maximálně půlkruh. U poslední nahrávky je 

v tomto směru patrná drobná změna. Převládá opět dívání se do země a udržování očního 

kontaktu pouze s žáky, kteří mluví, na začátku hodiny však očima objela celé kolečko a 

získala pozornost dětí. S druhou lektorkou udržovala na obou nahrávkách oční kontakt, 

iniciativní byla především její kolegyně.  

 

 Příjem iniciativ dětí, se na první nahrávce vyskytoval především neverbální, Lucie 

často kývala, usmívala se na hovořící dítě, případně příjem doplnila zvukem. Při analýze 

posledního videa byl patrný posun, vícekrát se vyskytovalo verbální přijetí, ať už 

jednoslovné „aha“, „ano“, „skvěle“ podpořené příjemnou hlasovou intonací či verbální 

přijetí formou zopakování výroku dítěte, jeho parafrázování a doptávání se. Iniciativy 

lektorek na obou nahrávkách výrazně převyšovaly iniciativy dětí.  Při druhém natáčení však 
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proběhl hezký moment naladění se na děti, které po aktivitě dováděly. Lucie se k nim 

přidala, chvíli tleskala s nimi a až poté jim nabídla další aktivitu. 

 

 Lucie na obou nahrávkách využila pojmenovávání situace, toho, co vidí, nečinila 

tak ale často a u druhé nahrávky není vidět posun. Lucie pojmenovává spíše situace, ve 

kterých se jí nelíbí, jak děti pracují. Na druhé nahrávce využila ocenění s pojmenováním: 

„To je skvělé, kolik máte nápadů.“ A pojmenovala, co se bude dít: „Ještě poslední návrh a 

půjdeme si to vyzkoušet.“ 

 

 Analýza první a poslední nahrávky Lucie neodhalila přílišné změny v komunikaci 

Lucie, nejvýraznější posun jsme zaznamenali v příjmu iniciativ dětí, které se z původně 

neverbálních proměnily na verbální. Mírný posun vidíme také v udržování očního kontaktu 

s dětmi. 

   

Kasuistika 7 

 

Alena, 23, Pedagogika  

Datum prvního natáčení 4.4.2011 

Datum prvního rozboru 16.4.2011 

Datum druhého natáčení 2.5.2011 

Datum druhého rozboru 10.5.2011 

Datum třetího natáčení 17.5.2011 

Datum třetího rozboru 2.6.2011 

Datum závěrečného roz- 

hovoru 

2.6.2011 

     Tab. 9 Kasuistika 7 

 

Průběh spolupráce a zakázky 

 

Během tří zpětnovazebních rozhovorů jsme se věnovali zakázkám souvisejícím 

s tím, jak Alena zadává instrukce, zda je stručná a zda dokáže vysledovat, co se ve třídě 

děje. První setkání jsme věnovali významu očního kontaktu a neverbální komunikaci při 
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zadávání aktivit, především živosti gest a také střídání řad lektorek a žáků. V druhém 

setkání bylo ústřední přijímání iniciativ dětí během toho, kdy by chtěla Alena zadávat další 

aktivitu, ale ve třídě ještě není klid. Závěrečné setkání se týkalo opět příjmu iniciativ dětí a 

utišování třídy. Během rozborů jsme se dostávali k hlubším diskusím o problematice vedení 

programů PP, více než komunikací jsme se zabývali didaktikou.  Všechna tři setkání trvala 

o něco déle než šedesát minut, přičemž po posledním setkání následoval ještě rozhovor.   

 

Z prvků komunikace, jak jsou popsány v teoretické části této práce a také 

v praktické části v kapitole 3.1.1, jsme se v rozborech věnovali obracení se k druhému, 

očnímu kontaktu, přátelské pozici těla, přátelskému výrazu tváře, rozdělování pozornosti, 

opětování očního kontaktu, souhlasnému přitakávání, usmívání se, pojmenování toho, co 

vidím, že druhý dělá, pojmenování toho, co dělám já, pojmenování se souhlasem, 

pravidelnému střídání se. Dívali jsme se na to, které z těchto prvků má Alena ve svém 

repertoáru, jaký mají význam a kde všude je může využívat. Alena v závěrečném 

rozhovoru popsala jako největší přínos to, že jsme rozebírali konkrétní situace a bavili se o 

jejich významu. Důležité jí přišlo vidět, že má oční kontakt s dětmi a sleduje je. Získala 

také nápad, že může regulovat, kdy otvírat jednotlivá témata. Příště by také chtěla 

intenzivněji komunikovat v lektorské dvojici.  

 

Praxe a sebehodnocení  

 

Alena pracovala v době výzkumného projektu v organizaci Prospe o.s. více než dva 

roky, s prací lektorky primárních prevencí měla však již čtyřletou zkušenost z jiné 

organizace. Současně pracuje jako lektorka zážitkové pedagogiky v několika organizacích. 

Alena je tedy poměrně zkušenou lektorkou, která má navíc velkou chuť na sobě pracovat.  

 

 Alena sama svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora před použitím 

metody VTI hodnotila jako dobrou, stejně jako odbornou znalost tématu primárních 

prevencí. Své komunikační schopnosti hodnotí celkově jako dostačující, komunikaci 

v lektorské dvojici a s organizací hodnotí jako dobrou, komunikaci s dětmi opět jako 

dostačující, avšak komunikaci s učiteli jako velmi dobrou. Alena uvádí, že systematicky 
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zdokonaluje své komunikační dovednosti, a to praxí, sebezkušenostním výcvikem a 

spoluprací s různými lektorskými dvojicemi. Ráda by své kompetence zkvalitňovala 

supervizí, vzděláváním a náhledy a konzultacemi s jinými lektory. 

 

Alena se před i po použití metody VTI cítila být kompetentní jako lektorka PP, i 

když po jeho využití svoji kompetentnost více zvažovala a diskutovali jsme nad ní. 

Původně jako nejvýznamnější pro profesionalitu lektorů PP vnímala praxi a rozvoj 

sociálních dovedností, což se po práci metodou VTI nezměnilo. Postoje ke klíčovým 

dovednostem lektora PP se také nezměnil, před i po natáčení vnímala jako nejvýznamnější 

komunikační dovednosti a umění vést druhé. Postoj k využívání VTI byl před začátkem 

natáčení i po posledním setkání velmi příznivý. Aleniny postoje k těmto otázkám se tedy 

jako u jediné z účastnic výzkumu nezměnily. 

 

Reflexe využití metody VTI 

 

 Alena uvítala využití metody VTI, o metodě slyšela již dříve, byla již natáčena 

videokamerou, sama však nikdy nenatáčela. V úvodním dotazníku jako obavu uvedla 

bolení břicha, čímž myslela nervozitu. V závěrečném rozhovoru však uvedla, že žádné 

obavy neměla a žádné nové se ani neobjevily. Naopak ji potěšilo, že třídu skutečně sleduje. 

Určitou nedůvěru však pojímá ohledně toho, že viděla pouze tři nahrávky. Není si jistá, zda 

třídu opravdu sleduje, když neprobíhá natáčení. 

 

 Alena by využití metody doporučila i dalším lektorům a uvítala by pokračování i 

sama pro sebe. Ostatním lektorům by argumentovala tím, že mohou vidět to, co se jim daří 

a stavět na tom a dále se rozvíjet. Dle Aleniných slov si lektor řadu věcí během programu 

neuvědomí a ani jeho kolega nestíhá jeho chování sledovat a navíc je subjektivní. 

Doporučila by lektorům překonat bariéru strachu a metodu vyzkoušet. Jako možné důvody, 

proč by se lektoři mohli využití metody VTI bát, uvedla Alena stud, stres z natáčení a 

strach, že uvidí něco strašného.Těžké to může být především pro lektory, kteří se ještě na 

kameře neviděli. 
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Analýza prvního a závěrečného videa 

 

 První program, kde probíhalo natáčení, se uskutečnil v poměrně problematické 

sedmé třídě, zatímco třetí program ve třídě bezproblémové, i když šlo také o sedmý ročník.  

Celkový dojem z obou nahrávek je tedy zcela odlišný, i práce lektorky působí na první 

pohled na každé nahrávce zcela jinak. Analyzovali jsme první hodinu programu PP. 

 

 Alena již během prvního programu vědomě udržovala oční kontakt se všemi žáky. 

Často opisovala očima celé kolečko. Stejně to vypadalo i na poslední nahrávce, v tomto 

směru tedy k posunu nedošlo, jelikož tato dovednost už byla do značné míry rozvinutá.. 

Alena byla také schopna delšího očního kontaktu s jednotlivými žáky, na druhé nahrávce je 

patrné, že očního kontaktu využívala  více jako utišovacího prostředku. Oční kontakt 

s lektorem ve dvojici naopak udržovala poměrně málo, věnovali jsme se tomuto tématu až 

při posledním rozboru, po kterém se již nenatáčelo, v tomto směru tedy není zaznamenána 

žádná změna. 

 

 Příjem iniciativ dětí, ať už verbální či neverbální se vyskytoval již na první 

nahrávce. Na otázku, na čem může být člověk závislý, odpovídali žáci provokativně: na 

sexu, na masturbaci, Alena jejich odpovědi verbálně přijímala jejich opakováním a říkáním 

„ano“. Na první nahrávce se příliš nevyskytovalo pojmenovávání situace, Alena prostě 

zvedla ruku a čekala na ticho, což trvalo dosti dlouho a úplné ticho stejně nenastalo. Na 

druhé nahrávce již situace pojmenovává, a to jak když se odehrává něco, co se Aleně nelíbí 

(například děti nedávají pozor), tak když pracují podle zadání. „Teď se mi to líbí, to je 

skvělé, že se dokážete hlásit a mluvit postupně.“ Při analýze posledního videa byl tedy 

v tomto směru patrný posun. Alena na druhé nahrávce pojmenovává, co vidí a co cítí, což 

na první nahrávce nedělala. Několikrát se vyskytovalo verbální přijetí „aha“ podpořené 

příjemnou hlasovou intonací.  

 

 Rozdíl mezi první a poslední nahrávkou nebylo jednoduché posoudit, protože se 

jednalo o dosti rozdílné třídy. Řada prvků jako například udržování očního kontaktu zůstalo 

nezměněno. Nejvýraznější je však posun v pojmenovávání toho, co Alena vidí a cítí. 
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4.2 Přínosy metody VTI pro lektory PP 

Výzkumná otázka: Došlo ke změně způsobu práce lektora PP po použití metody VTI? Jak  

       změna vypadá? 

 

 Jak můžeme vyčíst z předchozích kasuistik, ke změně způsobu práce došlo u všech 

lektorů. Na první pohled tato změna, až na jednu výjimku, však není zřetelně vidět, zásadní 

byla až analýza první a závěrečné nahrávky, kde jsme sledovali změnu ve vzájemném 

sledování, přijmu iniciativ dětí a pojmenovávání. Jeden z lektorů vědomě využíval všechny 

tyto prvky komunikace již před využitím metody VTI, ke změně u něj došlo pouze 

v rozšíření slovníku verbálních příjmů iniciativ dětí a v častějším využívání 

pojmenovávání, v následujících odstavcích budeme popisovat změny u šesti ostatních 

lektorů. 

 

Nejvýraznější změnou bylo ze sledovaných prvků navazování očního kontaktu 

s celou třídou. Pouze jedna lektorka očima opisovala skutečně celé kolečko již před 

využitím metody VTI, u ostatních lektorů byl tento prvek patrný až po využití metody VTI. 

Nutné je ale říci, že k navázání očního kontaktu se všemi žáky došlo pouze jednou až 

dvakrát za analyzovanou hodinu. Co se týče kvality očního kontaktu, nezaznamenali jsme 

výraznější změny.  

 

 U příjmu iniciativ byl nejvýraznější jejich celkový nárůst a především nárůst příjmů 

verbálních. Verbální příjmy byly také častěji provázeny úsměvem. U některých lektorů 

došlo ke zkvalitnění verbálních příjmů z jednotlivých slov na celé věty, častěji se 

vyskytovalo také opakování výroků dětí a jejich parafrázování. S verbálními příjmy souvisí 

také pojmenovávání, které se u většiny lektorů vyskytovalo po využití metody VTI častěji. 

Pouze u některých došlo k tomu, že pojmenovali i situaci, se kterou byli spokojeni, 

většinou bylo pojmenování využíváno spíše jako zpětná vazba, že děti nedělají to, co mají, 

ale i zde došlo k tomu, že někteří lektoři se snažili o pozitivní formulace, např. „Vidím 

aktivní kluky“.  
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4.3 Sebereflexe lektorů PP 

Výzkumná otázka: Jak mění použití metody VTI sebereflexi lektorů PP? 

 

 Všichni lektoři se před i po použití metody VTI cítili být kompetentní jako lektoři 

primárních prevencí. Před prvním natáčením měl každý lektor stanovenou zakázku, po 

prvním rozboru však došlo na základě zhlédnutí ukázek a diskuse nad nimi k její změně, 

což můžeme hodnotit jako změnu v sebehodnocení toho, na čem lektor potřebuje pracovat. 

Druhé a třetí zakázky se výrazně častěji týkaly sledování dětí, příjmu jejich iniciativ a 

komunikace obecně. Když srovnáme nahrávku prvního, druhého a případně třetího rozboru 

s lektory, můžeme si všimnout také větší pohotovosti v popisu vlastního chování a větší 

otevřenosti vidět jak to, co se daří, tak to, na čem by mohli lektoři pracovat. Všichni lektoři 

uvedli, že by rádi využili metody VTI i v budoucnu, což také svědčí o náhledu na sebe, že 

se mají ještě čemu učit a v čem zdokonalovat.  

 

 Všichni lektoři vnímali před prvním natáčením jako nejvýznamnější prvek pro 

podporu profesionality praxi, dvakrát se v dotazníku vyskytla intervize, dvakrát rozvoj 

sociálních dovedností, jednou supervize, vzdělávání v PP a psychoterapeutický výcvik. 

V závěrečném rozhovoru opět všichni uvedli jako nejvýznamnější praxi, ale na dalších 

místech došlo ke změnám- pětkrát se objevil rozvoj sociálních dovedností, jednou intervize 

a jednou dokonce přímo metoda VTI. Můžeme tedy říci, že po využití metody VTI 

přikládali lektoři větší význam rozvoji sociálních dovedností a chtěli je u sebe také rozvíjet, 

což je v souladu jak s metodou VTI, tak se základními východisky programů primární 

prevence. 

 

 Za klíčové dovedností pro práci lektora PP byly všemi lektory před i po natáčení 

vnímány komunikační dovednosti. Dále před natáčením pět lektorů uvedlo umění vést 

druhé a jeden znalost vývojové psychologie. V závěrečném rozhovoru uvedl umění vést 

druhé pouze jeden lektor, zatímco se třikrát objevila znalost problematiky PP, jedenkrát 

znalost vývojové psychologie a příprava. Vidíme tedy výrazný úbytek v důrazu na vedení 

druhých, což je v souladu s teoretickými východisky metody VTI, která klade důraz na 

partnerskou komunikaci a vzájemné přijímání iniciativ. Zároveň došlo k uvědomění si 

důležitosti odborné znalosti problematiky PP 
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Postoje k VTI před

neutrální, 3

příznivý, 2

velmi příznivý, 2

Postoj k VTI po

příznivý, 1

velmi příznivý, 6

4.4 Subjektivní zhodnocení metody VTI 

Výzkumná otázka: Co považují lektoři z využití metody VTI za nejvíce přínosné? 

 

 Všichni lektoři hodnotili metodu VTI jako užitečnou. Jak ukazují grafy 1 a 2,  po 

použití metody VTI došlo ke změně postojů k této metodě. Ani před jejím použitím neměl 

nikdo nepříznivý či dokonce velmi nepříznivý postoj, po jejím využití zastávala však 

naprostá většina lektorů postoj velmi příznivý. Jako nejužitečnější uváděla většina lektorů 

prostý fakt, že mohli sami sebe vidět při práci. Vícekrát ale zaznělo, že samotné zhlédnutí 

videa by nestačilo, že důležitá byla diskuse nad ním a rozbor jednotlivých prvků, kterých 

by si sami lektoři nevšimli nebo by jim nepřikládali význam. Důležité bylo pojmenování 

konkrétních prvků komunikace, které jsou funkční. Lektoři uváděli, že nyní některé tyto 

prvky využívají více vědomě, konkrétně jde především o udržování očního kontaktu s celou 

třídou, využívání očního kontaktu ke ztišování dětí, ztišování hlasu a pauzy v mluveném 

projevu pro získání pozornosti. Jedna lektorka uvedla, že nyní děti více oceňuje, jiná, že 

dává dětem více prostoru. Někteří lektoři vnímali jako nejužitečnější, že mohli vidět reakce 

dětí. Jedna lektorka si například uvědomila, že ji děti většinou poslouchaly, někdy však 

přesně nerozuměly instrukcím a po té nedávaly pozor a vyrušovaly. 

 

 Někteří lektoři také uvedli, že VTI vnímali jako podporu a potvrzení toho, že svou 

práci provádějí dobře. Jedna lektorka uvedla, že ji mrzí, že se jí podobné zpětné vazby 

nedostalo dříve, vyhnula by se tak zbytečným pochybnostem o sobě jako lektorce. Jinou 

lektorku upokojilo, že nevypadá, tak zle, jak si původně myslela. Každý lektor byl schopen 

popsat, čím pro něj byla metoda užitečná. Na otázku, co pro ně užitečné nebylo, 

odpověděla většina lektorů, že nic. Pouze jedna lektorka uvedla, že na jedno setkání nešla 

s jasnou zakázkou a neodnesla si pak tolik jako z dalších dvou rozborů. 

 

 

 

 

 

 

Graf 1, Postoje k VTI před jeho využitím            Graf 2, Postoje k VTI po jeho využití  
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5. Diskuse 

 

 Výsledky, které přináší tato diplomová práce jsou zcela ve shodě s metaanalýzou 

výzkumů zkoumajících efektivitu metody VTI (Fukkink, 2008), která výsledky shrnuje tak, 

že po použití metody dochází jak ke změně chování, konkrétně k zlepšení komunikačních 

dovedností, tak k pozitivní změně pohledu sám na sebe, ať už jako rodiče nebo učitele. 

V naší studii jsme mohli u všech lektorů zaznamenat častější využívání funkčních prvků 

komunikace a sami lektoři hodnotili metodu jako přínosnou, vnímali ji jako podporu a 

ujištění. Nyní však musíme kriticky zhodnotit metodologii našeho výzkumu, ve které se 

vyskytuje celá řada nedostatků. 

 

 Ačkoli jsme při práci s jednotlivými lektorky vnímali jejich posun v lektorské práci 

a také sami lektoři hodnotili využívání metody VTI velmi pozitivně a vnímali své pokroky, 

náš cíl postihnout konkrétní změny se ukázal být dosti nesnadným. Během intervence 

formou VTI na lektory působila celá řada jiných vlivů. Lektoři chodili do školy, na 

supervize, různá školení či výcviky. Běžnou součástí lektorské práce je také zpětná vazba 

ve dvojici. Všechny tyto prvky samozřejmě mají vliv na lektorskou práci, včetně námi 

sledovaných proměnných. Společně s K. Topping a N. Ferguson (2005) si uvědomujeme 

důležitost a zároveň nemožnost kontroly všech proměnných.  Při interpretaci výsledků  tedy 

musíme  brát v potaz fakt, že na lektory během projektu působily i jiné vlivy než jen 

intervence metodou VTI. Neméně závažné je uvědomění, že hlavním zdrojem dat byla 

analýza dvou nahrávek (první a poslední natáčení). Nebylo však v našich silách zajistit 

stejné nebo alespoň podobné podmínky na obou nahrávkách, programy se odehrávaly 

v různých třídách, s jiným tématem, většinou také v jiné lektorské dvojici. Tyto konkrétní 

vlivy jsme v našem výzkumu zjišťovali v závěrečném rozhovoru a brali je v úvahu při 

analýze. Nezaznamenávali jsme však například to, jak se daný lektor zrovna cítil, zda 

kvalitně spal, jaký den v týdnu se natáčení odehrávalo či jiné vlivy. Pro příští zkoumání  

v této oblasti bychom proto viděli jako důležité vyplnění záznamového archu před každým 

natáčením, kde by lektoři odpovídali na tyto a jiné otázky ohledně okolních vlivů, které by 

mohli být významné pro jejich práci se třídou. 
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Možností, jak nežádoucí proměnné alespoň částečně odlišit  od působení metodou 

VTI by bylo vytvoření kontrolní skupiny, jako například v některých výzkumech s učiteli 

(Fukkink, Tavecchio, 2010; Brown, Kennedy, 2011; Bidlová, 2005). Tyto výzkumy 

potvrdily signifikantní rozdíly mezi výzkumnou a kontrolní skupinou. My však musíme, 

stejně jako K. Topping a N. Ferguson (2005), přiznat limity vlastní studie a nevytvoření 

kontrolní skupiny vzhledem k omezeným možnostem výzkumníků. Před zahájením 

natáčení bylo nutné získat souhlasy lektorů, učitelů a rodičů dětí. Nakonec se sice ukázalo, 

že získání souhlasů bylo menším problémem než jsme původně očekávali, ale i tak by 

natáčení lektorů, se kterými by nebyl prováděn videotrénink interakcí bylo značně časově 

náročné a mohlo by narazit na odpor lektorů i ostatních zúčastněných stran, které by byly 

natáčeny „jen tak“. Přesto vytvoření kontrolní skupiny vnímáme jako důležité  v případě 

dalšího zkoumání v této oblasti. Jako závažnou překážku vidíme však také konkrétní 

vytvoření kontrolní skupiny. Vzhledem k nízkému počtu lektorů PP by bylo náročné 

kontrolní skupinu vytvořit tak, aby odpovídala skupině experimentální. 

 

Tímto se dostáváme k dalšímu omezení této studie, které spočívá 

v nereprezentativnosti vybraného vzorku. Všichni natáčení lektoři byli z jedné organizace, 

a tak nemůžeme výsledky generalizovat na lektory PP obecně, stejně jako to u své studie 

uvádí K. Topping a N. Ferguson (2005), které prováděly výzkum na jedné škole, a proto 

výsledky nezobecňují na učitele obecně. Nutno ale říci, že generalizace výsledků nebyla 

naším cílem. Pracovali jsme na projektu kvalitativního charakteru, nešlo nám o 

kvantitativní ověření hypotéz. Protože se jedná o jednu z prvních studií využívajících 

metodu VTI v oblasti primární prevence, považujeme naši volbu metodologie za adekvátní. 

Také poměrně malý výzkumný vzorek má své odůvodnění  v kvalitativní povaze studie. 

Menší počet lektorů umožnil důkladnější analýzu jednotlivých nahrávek a celkové 

zpracování případových studií. Vzhledem k časové náročnosti práce metodou VTI by do 

dalších výzkumů bylo vhodné zapojit více videotrenérů. 

 

Za limity této studie považujeme jednotlivé zdroje dat. Celý výzkum provází 

problematika určité subjektivity, se kterou se kvalitativní studie často setkávají. V případě 

této studie se jedná o subjektivitu výzkumníka, ale také jednotlivých lektorů, kteří měli 
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sami hodnotit svůj posun po použití metody VTI. Z tohoto důvodu jsme volili tři různé 

zdroje dat; analýzu videonahrávek spolu s pozorováním, dotazník a polostrukturovaný 

rozhovor. Jejich kombinace by měla míru subjektivity snížit. Ke každému z těchto zdrojů 

však máme jisté výhrady. Významným omezením této studie byl fakt, že celý výzkum 

prováděl jeden výzkumník a videotrenér v jedné osobě. Například E. Bidlová (2005) 

využila ve svém projektu dvou zkušených videotrenérů, kteří navíc neznali výzkumné 

otázky a vědomě tak neovlivňovali zaměření videotréninku interakcí. R. Fukkink a L. 

Tavecchio (2010) využili nezávislých pozorovatelů pro analýzu videonahrávek. V našem 

případě analyzoval nahrávky sám výzkumník, čímž mohlo dojít k určitému zkreslení. 

Kriticky hodnotíme  přesnost popsání jednotlivých sledovaných prvků, pro důkladnější 

studii by bylo vhodné vyhotovit komplexnější popis těchto prvků a také zvážit jeho 

rozšíření. Videotrenér a výzkumník v jedné osobě také vedl závěrečné rozhovory s lektory, 

kteří mohli pod vlivem sociální žádoucnosti odpovídat tak, jak si mysleli, že se od nich 

očekává, tedy, že využití metody přineslo nějaké změny. Nutno říci, že výzkumník lektory 

vědomě podporoval v tom, aby uvedli i prvky, které pro ně užitečné nebyli, ale kromě 

jedné lektorky všichni potvrzovali účinnost celého procesu. Při konstrukci dotazníku a 

otázek do rozhovoru jsme měli na paměti především postihnutí změn v sebereflexy lektorů, 

jejich postoji k rozvoji svých dovedností a konkrétně k metodě VTI, mapovali jsme také 

jejich zkušenosti, obavy a konkrétní přínosy z využití metody VTI. Pro hlubší studii 

bychom se v závěrečného rozhovoru více doptávali na sebereflexi lektorů, na zhodnocení 

jejich silných a slabých stránek, což v našem výzkumu chybělo.  

 

 Některé výzkumy (Brown, Kennedy, 2011) změnu po využití metody VTI 

nehodnotí pouze u učitelů či jiných pracovníků s dětmi, ale popisují změnu, která nastala u 

samotných dětí, což je skutečným cílem celé intervence. Videotrenér pomáhá učiteli, 

lektorovi či asistentovi, aby mohl lépe pomáhat svým svěřencům, v našem případě dětem 

účastnícím se programu primární prevence. V případě videotréninku u učitele, který pracuje 

kontinuálně s jednou třídou, je takové sledování možné, v případě lektorů primární 

prevence, kteří většinou navštíví každou třídu jednou za pololetí, se sledování změn u dětí 

činí jako nereálné. Zde narážíme na závažnou problematiku možnosti zkoumání efektivity 

programů primární prevence obecně. Musíme se zde spolehnout na výsledky s prací 
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s učiteli, které ukazují pozitivní změny u dětí ve třídě učitele, který prošel videotréninkem 

interakcí (Brown, Kennedy, 2011). Výzkumný design by v tomto případě musel mít 

kvantitativní povahu. Bylo by dobré výrazně zvýšit počet účastníků výzkumu, vytvořit 

kontrolní skupinu a sledovat změny nejen u lektorů, ale také u dětí. Jako pozorovatelé by 

mohli být využiti také učitelé, kteří se většinou programů účastní, avšak jejich role bývá 

poměrně nejasná, v tomto projektu by mohli sledovat jasně definované kategorie projevu 

chování dětí, což by mohlo mít vliv i na vztah učitele k žákům, který by se stal citlivějším 

k vnímání pozitivních projevů žáků.  

 

 Důležitým výstupem z tohoto výzkumného projektu je fakt, že lektoři mají chuť se 

dále vzdělávat a rozvíjet svoje schopnosti. Pro další výzkumné působení metodou VTI na 

poli primární prevence bychom se rádi inspirovali komplexnějšími projekty na rozvoj 

sociálních dovedností učitelů pomocí metody VTI (Bidlová, 2005; Brown, Kennedy, 2011). 

Součástí projektu by nebyl samotný videotrénink interakcí pro jednotlivé lektory, jak tomu 

bylo v našem projektu, ale také semináře a workshopy vystavěné na teorii VTI a na 

výzkumech efektivity PP, kde by byly využívány videonahrávky zkušených lektorů PP. 

Lektoři sami uváděli, že by jako užitečnou formu rozvoje svých schopností uvítali náhledy 

u zkušenějších lektorů. Nahrávky z hodin zkušených lektorů by mohly být velmi užitečným 

materiálem k rozboru na těchto seminářích. Pro účely výzkumu by bylo vhodné vytvořit 

kontrolní skupiny lektorů, jedna skupina by se pro účely výzkumu účastnila pouze 

seminářů a workshopů, druhá skupina by prošla videotréninkem interakcí a třetí skupina by 

využila obě formy rozvoje sociálních dovedností. Na závěr by byly skupiny porovnány 

v tom, k jakým změnám u nich došlo. 

 

 Vraťme se ještě na závěr k našemu výzkumu. Zjišťovali jsme změny  předem 

určených kategoriích chování u lektorů PP mezi prvním a posledním natáčením, musíme si 

však uvědomit, že využitím metody VTI začíná určitý proces změny a my sledujeme pouze 

jeho část. Předpokládáme, že ke změnám dochází i po posledním natáčení, zajímavé by 

bylo pořídit nahrávku lektorů s odstupem několika měsíců a srovnat ji s první nahrávkou. 

Na závěr musíme ještě uvést, že omezení této studie vnímáme také v určité nezkušenosti 

videotrenéra-výzkumníka, frekventanta výcviku ve VTI. Tuto nezkušenost jsme se snažili 
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eliminovat pravidelnými supervizemi, a to jak nahrávek lektorů se žáky, tak rozborů 

videotrenéra s klienty. Můžeme konstatovat, že výzkumné otázky byly v tomto výzkumu 

zodpovězeny a mohly by posloužit jako podklad pro rozsáhlejší výzkum využívající i 

kvantitativní metodologie. 
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ZÁVĚR 

 

 Videotrénink interakcí je čím dál tím více využívanou metodou, rozšiřující se do 

různých oblastí práce s lidmi. Náš výzkum navazuje na výzkumy týkající se využití metody 

VTI ve školách, především v oblasti rozvoje sociálních dovedností pedagogů. Jako jedni 

z prvních jsme aplikovali metodu VTI na oblast primárních prevencí, kde jsme sledovali 

změny v předem určených kategoriích: vzájemné sledování, příjem iniciativ dětí a 

pojmenovávání u lektorů, kteří prošli třemi, respektive dvěmi, natáčeními a rozbory 

využívajícími metodu VTI. Můžeme konstatovat, že u všech lektorů došlo ke změně, která 

měla různou intenzitu i charakter. Uvědomujeme si však nesnadnost definování kritérií 

úspěchu celého výzkumu. 

 

V naší práci jsme se zaměřili na popsání teoretických východisek metody VTI, 

shrnuli jsme také její praktická využití. Popsali jsme situaci primárních prevencí v České 

republice, její východiska a efektivní přístupy a shrnuli jsme možnosti využití VTI  

programech PP. 

 

Náš projekt byl kvalitativní povahy, k problematice jsme se snažili přistupovat co 

nejkomplexněji, využívali jsme několika typů zdrojů dat i metod sběru. Po dobu přibližně 

šesti měsíců probíhal videotrénink interakcí se sedmi lektory PP, po té byla data 

analyzována a vyhodnocována. 

Celý výzkumný projekt vnímáme jako značně časově náročný, odměnou nám bylo 

velmi pozitivní zhodnocení přínosů VTI samotnými lektory, jejich chuť na sobě dále 

pracovat a změny, které jsme u nich mohli zaznamenat při analýze nahrávek.  
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1. 

 

                          

Prospe o.s. 

  Biskupcova 39, Praha 3, 130 00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Souhlas s natáčením pro účely vzdělávání lektorů Prospe o.s. 
 
Souhlasím s pořízením videozáznamu lektorek Prospe o. s. během první hodiny programu primární prevence 

dne ……….na naší škole ZŠ ……………………... 

 
Tyto záznamy slouží výhradně pro vzdělávání a zkvalitňování práce lektorů Prospe o.s. a to za využití metody 

Videotrénink interakcí. Nahrávku uvidí pouze natáčení lektoři, videotrenér a jeho supervizor.  

 
Bereme na vědomí, že záznamy jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních 

údajů a bez našeho vědomí a písemného souhlasu nebudou nikde a nikomu prezentovány. 

 

Souhlas poskytuje:   …………………………………………………………………. 

                              jméno a příjmení (hůlkovým písmem) 

 

Datum: ………………………………………………    podpis: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

2. 

Dotazník pro lektora primární prevence 

Věk: 

Pohlaví: 

Dokončené vzdělání: 

 

Druh VŠ studia: psychologické – pedagogické - adiktologie – technické – jiné: 

 

Jak dlouho děláte lektora primární prevence? 

1) 0-1rok    2) 1-3 roky  3) více než 3 roky 

 

Jak dlouho děláte lektora primární prevence v Prospe?  

1) 0-1rok    2) 1-3 roky  3) více než 3 roky 

 

Jak dlouho děláte lektorskou činnost obecně? 

1) 0-1rok    2) 1-3 roky  3) více než 3roky 

 

Jak hodnotíte svou kvalifikovanost pro vykonávání práce lektora? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte svou odbornou znalost tématu prevencí? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte své komunikační dovednosti? 

1)výborné 2)velmi dobré 3)dobré 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte Vaši schopnost komunikovat v lektorské dvojici? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a dětmi na programech? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a učiteli? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a organizací Prospe? 

1)výborná 2)velmi dobrá 3)dobrá 4)dostačující 5)nedostačující 

 

Co podle Vás nejvíce zlepšuje profesionalitu v lektorské činnosti? (max.2) 

1)praxe  2)vzdělávání v oblasti primární prevence 3)rozvoj sociálních dovedností 

4)supervize 5)intervize a porady 6)jiné: 

 

Jaké dovednosti vnímáte jako klíčové v profesi lektora primárních prevencí?(max.2) 

1)znalost technik 2)znalost her 3)znalost problematiky (drogové, kriminální…) 4)znalost 

vývojové psychologie 5)znalost pedagogiky 6)komunikační dovednosti 7)umění vést druhé 

8)jiné: 
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Zdokonalujete systematicky své komunikační dovednosti? 

Ano  -  Ne 

 

Chtěl(a) byste více zdokonalovat své komunikační dovednosti? 

 Ano  - Ne 

 

 

Jakým způsobem jste během kariéry lektora primární prevence zkvalitňoval(a) své 

kompetence?……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

 

Jakým způsobem byste rád(a) zkvalitňoval(a) své kompetence lektora primární 

prevence?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Cítíte se být kompetentní jako lektor primární prevence? 

Ano – Ne 

 

Slyšel(a) jste o metodě VTI (videotrénink interakcí)? 

Ano – Ne 

 

Natáčel(a) jste někdy videokamerou? 

Ano – Ne 

 

Byl(a) jste někdy natáčen(a) videokamerou? 

Ano – Ne 

 

Uvítal(a) byste možnost rozvíjet své lektorské dovednosti pomocí videotréninku? 

Ano – Ne 

 

Jaké máte případně obavy z použití této metody? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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3. 

Polostrukturovaný rozhovor po posledním natáčení 

 
Kolik natáčení a rozborů proběhlo: 

Kdy: 

Kde: stejná třída – různé třídy 

        stejná dvojice – s jiným lektorem 

 
Charakterizujte třídy, kde  natáčení proběhlo. Jednalo se o obtížnější nebo „pohodovější“ třídy? 

 

Jaké ze svých zakázek si pamatujete? 

 
Byla vaše zakázka naplněna? Pokud ano, čím se tak stalo? Pokud ne, co byste potřeboval(a) jinak? 

 

Naplnily se vaše obavy z použití metody VTI? 

 

Objevily se nějaké nové obavy? (nejen ohledně natáčení, ale celkově Vaší práce) 

 

Došlo k vymizení nějakých Vašich obav? (ohledně natáčení i Vaší práce) 

 
Považujete metodu VTI za možnost zkvalitňování kompetencí lektora primární prevence? 

Ano - Ne 

 

Bylo pro Vás využití metody VTI užitečné? 

Ano- Ne 

 

Co pro Vás bylo nejvíce přínosné? 

 

Co si z natáčení a rozborů odnášíte? 

 

Co užitečné nebylo a proč? 

 

Doporučil(a) byste použít metodu VTI Vašim kolegům? S jakou argumentací? 

 

Jaký může být, podle vás, důvod, že některý lektor nechce využít tuto metodu? 

 

Co podle Vás nejvíce zlepšuje profesionalitu v lektorské činnosti? (max.2) 

1)praxe 2)vzdělávání v oblasti PP 3)rozvoj sociálních dovedností 4)supervize 

5)intervize a porady 6)jiné: 

 

Jaké dovednosti vnímáte jako klíčové v profesi lektora PP? (max.2) 
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1)znalost her/technik 2)znalost problematiky (drogové, kriminální…) 3)znalost 

vývojové psychologie 4) znalost pedagogiky 5)komunikační dovednosti 6) umění vést 

druhé 7)jiné: 

 

Cítíte se být kompetentní jako lektor primární prevence? 

Ano – Ne 

 

Uvítal(a) byste další využití metody VTI v Prospe? (například pro nové lektory) 

Ano – Ne 

 

Uvítal(a) byste další využití metody VTI přímo pro Vás? 

Ano – Ne 

 

Jaký byl Váš postoj k použití metody VTI v Prospe na začátku? 

Velmi příznivý – příznivý – neutrální – nepříznivý – velmi nepříznivý 

 

Jaký je Váš postoj k použití metody VTI v Prospe nyní? 

Velmi příznivý – příznivý – neutrální – nepříznivý – velmi nepříznivý 

 

A ještě něco? Poznámky… 
 


