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Příloha č. 1. Vývoj počtu registrovaných a objasněných trestných činů na územ
í ČR v letech 1985 – 2010 

Zdroj: Statistické přehledy vybrané trestné činnosti, Policejní prezidium
 ČR, 1985 – 2010.  In: VÁLKO

VÁ, H., et al. Základy krim
inologie a trestní politiky, s. 160.  

Příloha č.2. Počet stíhaných m
ladistvých a dětí, které se dopustily činu jinak trestného v letech 1989 – 2010  

Zdroj: Statistické ročenky krim
inality GP ČSFR (1991, 1992), GP ČR (1993) a M

S ČR (1994 – 2010(; Statistiky státních zastupitelství – Přehledy o vyřízených věcech a stíhaných a podezřelých osobách 2004 – 
2010; statistiky soudů – Přehled o pravom

ocně vyřízených osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinka) 2004 – 2010. Statistické údaje o věkovém
 složení obyvatelstva k 1.7. daného roku ( v roce 

1989 k 31.12.), Statistické ročenky ČR, ČSÚ
, 1990 – 2011. Pozn.: v letech 1989 – 1992 je použit údaj o počtu obyvatel ve věku 15 – 19 let. In:  VÁLKO

VÁ, H., et al. Základy krim
inologie a trestní politiky, s. 340.  
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Příloha č.3. Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 
Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 
O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 
Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 
Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 
Stává se uzavřeným. 
Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 
Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 
Zašpiněný nebo poškozený oděv. 
Stále postrádá nějaké své věci. 
Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 
Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 
Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 
Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 
(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací 
konflikty nejsou vzácností!) 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho 
účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 
Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 
pohrdavým tónem. 
Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 
Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, 
že se jim podřizuje. 
Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. 
Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť 
neoplácí. 
Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

3. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků 
šikanování: 

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, 
případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. 
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz 
autem. 
Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). 
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. 
Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 
Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), 
případně doma krade peníze. 
Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu 
vůči rodičům. 
Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své 
zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) 
Dítě se vyhýbá docházce do školy. 
Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

Zdroj: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení, č.j.  24-246/2008-6. 
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Příloha č. 4. Schéma Hradeckého školního programu proti šikanování

Zdroj: KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany, s. 318.
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Příloha č. 5. Systém primární prevence rizikového chování 

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
RVPPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PŘO Přímo řízené organizace MŠMT
OPŘO Ostatní přímo řízené organizace MŠMT*
PS SPP Pracovní skupina specifické primární prevence
MO Ministerstvo obrany
MV Ministerstvo vnitra
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF Ministerstvo financí
MS Ministerstvo spravedlnosti
NNO Nestátní neziskové organizace
VŠ Vysoká škola
*
IPPP – Institut pedagogické psychologického poradenství
VÚP – Výzkumný ústav pedagogický
NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání
ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání
AV – Antidopingový výbor

Zdroj: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, s. 10. 
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Příloha č. 6. Porovnání obsahu učebnic Člověk a svět (ČAS)
            pro 4. a 5. ročník ZŠ z nakladatelství Fraus a Prodos

Poznámka: Níže uvedené učebnice obou nakladatelství jsou ty, jež zahrnují témata týkající se 
prevence kriminality. K lepší představě rozsahu jednotlivých oblastí, je obsah učebnic uveden 
celý. Témata, která se týkají prevence kriminality, jsou označena tmavě, ta, která se týkají 
prevence kriminality v širším pojetí, světle. 
   

FRAUS : 4 a 5. třídu předmětu ČAS zahrnují učebnice Prvouka, Příroda a Společnost

Obsah učebnice Společnost pro 4. třídu:

Místo, kde žijeme: Místa, která si lidé vybírají k životu - Vedlejší světové strany - Povrch Evropy - Fyzická 
mapa: zobrazování reliéfu krajiny, barvy a značky - Struktura osídlení -Hospodářská mapa - Velká města 
ČR - Památky - Turistický ruch - Geografie Evropy: Evropská unie, hranice států Evropy - Hranice ČR, 
krajů, okresů a obcí - Státní správa a samospráva
Lidé kolem nás: Proč lidé migrují - Dělba práce - Funkce měst - Znaky obyvatelstva: národ, kultura, jazyk, 
víra
Lidé a čas: Práce s kalendářem a letopočtem - Práce s časovou osou - Stěhování národů - Slované - Velká 
Morava - Český stát, doba knížat - Přemyslovský stát - Karel IV. - Čechy v Habsburské monarchii -
Třicetiletá válka
Průřezová témata: Výchova demokratického občana: Co dělá stát státem? - Státní symboly; Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Od válek proti všem k evropské spolupráci; 
Multikulturní výchova: Integrace menšin; Mediální výchova: Kritický přístup k médiím; Environmentální 
výchova: Trvale udržitelný rozvoj v mém bydlišti

Obsah učebnice Společnost pro 5. třídu: 

Co přinesla moderní doba: Co přinesla moderní doba; Opakování ze 4. ročníku 
Vítejte v České republice: Poloha; Podnebí; Povrch; Vodstvo; Krajina; Zemědělství; Těžký průmysl; 
Spotřební průmysl a služby; Kraje ČR 
Průmyslová revoluce: Od řemesla k průmyslové výrobě; Textilní průmysl; Liberecký kraj; Strojírenský 
průmysl; Plzeňský kraj 
Budování moderního národa: Češi v rakouské říši; Praha začíná být velkoměstem; Hlavní město Praha; 
Snahy o spravedlivější společnost
Nové rozdělení střední Evropy: 1. světová válka; Vznik samostatného Československa; Brno - nové 
centrum vzdělání a kultury; Jihomoravský kraj; Zlín - podnikatelský úspěch; Zlínský kraj; Hradec Králové -
moderní město; Královéhradecký kraj; Komunisté bojují o moc
Evropa ve smrtelném nebezpečí: Cesta nacismu k moci; Československo se chystá k obraně; Pardubický 
kraj; Československo ztratilo Sudety; Karlovarský kraj; Evropa ve druhé světové válce; Nadřazenost 
národa?
Komunisté vládnou Československu: Vítězný únor; Co je totalita?; Průmysl mění krajinu; Ústecký kraj; 
Rozvoj těžkého průmyslu; Moravskoslezský kraj; Konflikty mezi Východem a Západem; Studená válka; 
Zemědělské hospodaření nebo výroba?; Kraj Vysočina 
Od komunismu zpět k demokracii: Komunismus s lidskou tváří; Olomoucký kraj; Sametová revoluce; 
Přechod k demokracii; Středočeský kraj; Proměna venkova; Jihočeský kraj; Sociální problémy
Místní krajina: Místní krajina 
Evropské státy: Sousedé České republiky; Další evropské státy 
Výzvy současného světa: Odstranit chudobu a hlad; Zamezit válečným konfliktům; Umožnit všem 
vzdělání; Zlepšit zdraví lidí v chudých zemích; Chránit životní prostředí; Buďte aktivní 
Věda a výzkum: Věda a výzkum; Výzkum vesmíru
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PRODOS: 4 a 5. třídu předmětu ČAS zahrnují učebnice Člověk a jeho zdraví , 
Rozmanitost přírody, Lidé a čas, Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás

Obsah učebnice Místo, kde žijeme: 

Mapy
Krajina kolem nás: Zemský povrch, Vodní bohatství, Počasí a podnebí, Půdy, Rostliny a živočichové, Vliv 
krajiny na život lidí
Naše vlast: Jak funguje náš stát?, Reliéf, Nerostné bohatství, Řeky, jezera, rybníky a přehrady, Podnebí 
a počasí, Lesy a ochrana přírody, Města, městečka, vesnice, Češi, Moravané, Slezané, Ani zemědělství, 
ani průmysl, ale služby
Kraje ČR
Evropa a svět: Světadíly a oceány, Evropa, Sousední země, Největší evropské státy – úvod, Alpy, 
Středozemní moře

Obsah učebnice Lidé kolem nás:  

Moje rodina – můj domov: Kde jsme doma, Výchova dětí v rodině, Rodina dříve a dnes, Náhradní péče 
o děti, Generace
Člověk mezi lidmi:  Umíte se chovat?, Pravidla jednání, Pozdrav, Stisk ruky, Prosba, žádost, Omluva,
Telefon, Člověk s postižením ve společnosti Poděkování, Chování na veřejnosti, V divadle,
Naše škola: Školy v České republice, Povinná školní docházka, Práva a povinnosti, Pravidla a zákony
Poznejme svá práva: Listina základních práv a svobod, My děti a naše práva, Porušování práv dětí, Linky 
bezpečí v naší republice, Jak se bránit týrání či zneužívání, Jak rozpoznat týrání
Jednotná v rozmanitosti: Nová Evropa, Evropská vlajka a další symboly, Evropská hymna, Výhody 
a nevýhody členství v EU
Člověk a kultura: Kultura – civilizace, Proměny kultury, Různost kultur, Kultura – umění, Masová kultura, 
Kulturní instituce a památky, Kulturní památky, České památky UNESCO
Člověk a majetek: Peníze, Vznik peněz, Cena peněz, Cena věcí, Cena práce, Životní náklady, Zaměstnání 
a nezaměstnanost, Majetek
Člověk a Planeta Země: Naše potřeby se zvyšují, Z čeho se vyrábějí, Životní prostředí na planetě zemi, 
Poškozování životního prostředí, Globální , problémy, Řešení problémů životního prostředí, Recyklace, 
Organizace podporující ochranu přírody, Život lidí na planetě Zemi, Vyspělé státy a chudé země, 
Vojenské konflikty, Stěhování (migrace), Pomoc chudým zemím

Zdroj: http://ucebnice.fraus.cz/spolecnost-4-pro-zs-uc/, http://ucebnice.fraus.cz/spolecnost-5-pro-zs-uc/, 
http://ucebnice.org/clovek-a-jeho-svet-modra-rada/misto/obsah, http://ucebnice.org/clovek-a-jeho-svet-modra-
rada/lkn/obsah. 

http://ucebnice.fraus.cz/spolecnost-5-pro-zs-uc/
http://ucebnice.fraus.cz/spolecnost-4-pro-zs-uc/
http://ucebnice.fraus.cz/spolecnost-5-pro-zs-uc/
http://ucebnice.org/clovek-a-jeho-svet-modra-rada/misto/obsah
http://ucebnice.org/clovek-a-jeho-svet-modra-rada/lkn/obsah
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Příloha č. 7. Obsah učebnice Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ 
z nakladatelství Fraus

I. OBČAN
Já jako občan obce: obec a její obyvatelé, život v naší obci; účast spoluobčanů na správě a řízení obce;
právo volební a petiční; význam komunálních voleb.
Na úřadu: právo na informace, povinnosti úředníků; vyřizování záležitostí na úřadu, naše povinnosti a práva, 
dodržování pravidel slušného chování.
Jsem občanem státu: státní občanství, občanství ČR, průkazy totožnosti a povinnost prokázat se jimi; 
ovlivňování věcí veřejných v demokratické společnosti; postavení cizinců, imigrace.
Jsem občanem Evropské unie: ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU; 
výhody členství. 
II. OBČAN A PRÁVO
Odvětví práva ČR: význam práva, právní řád ČR, zákony, právní předpisy a právní normy, právní vědomí;
Občanskoprávní vztahy: právní vztahy, fyzická a právnická osoba; způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost 
k právním úkonům; základní občanská práva, Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.
Vlastnictví zavazuje: občanský zákoník, vlastnické právo, zodpovědnost vlastníka, dědění; způsoby nabývání 
vlastnictví; majetek a bohatství v žebříčku našich hodnot.
Ochrana majetku: oprávněné a neoprávněné omezení vlastnického práva, vyvlastnění; pojištění majetku, pojištění 
odpovědnosti za škodu; autorská práva, jejich porušování.
Smlouvy: občanskoprávní smlouvy, jejich náležitosti; uzavírání smluv, smlouva o dílo, smlouva kupní;
zakázka, závazky, pohledávky.
Odpovědnost za škodu: zodpovědnost občanů za jimi způsobené škody; právo domáhat se odškodnění.
III. PRÁVNÍ OCHRANA
Orgány právní ochrany a sankce: orgány právní ochrany a jejich úkoly; dodržování zákonů; protiprávní jednání, 
význam sankcí.
Přestupky a správní řízení: správní řízení a jeho průběh, přestupky, povinnosti svědka; správní orgány a vyřizování 
záležitostí běžného života.
Občanské soudní řízení: průběh občanského soudního řízení, rozhodci a rozhodčí řízení; úloha soudů a jejich 
soustava v ČR.
Trestní právo: trestní řízení, přestupky a trestné činy, význam trestů; zodpovědnost lidí za vlastní chování.
Děti a paragrafy: trestní odpovědnost; trestná činnost mladistvých, možné  příčiny a následky; rozdíl mezi trestním 
stíháním dospělých a mladistvých, prevence.
IV. V PRACOVNÍM POMĚRU
Správná volba: plánování vlastní budoucnosti, volba povolání, studijní a jiné předpoklady pro výkon  voleného 
povolání; sebepoznávání – vlastnosti, schopnosti a dovednosti;
Každé povolání si žádá své: profesní a personální poradenství;  pracovní činnost, pracovní prostředí, pracovní 
prostředky a předměty; význam zodpovědné volby povolání pro další život.
První brigáda, první zaměstnání: hledání zaměstnání, získávání potřebných informací; komunikace se 
zaměstnavatelem, žádost o zaměstnání, životopis; služby úřadu práce.
V zaměstnání: pracovní právo – pracovní smlouva (povinné náležitosti), výpověď, rozvázání pracovního poměru; 
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.
V. RODINA A ZÁKONY
Rodina: rodina z pohledu práva, základní práva a povinnosti manželů;  manželství nebo partnerství; formy pomoci 
státu rodinám. 
Rodiče a děti: výchova, právní odpovědnost rodičů, mravní a právní důsledky rozvodu; náhradní rodinná péče, 
mezinárodní adopce.
VI. HOSPODAŘENÍ
Stát a národní hospodářství: ekonomika, zásahy státu do ekonomiky – normativní a pozitivní ekonomie, řízená a tržní 
ekonomika; fungování trhu.
Státní rozpočet: státní rozpočet – zdroje příjmů; daně v daňové soustavě ČR; poplatník a plátce daně.
Záchytná sociální síť: sociální politika státu; druhy pojištění, povinné pojištění; pomoc potřebným
Peněžní ústavy: peněžní ústavy, Česká národní banka, bankovní služby, úrok, úvěr; elektronické bankovnictví.
Právní subjekty podnikání: možnosti podnikání v ČR; živnostenský list, živnostník; výhody a nevýhody zaměstnání a 
podnikání.
VII. GLOBÁLNÍ SVĚT
Problémy současného světa: svět kolem nás, odpovědnost člověka za osud planety; globální, lokální a individuální 
problémy, jejich řešení.
Ohrožené životní prostředí: člověk a příroda; ekologie, závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody;
organizace a hnutí.
Příliš mnoho lidí – příliš problémů: globalizace; populační exploze, ekologická stopa; války a ozbrojené konflikty; 
mimořádné události, ochrana obyvatel v případě ohrožení, evakuace.

Zdroj: Janošková, D., Ondráčková, M.,et al. : Učebnice Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9 pro Základní školy a 
víceletá gymnázia, Plzeň: 2010, 152 s.,  ISBN: 80-7238-528-3
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Příloha č. 8. Programy vybraných poskytovatelů programů primární 
prevence v Praze 

INSTITUT FILIA

Drogy

Dlouhodobý program -
1. a 2. stupeň ZŠ
Témata neuvedena

Program pro 1.,2. a 3. 
třídu
zábavnou formou výklad 
základních pojmů a 
pravidel z oblasti zdraví a 
návykových látek. Skládá 
se ze čtené pohádky, 
videoprojekce a hraných 
scének.

PREV – CENTRUM

Dlouhodobý program:
Návykové látky aj. závislosti 
(gambling, závislost na PC 
hrách)
rasismus, xenofobie
agresivita, šikana a další 
formy násilného chování
poruchy příjmu potravy 
dospívání, partnerské 
vztahy, sexuální 
problematika, rizikové 
sexuální chování
kyberšikana 
dospívání, dospělost, 
přechod na SŠ
osobnostní rozvoj 
(posilování sebejistoty, 
zvládání konfliktních situací, 
práce s emocemi, efektivní 
komunikace, sebepoznání, 
schopnost čelit sociálnímu 
tlaku, rozvíjení spolupráce 
ve třídě)
podpora zdravého životního 
stylu (nabídka pozitivních 
alternativ pro trávení 
volného času)

Selektivní primární 
prevence: Program 
Spokojená třída 
– posílení pozitivních vztahů 
ve třídě, prevence či řešení 
šikany, podpora 
komunikace s učiteli, 
podpora spolupráce při 
prevenci

- diagnostika

Indikovaná primární 
prevence: Program včasné 
intervence - poradenství 
pro pedagogy, rodiče a děti 
s rizikovým chováním a 
problematickým 
postavením ve třídě

PROXIMA SOCIALE

Dlouhodobý program:

Vztahy ve třídě
Komunikace, konflikty a
jejich řešení
Zdravý životní styl
Šikana, agresivita
Nikotinismus
Alkoholismus
Závislost na PC, 
gamblerství
Drogové závislosti 
Poruchy příjmu potravy
Partnerské vztahy, 
sexualita
Trestní odpovědnost
Subkultury, vliv 
vrstevníků
Rasismus a xenofobie
Sekty a rizikové skupiny
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PROSPE

Dlouhodobý program:
vztahy ve třídě, 
komunikace, vztahy s 
dospělými, zvládání 
obtížných situací, 
vyrovnávání se s 
neúspěchy, aktivní využití 
volného času, zdravý 
životní styl, návykové 
látky (alkohol, nikotin, 
drogy), šikana, 
kriminalita, odolávání 
manipulaci, partnerské 
vztahy a sexualita, vztah 
k vlastnímu tělu, posílení 
individuality a 
sebehodnocení

Další: práce s filmem 
Katka

Intervenčí program při 
narušených vztazích ve 
třídě

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

Dlouhodobý program: 
Vztahy ve skupině, 
dodržování pravidel
Bezpečnost, vč. prevence 
(sex.) obtěžování
Drogy
Nikotin
Alkohol
Gambling, kyberšikana, 
co s volným časem
Sebevědomí, sebepřijetí, 
akceptace
agresivita, její zvládání a 
její alternativy
asertivita (umět říci ne)
právní vědomí, hodnoty, 
sebeprosazení
sebepercepce, 
správná komunikace, můj 
pohled do budoucnosti
šikana, kyberšikana
trestní odpovědnost
poruchy příjmu potravy 

Programy zaměřené na 
vztahy a kázeň žáků

Prevence prožitkem:
Poruchy příjmu potravy
Šikany
Manipulace, 
skupinového tlaku, 
asertivita
Tolerance, alkohol

PRAK

Trestní odpovědnost 
Exkurze do vězení, do 
speciální mateřské školy 
pro rodiče se závislostmi, 
po výkonu trestu nebo 
děti sexuálně zneužívané, 
do psychiatrické léčebny
+ vždy následná diskuze
Nikotin a návykové látky
Agresivita, násilí, šikana
Jak se prosadit a získat 
přátele
Tolerance, asertivita
Sebeobrana
Poruchy příjmu potravy
Sexualita, partnerské 
vztahy
Dospívání – změny 
tělesné i duševní 
Konflikt
Komunikační fauly – lež, 
pomluva, ironizace, 
manipulace, kritika

EtikaI  – komunikace -
spolupráce, sebepoznání, 
sebepřijetí, respekt 
k druhým, přátelství, 
partnerské vztahy, 
tréma, stres
Etika II – pomluva, lež, 
práce s afekty (strach, 
vztek), odpuštění, 
předcházení konfliktům, 
řešení konfliktů
Média
Hodnoty života
Požární prevence
První pomoc

Zdroj: Institut Filia: http://www.prevence-praha.cz/poskytovatele-pp/certifikovani/institut-filia, Prak http://www.prak-
prevence.cz, Prev-Centrum http://www.prevcentrum.cz/, PROSPE www.prospe.cz, Proxima sociale 
http://www.proximasociale.cz/ , Život bez závislostí http://www.zivot-bez-zavislosti.cz

http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prospe.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prospe.cz/
http://www.prospe.cz/
http://www.prevence-praha.cz/poskytovatele-pp/certifikovani/institut-filia
http://www.prak-prevence.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prospe.cz/
http://www.proximasociale.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
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Příloha č. 9. Příklad osnovy a dílčího tématu propracovaného školního 
programu prevence, který se používá na středních amerických 
školách 

DOSPÍVAJÍCÍ, ZLOČIN A KOMUNITA
Obsah učebnice používané v severoamerických středních školách

1. Dospívající a prevence zločinnosti                                                                                                         
Co je zločin, druhy zločinů, co vede lidi ke zločinnosti, jak se proti zločinu dá bojovat, jak jej 
ohlásit.                                                                                                                                               

2. Oběti zločinu                                                                                                                                          
Kdo jsou oběti, jaké jsou společenské náklady zločinnosti, jaké náklady zanechává zločin        
na obětech, jak je možné chránit svědky zločinu, jak je možné pomáhat obětem zločinu.

3. Násilné zločiny                                                                                                                                          
Jak se chránit před násilím na ulici, drogy a násilí, gangy a násilí, držení zbraní a násilí.

4. Zločiny proti majetku a vandalismus.                                                                                                    
Co je majetek, co je zločin proti majetku, druhy zločinů proti majetku, prevence krádeží, 
vandalismus.

5. Trestní právo a mládež                                                                                                                         
Justiční proces, náklady soudního řízení, zacházení s oběťmi, tresty, trest smrti.

6. Řešení konfliktů                                                                                                                                        
Co je konflikt, kdo může konflikt řešit, role soudu při řešení konfliktů, jaké dovednosti jsou 
potřebné pro řešení konfliktů, kroky při řešení konfliktů, proces zprostředkování (mediace)
při řešení konfliktů.

7. Zneužívání dětí                                                                                                                                       
definice zneužívání, incest, sexuální zneužívání, emoční zneužívání, zanedbávání, častost 
zneužívání dětí, příčiny zneužívání dětí, známky zneužívání.

8. Znásilnění mezi známými                                                                                                                   
Definice znásilnění mezi známými osobami, mýty a fakta, příčiny, způsoby ochrany, Jak 
ohlásit znásilnění, jak se stavět ke znásilnění u spolužákyně (přítelkyně).

9. Zneužívání drog                                                                                                                                         
Co je zneužívání drog, jaké následky má, co to je závislost, známky závislosti, jak se stavět      
ke spolužákovi nebo příteli, který je závislý, prevence závislosti, zákony týkající se drog, 
obchodování s drogami, vztah toxikomanie a zločinnosti.

10. Jízda motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu
Rizika alkoholu, legální hranice pití alkoholu, zákon a řízení pod vlivem alkoholu, fakta a řízení 
pod vlivem alkoholu, jak alkohol ovlivňuje schopnost řídit, známky řízení pod vlivem 
alkoholu, možné reakce na opilé řidiče.

11. Krádeže v obchodech
Co to je krádež v obchodě, vlivy těchto krádeží na obchod, společenské náklady na krádeže 
v obchodech, sankce při dopadení, prevence.

12. Dodatek
  Vytvoření vlastního preventivního projektu třídy.

Učebnici s názvem Teens, Crime and Community vydal Národní ústav pro občanské vzdělávání v právu 
s Národní radou pro prevenci zločinnosti v nakladatelství West Publishing Company v St. Paul v USA v r. 
1992. . 

Zdroj: MATOUŠEK, O., MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence, s. 269-270.
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Případová ilustrace:   NÁSILÍ VE ŠKOLÁCH A MEDIACE

Šestá lekce z americké příručky Násilí ve školách nabízí studentům jako jeden z možných 
postupů k řešení konfliktů tzv. mediaci, čili zprostředkování.  Je to postup v USA a západní 
Evropě široce používaný i v mimoškolním prostředí k nesoudnímu řešení různých sporů.

Mediace předpokládá,
že obě strany chtějí dojít k řešení,
že snesou vyškoleného prostředníka jako třetí stranu,
že se mediační proces omezí jen na jedinou jasně definovanou spornou věc a
že se účastníci sporu v budoucnu hodlají řídit řešením, k němuž se v průběhu mediace 
dojde.

Vlastní postup má šest kroků: mediátor v úvodu vysvětlí pravidla hry, pak obě strany 
řeknou svou verzi, poté se mediátor snaží najít fakta, v nichž obě strany souhlasí, ve 
čtvrté – rozhodující fázi – se hledají alternativní řešení a obě strany je hodnotí, pátá fáze 
je pokusem o shodu na oboustranně přijatelném řešení, které v šesté fázi dostane 
podobu písemné dohody. Součástí dohody je také předpověď toho, co se stane, když 
někdo dohodu poruší.
   Žáci se mediací učí na tomto modelovém případě:

Michal a Jonáš, dva starší žáci téže školy, projevují již několik týdnů zájem o spolužačku Nicolu. Provokují se 
vyzývavými pohledy, vyhrožují si násilím a nadávají si. Kamarádi Michalovi donesou zprávu, že Jonáš a jeho 
přátelé si na něj po obědě počkají. Michal se ve strachu o své zdraví obrátil na ředitelku školy. Ta si zavolala 
Jonáše a zakázala mu uskutečnit jeho vyhrůžky. Jonáš odešel z její kanceláře se vztekem. Když pak na chodbě 
viděl Michala, prohlásil, že si to s ním  po škole vyřídí venku. Několik žáků u toho bylo a oznámilo ředitelce, že 
Michal a Jonáš budou mít po škole souboj. Ředitelka si oba hochy znovu zavolala k sobě a otázals se jich, zda 
chtějí svůj spor vyřešit smírně. Oba nakonec souhlasili s tím, že že se zúčastní mediačního sezení, které 
povedou jiní, v příslušném postupu trénovaní žáci. Ředitelka slíbila, že jim pro mediační sezení vytvoří 
podmínky.

Žáci se pak v simulovaném mediačním procesu střídají ve všech třech rolích a pak 
diskutují o efektivních a neefektivních strategiích, které procvičení ukázalo. 

Zdroj: Rosen, L. E. 1994: Vialence in Schools. Center efor Civic Education, Calabasas. In: MATOUŠEK, O., 
MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence, s. 269-270.
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Příloha č. 10. The Olweus Bullying Prevention Program
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Zdroj: http://wch.uhs.wisc.edu/13-
Eval/Tools/Resources/Model%20Programs/Olweus%20Bully.pdf. 

http://wch.uhs.wisc.edu/13-Eval/Tools/Resources/Model Programs/Olweus Bully.pdf
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Příloha č. 11. Strukturovaný dotazník: 
Jak hodnotí učitelé ZŠ význam prevence kriminality
a  způsob jejího zajištění ve výuce na ZŠ? 

Dotazník pro učitele na pražských základních školách 
k diplomové práci „Prevence kriminality v rámci učiva na základních 
školách v Praze“ 

Dobrý den,
jmenuji se Marta Höferová, studuji 3. rokem navazující magisterské studium oboru 

Sociální práce na FFUK v Praze a píšu diplomovou práci na téma „Prevence kriminality 
v rámci učiva na základních školách v Praze“. Součástí této práce je anonymní výzkum 
mezi učiteli vybraných pražských ZŠ o významu prevence kriminality ve výuce na 
základních školách v ČR. 
Pokud vyplníte tento dotazník, velmi mi tím pomůžete ke shromáždění relevantních 
poznatků k dané oblasti z praxe. 
Výsledky diplomové práce budou předloženy k dalšímu využití a přijetí odpovídajících 
opatření kompetentním orgánům. Máte-li i Vy o ně zájem, napište mi, prosím na e-mail 
MartaHoferova@seznam.cz. 

Děkuji. 

1. Vyučují se na Vaší škole v některých předmětech informace o trestním 
právu a informace týkající se prevence kriminality? Pokud ano, uveďte, 
v jakých předmětech a v jakých ročnících.  

……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………
……………………………….……….………………………………………
……………………………………………….……………….………………
……………………………………………………………….………………

2. O čem jsou žáci ohledně trestního práva a prevence kriminality 
informováni ve škole z učebnic?  
……………………………………………………………………………………………………………
….………….…………………………………………………………………
………………….………………….…………………………………………
………………………………….………………………….…………………

3. Nakolik je podle Vás důležité témata týkající se prevence kriminality se 
žáky ZŠ probrat? 

a. velmi důležité
b. důležité
c. lepší něco než nic
d. naprosto bezvýznamné 

4. Probíhají na Vaší škole přednášky týkající se prevence kriminality od 
jiných institucí? 

a.ano 
b.ne (Přejděte k otázce č. 6.)
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5. Pokud ano, kdo je zajišťuje? (Můžete zaškrtnout více možností.)
a. Policie ČR
b. neziskové organizace, které se na tuto oblast orientují
c. jiné instituce (uveďte jejich názvy): 

…..…………………………………………………..……….……….…
……………………………………………………………………………..….

6. O čem jsou žáci ohledně trestního práva a prevence kriminality 
informováni od jiných institucí?
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………

7. Nakolik jsou podle Vás tyto přednášky jiných institucí přínosné? 
(Zaškrtněte pouze jednu možnost.)
a. velmi přínosné
b. přínosné
c. lepší něco než nic
d. je to ztráta času 

8. O čem by žáci ohledně trestního práva a prevence kriminality ještě měli 
být informováni, ale v učebnicích nebo v přednáškách jiných institucí to 
chybí? 

……………………………………………………………………………………………………………
….……………….……………………………………………………………
………………………………….…………………...……..………………….

9. Máte na Vaší škole vypracovaný Minimální preventivní program?
a.ano
b.ne
c.ne, ale máme místo toho něco jiného (uveďte co): 

..……………………………………………………………...

10. Je podle Vás důležité Minimální preventivní program mít?
a. ano
b. asi ano
c. spíše ne
d. ne 

11. V jakých oblastech by byla potřeba větší podpora, aby nedocházelo na 
školách k problémovému chování žáků? (Můžete vybrat více možností.)

a. podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky samými 
b. podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky a učiteli
c. metodická podpora učitelům s problémovými žáky
d. lepší kontrola žáků o přestávkách
e. lepší komunikace s rodiči 
f. lepší komunikace s Policií ČR
g. lepší komunikace s OSPOD
h. podpora rodičů v rodičovských kompetencích

i. něco jiného: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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12. Dostává se Vám odborné rady, kterou potřebujete při řešení potíží 
s problémovými žáky? (Můžete označit více možností.)

a. ano, mohu využívat supervizí s odborníkem
b. ano, využívám konzultací (i e-mailových) s pracovníkem 

Pedagogicko- psychologické poradny
c. ano, mohu se zúčastňovat kurzů a školení, kde mám možnost zjistit

informace o tom, co ovlivňuje problémové chování žáků a jak na ně 
reagovat/ jak jim předcházet

d. ano, mám možnost si problémové situace přehrát a prakticky nacvičit 
jejich 
řešení (zážitkový seminář)

e. ano, ale něco jiného (napište, co): 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

f. ne – z různých důvodů

13. Pokud ne, z jakých důvodů? (Vyberte pouze jednu možnost.) (Pokud jste 
v otázce. č.10 odpověděli „ano“, přejděte k otázce č. 12.)   

a. nepotřebuji to, nemám problémového žáka
b. nepotřebuji to, se vším si poradím 
c. nepotřebuji to, byl/a jsem o těchto specifikách problémových žáků 

dostatečně informován/a během přípravy na učitelské povolání 
d. nevím o těchto možnostech 
e. nemám na to čas - musel/a bych tomu věnovat své osobní volno 
f. nemám na to prostředky - škola mi to neproplatí

14. Když se ve škole nějaký žák ukáže jako problémový, řešíme to zpravidla
(Můžete zaškrtnout více možností.): 

a. v rámci celého učitelského sboru
b. jen s učiteli, kteří ho vyučují
c. s preventistou, třídním učitelem a případně ředitelem
d. s rodiči žáka
e. s Policií ČR
f. se sociálními pracovnicemi na OSPOD
g. s neziskovou organizací zaměřenou na řešení konfliktů / šikany 

mezi žáky, drogovou problematiku a prevenci kriminality
h. s PPP
i. se SPC
j. nemáme žádný standartní postup (záleží na konkrétním případu)

15. Pohlaví: 
a. muž
b. žena

16. Věk: …… let

17. Jako dlouho vyučujete na základních školách: …… let

18. Nyní vyučujete: 
a.na 1. stupni
b.občanskou výchovu na 2. stupni
c.něco jiného (uveďte co): 

….……………………………………………………..
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19. Studoval/a jste na VŠ:
a. učitelství 1. stupně
b. učitelství 2. stupně - občanská výchova s jiným předmětem
c. učitelství 2. stupně – jiné předměty
d. jiný obor, později jsem si dodělal/a pedagogické minimum
e. nemám zatím pedagogické vzdělání ani pedagogické minimum 

20. Změnil se Váš názor na důležitost prevence kriminality na základních 
školách během Vaší praxe?

a. ano, její význam se zvýšil
b. ano, její význam se snížil
c. ne, její význam zůstal stejný 

n41

                                                            
1

Vzor kódu, který byl přidělen každé ZŠ za účelem porovnání dat vyučujících na I. a II. stupni. 
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Příloha č. 12. Analýza dat a verifikace hypotéz 

Hypotéza č. 1

H1: Učitelé nepřikládají prevenci kriminality takový význam, 

aby mohla být opravdu efektivní. 

Zdůvodnění: Myslím si na základě informací od známých – pedagogů, že pro 

učitele není tato oblast důležitá. 

H0: Učitelé přikládají PK takový význam, aby mohla být opravdu efektivní.    

Znaky H0 (v závorce odkaz na číslo otázky ve strukturovaném dotazníku, 

kterou byl znak zjišťován): 

1. Učitel sám přikládá důležitost tomu, aby se se žáky probrala témata 

týkající se prevence kriminality. (OT 3)  

Verifikace explicitní otázkou: „Nakolik je podle Vás důležité témata týkající se 
prevence kriminality se žáky ZŠ probrat?“, se škálováním znaku z nabízených 
odpovědí:   

e. velmi důležité 
f. důležité 
g. lepší něco než nic 
h. naprosto bezvýznamné  

Indikátor znaku: Označení odpovědi „velmi důležité“ nebo „důležité.“

Vyhodnocení: Důležitost tomu, aby se žáky byla probrána PK, dává 100% učitelů, 

přičemž 13 učitelů  (72,2%) to považuje za „velmi důležité“ a 5 učitelů (27,8%)  za 

„důležité.“ 

100% > 90%, v tomto znaku byla potvrzena H0.  Učitelé přikládají důležitost 

tomu, aby se se žáky probrala témata týkající se prevence kriminality.   

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

100% > 95% Ano 1
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2. Učitel si sám vzpomene, v jakých ročnících se probírají jaká témata, která se 
k problematice vyskytují v učebnicích OV a ČAS. (OT 1)

Verifikace znaku otevřenou otázkou: „Vyučují se na Vaší škole v některých předmětech 
informace o trestním právu a informace týkající se prevence kriminality? Pokud ano, 
uveďte, v jakých předmětech a v jakých ročnících.“ 

Indikátor znaku: Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou otázku, byl jako indikátor 
znaku určeno vyjmenování aspoň jednoho tématu z PK (obsah pojmu „PK“ viz výše).  

Vyhodnocení: Aspoň jedno téma a ročník uvedlo  15 učitelů (83,34%), 3 (16,67%) buď 
informaci neznají  nebo ji neuvedli nebo odpověděli: „na 1. stupni ne.“ Zdá se, že učitelé 
na 1. stupni vidí prevenci kriminality pouze v explicitních tématech. To je důsledkem 
špatně formulované otázky ve strukturovaném dotazníku, kde nebylo v této otázce jasně 
řečeno, že se jedná jak o informace z učebnic tak od poskytovatelů PP (což ovšem bylo 
původním záměrem: fakt, že by si učitelé sami vzpomněli i na přítomnost PP, by 
vypovídala o míře důležitosti, kterou přikládají PK). Všichni respondenti se navíc vymezili 
jen v rámci svého stupně, kde učí (I. nebo II. stupeň), ačkoliv otázka se ptala: „…na Vaší 
škole.“  Dále je problémem to, že dnešní školy či pedagogové si sami vybírají učebnice, 
podle kterých budou učit, přičemž jejich rozsah a témata k prevenci kriminality se 
značně liší nakladatelství od nakladatelství. Otázka je příliš komplikovaná na to, aby se 
dala relevantně zhodnotit - nebude tedy hodnocena. 

Nehodnoceno  

3. Učitel si pamatuje, jaká témata se probírají s těmito externími institucemi.   

(OT 6) 

Verifikace znaku otevřenou otázkou: „O čem jsou žáci ohledně trestního práva a 
prevence kriminality informováni od jiných institucí?“ 

V Indikátor znaku: Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou otázku, bylo jako indikátor 
znaku určeno vyjmenování aspoň jednoho tématu z PK podle obsahu definovaném 
v úvodu sondy.   

Vyhodnocení: 11 učitelů (61,11%), všichni z II. stupně, dokáží vyjmenovat alespoň jedno 
téma. Žádné téma neuvedlo 7 učitelů (38,89%) – všech šest učitelů I. stupně a jeden 
učitel II. stupně. Kdyby se sledoval pouze soubor učitelů na II. stupni, činil by jejich podíl 
91,66%. Hypotéza ovšem hledá odpověď na to, jakou důležitost přikládají PK všichni 
učitelé.  

61,11% < 90%, v tomto znaku H0 potvrzena nebyla. Učitelé si nepamatují, jaká témata 

se probírají s externími institucemi.   

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

61,11% < 90% Ne 0 
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4. Učitel přikládá přednáškám z externích institucí důležitost. ( OT 7)   

Verifikace znaku otázkou: „Nakolik jsou podle Vás tyto přednášky jiných institucí 
přínosné?“ se škálováním: 

e. velmi přínosné 
f. přínosné 
g. lepší něco než nic 
h. je to ztráta času 

Indikátor znaku: Označení odpovědi „velmi důležité“ nebo „důležité.“ 

Respondenti, kteří otázku nehodnotili, nebyli do souboru zahrnuti. 

Vyhodnocení: Tuto otázku nehodnotili 4 učitelé, celkový soubor tedy činí 14 
učitelů. Důležitost PP přikládá celkem 14 učitelů (100%), přičemž 5 z nich 
(35,71%) považuje PP za „velmi důležité“ a  9 (64,28%) za „důležité.“

100% > 90%, v tomto znaku byla H0 potvrzena.  Učitelé přikládají přednáškám 

z externích institucí důležitost. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

100% > 90% ano 1

5. Učitel zaznamenává absenci určitých dílčích témat z této oblasti 

v učebnicích OV a ČAS a v PP. (OT 8)

Verifikace znaku otevřenou otázkou: „O čem by žáci ohledně trestního práva a 
prevence kriminality ještě měli být informováni, ale v učebnicích nebo 
v přednáškách jiných institucí to chybí?“ 

Indikátor znaku: Uvedení alespoň jednoho pojmu, jevu či charakteristiky, která 
ve výuce nebo v PP chybí, anebo uvedení, že je se stavem spokojen. 

Vyhodnocení: Znak nelze hodnotit – dost učitelů (celkem 11, tj. 61,11%)  
neuvedlo nic, což může znamenat spokojenost stejně jako neochotu se 
rozepisovat. Proto tento znak nebude hodnocen. Pokud ale vezmeme v potaz 
uvedené odpovědi, pak 3 učitelé (16,67%) uvádí naprostou spokojenost 
s rozsahem tématu, 4 (22,22%) naopak zřetelnou nespokojenost a jmenují 
témata, která podle nich chybí2. Z výpovědí lze usuzovat na to, jaké učebnice 
učitelé používají. Nakladatelství Fraus (OV)  a
Prodos (ČAS) mají tato témata zpracována precizně a problémem opravdu může 
být zvládnout je probrat všechny, jak poznamenává jeden spokojený 

                                                            
2

styk s cizí osobou, krádeže, co dělat, když se ztratí, chování k dospělým, vrstevníkům a zvířatům, 

nejlépe v 1. a 2. třídě; postihy; živé kauzy, možnost navštívit soudní přelíčení. 
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respondent. Dále lze soudit, že ti, co uvedli, co jim chybí, nevědí, že některé PP 
tyto možnosti pokrývají. Jediným, zřejmě úplně novým podnětem, je „možnost 
navštívit soudní přelíčení.“

Nehodnoceno 

6. Učitel považuje za důležité mít na ZŠ MPP. (OT 10)   

Verifikace znaku otázkou: „Je podle Vás důležité Minimální preventivní program mít?“ se 
škálováním:  

a. ano
b. asi ano 
c. spíše ne 
d. ne 

Indikátor znaku: Uvedení odpovědi „ano“ nebo „asi ano“.

Vyhodnocení:  Jeden respondent neuvedl nic, nebude tedy zahrnut do souboru. Pro 16 
respondentů (94,11%) je důležité MPP mít (pro 14 z nich (82,35%) s výpovědí „ano“, 2 
(s výpovědí „spíše ano“), ,76%)), pro 1 respondenta (5,88%) „ne“.  

94,11% > 90%, H0 byla v tomto znaku potvrzena. Učitelé považují za důležité mít na ZŠ 
MPP.

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

94,11% > 90% Ano 1

Vyhodnocení H1

Celkový počet bodů H0 3 body

Celkový počet bodů H1 1 bod 

Potvrdila se H0, musíme vyvrátit H1.  Učitelé přikládají PK takový význam, aby mohla být 

opravdu efektivní.    
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Hypotéza č. 2

H2: Ředitelé nepřikládají podle hodnocení učitelů prevenci 

kriminality takový význam, aby mohla být opravdu efektivní. 

Zdůvodnění: Na základě vlastní zkušenosti a svědectví známých z řad pedagogů 

se mi nezdá, že by ředitelé dávali prevenci kriminality na své ZŠ takový význam. 

Pokud ano, pak by posílali své pedagogy nejen na vědomostní vzdělávání, ale i 

na školení, kde mohou získat informace o rizikovém jednání, jeho příčinách a 

prevenci, a získat vyšší kompetence při řešení situací s „problémovými“ žáky.

K tomu patří i podpora formou služeb, jichž by učitelé měli užívat: PPP, SVP, 

supervize s externím odborníkem …  

H0: Ředitelé přikládají podle hodnocení učitelů PK takový význam, aby mohla 

být opravdu efektivní. 

Znaky H0:  

1. Ředitel, který přisuzuje prevenci kriminality význam, má na škole 

vypracovaný MPP. (OT 9)

Verifikace znaku polootevřenou otázkou: „Máte na Vaší škole vypracovaný 
Minimální preventivní program?“ se škálováním:  

a. ano 
b. ne 
c. ne, ale máme místo toho něco jiného (uveďte co)

Indikátor znaku: Uvedení odpovědi „ano, “ případně „něco jiného,“ pokud by to 
zajišťovalo prevenci rizikového chování a návykových lýtek na stejné nebo vyšší 
úrovni. 

Vyhodnocení: 17 respondentů (94,4 %) uvádí, že jejich škola má vypracován 
MPP, a jedna škola (5,6%) MPP nemá, pouze spolupracuje s PČR (preventivní 
programy PČR), což MPP nenahradí.   

94,4% > 90%. H0 byla v tomto znaku potvrzena. Ředitelé mají na škole 
vypracovaný MPP.

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

94,4% > 90% Ano 1
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2. Ředitel, kterému záleží na prevenci kriminality jeho žáků, poskytuje svým 
učitelům dostatečný servis odborných služeb a školení, které mohou využít pro 
řešení svých „problémových“ žáků (a tak předcházet tendenci  ke kriminální dráze 
žáka) a pro růst informací a kompetencí  jak jednat s problémovými žáky. (OT 12) 

Verifikace znaku otázkou: „Dostává se Vám odborné rady, kterou potřebujete při 
řešení potíží s problémovými žáky? (Můžete označit více možností.)“ s nabízenými 
dílčími znaky:  

a. supervize  s odborníkem 

b. konzultace s pracovníky PPP

c. účast na kurzech a školeních, kde má možnost zjistit informace o tom, co 

ovlivňuje problémové chování žáků, jak na ně reagovat a jak mu 

předcházet

d. řešení problémů formou zážitkových seminářů

e. něco jiného 

f. ne 

Indikátor znaku: Vzhledem k tomu, že to, zda pedagog využívá odborné rady při řešení 
s problémovými žáky,  je závislé na osobnostních, komunikačních a pedagogických 
schopnostech učitele a především na míře řešeného problému, lze kritérium nabídky 
odborných služeb hodnotit kladně v případě, že učitel využívá aspoň jedné služby. 

Vyhodnocení: Pro potvrzení hypotézy byly porovnávány soubory, které využívají alespoň 
jednu službu (a - e) oproti těm, co nevyužívají žádnou (f). Kategorie byly rozděleny 
následovně: 

 supervize, 
 PPP + jiné (respondenti uváděli „MP, výchovný poradce, speciální pedagog,“ což 

je člověk se stejnými odbornými kompetencemi), 
 školení + kurzy,
 žádné služby. 

Žádných služeb nevyužívá pouze jeden respondent (5,56 %).  Ostatních 17 (94,44%) 

služeb využívá. Supervizí s odborníkem využívají 3 respondenti (16,67%), konzultace s 

PPP 14 respondentů (77, 78%), školení a zážitkové kurzy 12 učitelů (66,67%).  Všechny 

typy služeb využívá pouze jeden učitel. 

94,44% > 90%. Znak H0 se potvrdil. Ředitelé poskytují svým učitelům dostatečný servis 

odborných služeb a školení. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

94,44% > 90% Ano 1
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3. Přítomnost preventivního programu od jiné organizace indikuje zájem školy 
(jejich ředitelů) poskytnout žákům informace o PK způsobem, který pro ně 
bude jinou formou než klasickým vyučováním. (OT 4)   

Verifikace znaku otázkou: „Probíhají na Vaší škole přednášky týkající se prevence 
kriminality od jiných institucí?“ se škálováním: 

d. ano 
e. ne 

Indikátor znaku: Označení odpovědi „ano“. 
Vyhodnocení:  100% základních škol zve poskytovatele PP. 

100% > 90%. Znak H0 se potvrdil. Školy si zvou poskytovatele PP, aby poskytly 

žákům informace o PK. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

100% > 90% Ano 1

4. Řediteli, kterému záleží na prevenci kriminality dává učit předměty OV a 
ČASu pouze aprobovaným učitelům. (OT 18, 19)   

Verifikace znaku otázkou č. 18: „Nyní  vyučujete“ s nabízenými odpověďmi: 
a. na 1. stupni
b. občanskou výchovu na 2. stupni
c. něco jiného (uveďte co),

a otázkou č. 19: „Studoval/a jste na VŠ“  se škálováním:
a. učitelství 1. stupně 
b. učitelství 2. stupně - občanská výchova s jiným předmětem
c. učitelství 2. stupně – jiné předměty jiný obor, 
d. později jsem si dodělal/a pedagogické minimum 
e. nemám zatím pedagogické vzdělání ani pedagogické minimum  

Indikátor znaku: Shoda vzdělání s aktuálními výukovými kompetencemi. 

Vyhodnocení:  Podíl aprobovaných učitelů je 11 (61,11%) ku 7 (38,89%) 
neaprobovaným. 

61,11% < 90%. H0 se v tomto znaku nepotvrdila.  Ředitelé nedávají učit 
předměty OV a ČAS pouze aprobovaným učitelům.

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0 Body

61,11% < 90% Ne 0
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5. Ředitel, jemuž záleží na prevenci kriminality, řeší „problémového“ žáka na vícero 
úrovních, především s rodiči a PPP. (OT 14)

Verifikace znaku otázkou: „Když se ve škole nějaký žák ukáže jako problémový, řešíme to 
zpravidla (Můžete zaškrtnout více možností.)“ s nabízenými dílčími znaky: 

a - v rámci celého učitelského sboru
b - jen s učiteli, kteří ho vyučují 
c - s preventistou, třídním učitelem a případně ředitelem 
d- s rodiči žáka 
e- s Policií ČR
f- se sociálními pracovnicemi na OSPOD
g- s neziskovou organizací zaměřenou na řešení konfliktů / šikany mezi 

žáky, drogovou problematiku a prevenci kriminality
h- s PPP 
i- se SPC
j- nemáme žádný standartní postup (záleží na konkrétním případu)

Indikátor znaku: Všechny označené služby a instituce, ale především „d“ – s rodiči žáka, 
a „h“ nebo „i“ - PPP nebo SPC. 
Jednotlivé dílčí znaky budou rozděleny do několika kategorií: 

 problém se řeší ve škole (a, b, c), 
 s rodiči (d), 
 s orgány sociální kontroly (PČR, OSPOD – e, f), 
 s NNO (g), 
 se specializovanými středisky (PPP, PSC – h, i), a
 „nemáme žádný standartní postup.“ 

Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že k řešení problému s určitým žákem přichází ke slovu 
i jeho závažnost, opakování činu, stejně jako osobnostní a pedagogické možnosti 
učitelského sboru, nemusí neoznačení služby nebo nekontaktování rodičů znamenat, že 
by škola nechtěla problém řešit. Někdy stačí řešit věc s rodiči, jindy rodiče nespolupracují 
nebo je důvod využít sužeb PPP. Stejně tak se mohou ve spolupráci s určitými 
institucemi odrazit dobré nebo špatné vztahy s nimi. Uvedené možnosti mohou navíc 
zahrnovat zatím dosud maximálně použitých intervencí. Znak proto nebude hodnocen.

Nehodnoceno

Vyhodnocení H2

Celkový počet bodů H0 3 body

Celkový počet bodů H2 1 bod 

Potvrdila se H0, musíme vyvrátit H2.  Ředitelé přikládají PK takový význam, aby mohla 

být opravdu efektivní.    
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Hypotéza k H2, znaku 2

H2.2: Pokud učitelé nemají možnost kde řešit své obtížné 
„případy“ nebo se vzdělávat, tak je to především z důvodu, že 
ředitel jim to neproplatí. (OT 13)

Zdůvodnění: Ředitelé nemají dostatek financí na všechny semináře a služby, 
které by byly potřeba pro zkvalitňování pedagogické a výchovné práce svých 
kantorů, a tak „krátí“ na vzdělávání svých zaměstnanců a snaží se minimalizovat 
služby externích odborníků s představou, že si škola vystačí sama (MP, výchovný 
poradce aj. nefinancované zdroje.) 

Verifikace znaku otázkou: „Pokud se Vám nedostává odborné rady, pak je to 
z jakých důvodů?“    

g. nepotřebuji to, nemám problémového žáka
h. nepotřebuji to, se vším si poradím 
i. nepotřebuji to, byl/a jsem o těchto specifikách 

problémových žáků dostatečně informován/a během 
přípravy na učitelské povolání 

j. nevím o těchto možnostech 
k. nemám na to čas - musel/a bych tomu věnovat své 

osobní volno 
l. nemám na to prostředky - škola mi to neproplatí

Indikátor znaku: Označení odpovědi „f“. 

Vyhodnocení: Hypotézu nelze ověřit, neboť počet respondentů, kteří těchto 
služeb nevyužívají, je jen jeden. 

Nehodnoceno 

Hypotéza č. 3

H3: Ne všechny školy využívají programy primární prevence 

jako možnost doplnění informací ohledně prevence 

kriminality. (OT 4)

Zdůvodnění:  Domnívám se, že tomu tak není. 

H0: Školy využívají programy PP jako možnost doplnění informací ohledně PK. 

Znak H3: Přítomnost programů primární prevence od jiných institucí. 
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Verifikace explicitní otázkou: „Probíhají na Vaší škole přednášky týkající se 
prevence kriminality od jiných institucí?“ se škálováním:  

a. ano
b. ne 

Indikátor znaku: Uvedení odpovědi „ano“. 

Vyhodnocení: Všechny školy (100%) mají vypracovaný MPP. 

100% > 90%. Znak H0  je potvrzen, musíme vyvrátit H3.  Školy využívají programy 

primární prevence. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

100% > 90% Ano

Školy využívají programy primární prevence.

Hypotéza č. 4

H4: Tam, kde se programy primární prevence využívají, se dává 

přednost spíše přednáškám od neziskových organizací než od Policie 

ČR.  (OT4, 5)

Zdůvodnění: Předpokládám, že lektoři programů primární prevence jsou lépe vyškoleni 

k práci s dětmi. Proto jim dávají školy přednost. 

H0: Tam, kde se programy primární prevence využívají, se dává přednost PP od PČR. 

Znaky H4: 

1. Přítomnost programu PP. (OT 4) 

Verifikace znaku otázkou: „Probíhají na Vaší škole přednášky týkající se prevence 
kriminality od jiných institucí?“ se škálováním dle následujících odpovědí: 

a. ano 
b. ne 

Indikátor znaku: Přítomnost PP. 

2. Větší podíl přednášek realizovaných neziskovými organizacemi než PČR. (OT 5) 
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Verifikace znaku otázkou: „Pokud ano, kdo je zajišťuje? (Můžete zaškrtnout více 
možností.)“se škálováním: 

d. Policie ČR
e. neziskové organizace, které se na tuto oblast orientují  
f. jiné instituce

Indikátor znaku: Přítomnost přednášek od PČR. 

Školy, kde je respondent z I. i II. stupně, jsou započítány jen jedenkrát. Odpovědi 
s uvedením PČR i neziskové organizace zároveň, nebodou zahrnuty do souboru, 
neboť nedávají přednost žádným poskytovatelům PP. 

Vyhodnocení:  Počet škol: 9. Z nich 5 (55,56%) dává přednost přednáškám od PČR a 
4 (44,44%) nikomu: PP realizuje jak PČR, tak neziskové organizace. Tyto školy tedy 
nejsou zahrnuty do sledovaného souboru. 5 sledovaných škol (100%) dává přednost 
PP od PČR.3

100% > 90%. H0 se potvrdila, musíme odmítnout H4. Sledované školy dávají 
přednost přednáškám od PČR.   

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

100% > 90% Ano

Sledované školy dávají přednost přednáškám od PČR.  

Hypotéza č.5 

H5: Tam, kde se programy primární prevence využívají, je učitelé 

považují za přínosné. (OT 4, 7) 

Zdůvodnění: Myslím si, že učitelé vidí, že jsou žáky přijímány pozitivně. Navíc lektor 

PP je další autoritou pro žáky, který může posílit vědomosti, které žáci dostávají od 

pedagogů. Proto je pedagogové považují za přínosné.  

H0: Mezi využíváním programů PP a hodnocením učitelů těchto programů není 

žádný vztah. 

                                                            
3

Za zmínku stojí, že pouze programy PČR uvedli všichni učitelé I. stupně. Znamená to snad, že 

PP pro I. stupeň nejsou na školách realizovány? V programech poskytovatelů PP tato nabídka je.  
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Znaky H5:

1. Přítomnost programu PP. (OT 4)

Verifikace znaku otázkou: „Probíhají na Vaší škole přednášky týkající se prevence 
kriminality od jiných institucí?“ se škálováním: 

a. ano
b. ne 

2. Hodnocení programů PP učiteli jako přínosné. (OT 7) 

Verifikace znaku otázkou: „Nakolik jsou podle Vás tyto přednášky jiných institucí 
přínosné?“ s možností výběru pouze jedné z následujících odpovědí: 

a. velmi přínosné
b. přínosné
c. lepší něco než nic
d. je to ztráta času 

Indikátor znaku: Označení „velmi přínosné“ a „přínosné“ u škol, kde tyto přednášky od 

jiných institucí probíhají.   

Vyhodnocení: 4 respondenti nebyli zahrnuti do souboru, protože se nevyslovili nebo 
nevědí. Celkový počet respondentů je tedy 15. 100% z nich hodnotí programy PP jako 
přínosné, z toho 1/3 z nich jako „velmi přínosné.“ 

100% > 90%. H0 se nepotvrdila, musíme přijmout H5. Tam, kde se programy primární 
prevence využívají, je učitelé považují za přínosné. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

100% > 90% Ano

Tam, kde se programy primární prevence využívají, je učitelé považují za přínosné. 

Hypotéza č. 6 

H6:Prevenci kriminality dávají větší význam spíše mladší 

pedagogové (do věku 40 let) než starší. (OT 16, 3) 

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že mladší učitelé studovali VŠ nedávno, předkpokládám, 

že byli informováni i o novějších poznatcích z oblasti rizikového chování – a  tak si spíše 

než služebně starší pedagogové uvědomují význam prevence kriminality. 
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H0: Význam, jaký učitelé přikládají prevenci kriminality, nemá žádný vztah k jejich 

věku. 

Znaky H8: 

1. Věk učitelů (OT 16) 

Verifikace znaku žádostí o doplnění věku učitele: „Věk: …… let“.

Indikátor znaku: Uvedení věku do 40 let. 

2. Učitel sám přikládá důležitost tomu, aby se se žáky probrala témata 

týkající se prevence kriminality. (OT3)

Verifikace znaku explicitní otázkou: „Nakolik je podle Vás důležité témata týkající se 
prevence kriminality se žáky ZŠ probrat?“, se škálováním znaku z nabízených 
odpovědí:   

a. velmi důležité 
b. důležité 
c. lepší něco než nic 
d. naprosto bezvýznamné

Indikátor znaku: Označení hodnoty „velmi důležité“ a „důležité“ a jejich poměr. 

Vyhodnocení:  Učitelů do věku 40 let, kteří považují prevenci kriminality za „velmi 

důležitou,“ je 7 (38,89%), za „důležitou“ 3 učitelé (16,67%). Učitelé nad 41 let věku, 

kteří považují prevenci kriminality za „velmi důležitou,“ je 6 ( 33,34%) a 2 (11,11%) ji 

považují za „důležitou.“ 

Tabulka: Míra důležitosti přisuzovaná učiteli programům PP podle věku

velmi důležité důležité Σ

do 40 let 7 3 10

41 - 50 let 4 1 5

51 a více let 2 1 3

Σ 13 5 18
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Yatesův chí-kvadrát: 

velmi 

důležité O důležité O Σ

P-O velmi 

důležité P-O důležité

do 40 let 7 7,22 3 2,78 10 -0,22 0,22

41 - 50 let 4 3,61 1 1,39 5 0,39 -0,39

51 a více let 2 2,17 1 0,83 3 -0,17 0,17

Σ 13 5 18 0 0

Výpočet testového kritéria:   = 

=   ((-0,22-0,5)2):7,22 +  ((0,22-0,5)2) : 2,78 + ((0,39-0,5)2) : 3,61 + ((-0,39 – 0,5)2) : 

1,39 + ((- 0,17 – 0,5)2) : 2,17 +  ((0,17 – 0,5)2) : 0,83 =  0,0718 + 0,0282 + 0,0033 + 

0,5698 + 0,2069 + 0,1312  = 1,0112

Stupeň volnosti:  f = (ř-1) x (s-1) = 2x1 = 2 

Kritická hodnota z tabulek:   x2 = 0,1 (2)   = 4,605

1,0112 < 4,605 

H0 potvrzena nebyla, musíme přijmout H6. Prevenci kriminality dávají větší 

význam spíše mladší pedagogové (do věku 40 let) než starší.

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

100% > 90% Ne

Prevenci kriminality dávají větší význam spíše mladší pedagogové (do věku 40 let) než 

starší.

Hypotéza č. 7 

H7: Prevenci kriminality dávají větší význam spíše aprobovaní 

učitelé (nejen OV)  a I. stupně než neaprobovaní  nebo než ti 

s minimálním pedagogickým minimem.  (OT 16) 

Zdůvodnění: Aprobovaní učitelé prošli řádnou přípravou k pedagogické činnosti 

daných předmětů, čemuž odpovídá i časová dotace věnovaná těmto předmětům 
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v době studia. Nepaprobovaní učitelé toto nemohou „dohnat“ ani v rámci 

pedagogickémo minima, kde chybí především stejná časová dotace. 

HO: To, zda jsou učitelé aprobovaní či nikoliv, nemá žádný vliv na to, jaký 

význam přisuzují prevenci kriminality. 

Znaky H9:

1. Vzdělání učitelů. (OT 19, 18)

Verifikace znaku otázkou č. 19: „„Studoval/a jste na VŠ“  s nabízenými 
odpověďmi:

1. učitelství 1. stupně 
2. učitelství 2. stupně - občanská výchova s jiným 

předmětem
3. učitelství 2. stupně – jiné předměty jiný obor, 
4. později jsem si dodělal/a pedagogické minimum 
5. nemám zatím pedagogické vzdělání ani pedagogické 

minimum

2. Současné výukové kompetence. (OT18)
Verifikace znaku otázkou: „Nyní vyučujete“ se škálováním: 

a. na 1. stupni
b. občanskou výchovu na 2. stupni
c. něco jiného (uveďte co)

3. Učitel sám přikládá důležitost probrání témat týkající se prevence 

kriminality se žáky. (OT3)

Verifikace znaku explicitní otázkou: „Nakolik je podle Vás důležité témata týkající 
se prevence kriminality se žáky ZŠ probrat?“, se škálováním:   

a. velmi důležité
b. důležité 
c. lepší něco než nic 
d. naprosto bezvýznamné 

Indikátor znaku: U znaku 1 shoda hodnoty „a“ u OT 19 s „a“ u OT 18, shoda 
hodnoty „b“ u OT 19 s  „b“ u OT 18, shoda hodnoty „c“ u OT 19 s hodnotou „c“ u 
OT 18, a u znaku 2 uvedení hodnoty „a“ nebo „b“.

Vyhodnocení: Počet aprobovaných učitelů je celkem 12, neaprobovaných 6. 
Všichni (100%) pokládají prevenci kriminality za důležitou, přičemž 13 z 18 
(72,22%) za „velmi důležitou“, a 5 (27,78%) za „důležitou“.
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Tabulka: Vliv aprobovanosti učitelů na důležitost programů PP

shoda studia s výukovými kompatencemi
míra důležitosti 
PK ANO NE Σ %

a 9 4 13 72,22

b 3 2 5 27,78

Σ 12 6 18

% 66,67 33,33%

Yatesův chí-kvadrát:

shoda studia s výukovými 

kompetencemi

míra důležitosti PK ANO O (ANO) NE O (NE) Σ P-O (ANO) P-O (NE)

a 9 8,67 4 4,33 13 0,33 -0,33

b 3 3,33 2 1,67 5 -0,33 0,33

Σ 12 6 18 0 0

a. velmi důležité
b. důležité 

Výpočet testového kritéria:   = 

((0,33 – 0,5)2) : 8,67 + ((- 0,33 – 0,5) 2) : 4,33 + (( - 0,33 – 0,5) 2 : 3,33 + ((0,33 – 0,5) 2) : 

1,67 =  0,4038

Stupeň volnosti:   f = (ř-1) x (s-1) = 1x1 = 1 

Kritická hodnota z tabulek:   x2 = 0,1 (1)   = 2,706 

0,4038 < 2,706. 

H0 potvrzena nebyla, musíme přijmout H7. Prevenci kriminality dávají větší význam 

spíše aprobovaní učitelé (nejen OV)  a I. stupně než neaprobovaní  nebo než ti 

s minimálním pedagogickým minimem.  

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

0,4038 < 2,706 Ne

Prevenci kriminality dávají větší význam spíše aprobovaní učitelé (nejen OV)  a I. 

stupně než neaprobovaní  nebo než ti s minimálním pedagogickým minimem.  
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Hypotéza č. 8 

H8: S delší praxí se význam prevence kriminality zvětšuje.  

Zdůvodnění:  Myslím si, že vzhledem k tomu, že během praxe se počet 

problematických žáků, jejichž případy museli učitelé řešit, celkově narůstá,  více 

si uvědomují, že kdyby byla výchova nastavena správně, nemuseli by řešit tolik 

případů v praxi.   

H0: Delší praxe nemá na zvyšování významu prevence kriminality žádný vliv. 

Znaky H10: 

1. Délka praxe. (OT 17 )
Verifikace znaku otázkou s doplněním počtu let praxe: „Jak dlouho vyučujete na 
základních školách?  …… let.“

Škálování: 
a. 1 - 10 let praxe 
b. 11 - 20 let praxe
c. 20 a více let praxe

2. Změna názoru na význam důležitosti prevence kriminality na ZŠ během 
praxe.  (OT 20)

Verifikace znaku explicitní otázkou: „Změnil se váš názor na důležitost prevence 
kriminality na základních školách během vaší praxe?“ se škálováním: 

a. ano, její význam se zvýšil
b. ano, její význam se snížil
c. ne, její význam zůstal stejný 

Indikátor znaku: Hodnota „a“ u znaku 1 a podíl jednotlivých kategorí délky 
praxe. 

Vyhodnocení: Počet a podíl učitelů podle toho, zda se jejich názor na míru 
důležitosti prevence kriminality zvýšil, je patrný z tabulky. U 11 (61,11%) učitelů 
se význam zvýšil, u 7 (38,89%) zůstal stejný.

Tabulka: Vliv délky praxe na význam prevence kriminality

a -
zvýšila 
se %

c-
zůstala 
stejná % Σ %

1-10 let praxe 6 33,33 3 16,67 9 50

11 - 20 let praxe 4 22,22 2 11,11 6 33,33

21 a více let praxe 1 5,56 2 11,11 3 16,67

Σ 11 7 18 100

% 61,11 38,89 38,89
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Yatesův chí-kvadrát: 

P(a) O (a) P ( c) O ©

a - zvýšila 

se

c- zůstala 

stejná Σ (P-O)a (P-O)c

1-10 let praxe 6 5,5 3 3,5 9 0,5 -0,5

11 - 20 let praxe 4 3,67 2 2,33 6 0,33 -0,33

21 a více let praxe 1 1,83 2 1,17 3 -0,83 0,83

Σ 11 7 18 0 0

Výpočet testového kritéria:   =  ((0,5 – 0,5)2 : 5,5) + (( - 0,5 –

0,5)2 : 3,5) + ((0,33 – 0,5)2 : 3,67) + (( - 0,33 – 0,5)2 : 2,33 + ((- 0,83 – 0,5)2 : 1,83) + ((0,83 –

0,5)2 : 1,17) = 1,649

Stupeň volnosti:   f = (ř-1) x (s-1) = 2x1 = 2 

Kritická hodnota z tabulek:   x2 = 0,1 (2)   = 4,605

1,649 <4,605

H0 potvrzena nebyla, musíme přijmout H8. S delší praxí se význam prevence kriminality 

zvětšuje. 

Hladina významnosti: 0,1 Potvrzení verifikace H0

1,649 <4,605 Ne

S delší praxí se význam prevence kriminality zvětšuje. 
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Další poznatky z výzkumné sondy

K doplnění informací, co by se dalo zlepšit, aby prevence kriminality byly 

účinná, jsem položila učitelům  i následující otázky:

1. V jakých oblastech by byla potřeba větší podpora, aby nedocházelo na 
školách k problémovému chování žáků? (Můžete vybrat více možností.)

j. podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky samými 
k. podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky a učiteli
l. metodická podpora učitelům s problémovými žáky
m. lepší kontrola žáků o přestávkách
n. lepší komunikace s rodiči 
o. lepší komunikace s Policií ČR
p. lepší komunikace s OSPOD
q. podpora rodičů v rodičovských kompetencích
r. něco jiného ( s možností napsat vlastní návrh):

Vyhodnocení: Dle pořadí četnosti „hlasů“ dostaly jednotlivé návrhy následující 
pořadí: 

11
podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky 
samými 

10 podpora rodičů v rodičovských kompetencích 

9 lepší komunikace s rodiči 

8 metodická podpora učitelům s problémovými žáky 

6
podporu rozvoje zdravých vztahů mezi žáky a 
učiteli 

4 lepší komunikace s OSPOD 

2 lepší kontrola žáků o přestávkách 

1 lepší komunikace s Policií ČR 

3 učitelé přidali vlastní návrhy: 
 Práce metodika prevence, možnost účasti na školeních zaměřených 

na hry pro rozvoj zdravých vztahů a mazání předsudků o nich
 Podpora rodiny jako takové
 Vyvinout určitý tlak ze strany státu na rodiče problémových žáků

Závěr: Největší podpora dle vyjádření učitelů, aby nedocházelo k problémovému 
chování žáků, tedy je podpora rozvoje zdravých vztahů mezi žáky, podpora 
rodičů v rodičovských kompetencích, lepší komunikace s rodiči a metodická 
podpora učitelům s problémovými žáky. 
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2. V čem by žáci ohledně trestního práva a prevence kriminality ještě měli být 
informováni, ale v učebnicích nebo v přednáškách jiných institucí to chybí? 

Tři učitelé vyjádřili, že učivo v učebnicích je dostatečné, dva uvádí témata, která 
ve kvalitních učebnicích a v programech PP jsou, jeden uvádí „živé kauzy, 
možnost navštívit soudní přelíčení.“ 

Závěr: Celkově tedy můžeme říci, že pokud si učitelé vyberou kvalitní učebnice, 
mají dostatek materiálů k tématům prevence kriminality. Výborným návrhem 
je možnost zařadit živé kauzy,  do programů PP a dále pak i návštěvu soudního 
přelíčení.  
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