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Anotace 

Ve své práci se zabývám otázkou kompetencemi lektora primární prevence 

v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.   

Cílem práce je definovat pojem kompetentní lektor primární prevence, vymezit 

jeho kompetence a roli v procesu primární prevence realizované Křesťanskou 

pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Praktická část pak obsahuje analýzu a následné vyhodnocení deseti 

strukturovaných rozhovorů s lektory, kteří v této poradně působí.  

Cílem těchto rozhovorů je zjistit, zda lektoři vědí, jaké jsou jejich kompetence 

a role, jak vnímají pojetí primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-

psychologické poradny a jak hodnotí kvalitu základního výcviku 

organizovaného poradnou. 
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Summary 

In my work I study the question of competence of a lector of primary 

prevention at Christian Educational and Psychological Counselling. 

The aim of the paper is to define the term “a competent lector of primary 

prevention”. Another goal is to specify his/her competence and role in the 

process of primary prevention implemented by Christian Educational and 

Psychological Counselling. 

The practical part contents an analysis and subsequent evaluation of ten 

structured dialogues with lectors who operate in this counselling institution. 

The purpose of these dialogues is to determine whether the lectors are aware of 

what their competences and roles are, and what is their perception of 

conception of primary prevention by Christian Educational and Psychological 

Counselling. The lectors’ evaluation of the quality of their basic training, 

which is organised by the counselling institution, is also included in this part. 
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Úvod 
 

Ve své práci se zabývám otázkou kompetencí a role lektora primární prevence 

působícího v rámci Křesťanské pedagogiko-psychologické poradny. 

Uvedené téma jsem si vybrala proto, že jako lektor primární prevence v této 

poradně již třetím rokem pracuji a během svého působení jsem se několikrát 

zabývala otázkou, jaké jsou mé kompetence a jaká je má role při vstupu 

s programem primární prevence do tříd. 

Vzhledem k tomu, že lektor primární prevence ve třídách vystupuje jako osoba, 

která na děti působí a snaží se formovat jejich chování, považuji za velmi 

důležité si tyto otázky ujasnit. Z rozhovorů s ostatními kolegy jsem navíc 

zjistila, že nejsem jediná, kdo se podobným problémem zabývá.  

Proto jsem si jako cíl své práce stanovila zmapovat kompetence lektora 

primární prevence v pojetí Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, 

definovat pojem kompetentní lektor a vymezit jeho roli v procesu primární 

prevence.  

 

Téma primární prevence se dá uchopit z mnoha stran. Primární prevenci 

můžeme chápat jako určitou formu vzdělávání (besedy, přednášky) nebo jako 

rozšiřování obecné informovanosti společnosti (osvěta) anebo ji můžeme 

uskutečňovat pomocí konkrétního výchovného působení. Ve vztahu k tématu 

mé práce a pojetí primární prevence z pohledu Křesťanské pedagogicko-

psychologické poradny budu na primární prevenci pohlížet právě jako na 

způsob formování hodnot jedince, jeho výchovu a posilování pozitivních 

postojů.  
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V první části práce nejprve popíši pojmy prevence a primární prevence a poté 

se zaměřím na legislativní zakotvení uskutečňování primární prevence ve 

školách.  

Dále se budu věnovat pojmu lektor, celkovému obrazu lektora a také vymezení 

lektorských dovedností (kompetencí). 

Posléze popíši činnost Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, která 

je jediná svého druhu na území České republiky. Uvedu její specifikum oproti 

jiným poradnám a její pohled na uskutečňování primární prevence ve školách a 

školských zařízeních. Následně se zaměřím na vytvoření obrazu lektora 

primární prevence působícího právě v této poradně a na jeho kompetence. 

Přitom budu vycházet jednak z odborné literatury, jednak z konzultací 

s ředitelkou poradny PhDr. Ivanou Bernardovou a také z materiálů, které jsem 

zpracovala během své vlastní praxe.  

Ve druhé části práce se pak zaměřím na rozhovory se samotnými lektory 

primární prevence, kteří v této poradně působí. Cílem těchto rozhovorů bude 

zjistit, zda mají představu o tom, jaké jsou jejich kompetence, jejich role a zda 

dostatečně chápou pojetí primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-

psychologické poradny. Dalším cílem bude zmapovat, jak oni sami hodnotí 

základní výcvik lektorů organizovaný poradnou, který je stěžejní pro výkon 

funkce lektora primární prevence. Závěry, které na základě těchto rozhovorů 

učiním, předám jako náměty k případnému vylepšení základního výcviku 

vedení poradny. 
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1. Definice pojmů prevence a primární prevence 
 

 

Pro pochopení celého kontextu této práce považuji za nezbytné vysvětlení 

významu pojmů prevence a primární prevence. 

 

Prevence 

Pojem vychází z latinského slova „praevenire“, který překládáme jako 

předvídat. Proces prevence tedy můžeme pojmout jako „zákrok předem“, to 

znamená předcházení jakémukoliv jevu.
1
 

Jiný zdroj uvádí, že „všeobecně termín prevence označuje veškeré aktivity, 

které si kladou za cíl potírat výskyt a rozvoj daného jevu u dané populace.“
2
 

 

Primární prevence 

Tento pojem je vysvětlován jako proces předcházení sociálně patologickým 

jevům, a to prostřednictvím vzdělávání, výchovy a obecné informovanosti.  

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje primární prevenci jako 

snahu o potlačení negativního jevu přímo v jeho zárodku a působení na 

populaci tak, aby negativní jev neměl podmínky ke vzniku.
3
 

 

Pro naše potřeby můžeme definovat primární prevenci jako - předcházení 

určitému negativnímu jevu nebo jevům, například nemocem, závislostem, 

šikaně, rasismu, sexuálně-rizikovému chování či jiným sociálně patologickým 

jevům. 

K tomu, abychom ještě lépe pochopili pojem primární prevence, nám pomůže, 

když si uvědomíme, jaké jsou její hlavní cíle.  

                                                 
1
 ŘEZNÍČEK, Prevence sociálních deviací, 16 

2
 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 37 

3
 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 37 
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Cílem primární prevence je především naučit ohrožené skupiny takové 

strategie a taktiky, které jim mají pomáhat vyvarovat se rizikovému chování. 

To znamená ukázat těmto skupinám, jak využít sociální, kulturní a vzdělávací 

nabídku ve svém regionu a seznámit je s možnostmi poradenské a 

psychoterapeutické pomoci. Dalším cílem primární prevence je naučit jednice 

poznat a zvyšovat své osobní možnosti a šance, pomáhat jim vytvářet pozitivní 

hodnotovou orientaci a přitom zároveň klást důraz na otázky životního stylu, 

smyslu života a životní filosofe. 

Primární prevence se ještě může lišit svým zaměřením, proto dále rozlišujeme 

primární prevenci na specifickou a nespecifickou. 

 

a) Specifická primární prevence 

Pokud se primární prevence dotýká nějaké konkrétní problematiky, například 

protidrogové prevence, prevence šikany, rasové nesnášenlivosti či jiných, 

mluvíme o primární prevenci specifické. Ta v sobě zahrnuje všeobecnou 

prevenci, selektivní prevenci a indikovanou prevenci. Všeobecná prevence se 

orientuje na četnou populaci bez toho, že by se zkoumal rozsah možného 

rizika. Selektivní prevence se orientuje pouze na ty žáky, u kterých je 

předpoklad možného výskytu rizikového chování. Indikovaná prevence se 

orientuje již pouze na jednotlivce a skupiny, kde došlo k výskytu rizikových 

jevů, ať už v rodině, ve škole nebo mezi vrstevníky.
4
 

      

b) Nespecifická primární prevence 

U primární prevence nespecifické nikdy nehovoříme o žádné konkrétní 

problematice. Při nespecifické prevenci využíváme široké spektrum činností, 

například to, že se v rodinách i výchovných institucích snažíme o vytvoření 

takových podmínek, které umožní, aby děti a mládež měly dostatek příležitostí 

                                                 
4
  METODICKÉ DOPORUČENÍ č.j. 21291/2010-28,  2 
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ke smysluplnému trávení volného času. K tomu mohou posloužit Domy dětí a 

mládeže, knihovny, dětská hřiště, školní kluby nebo členství v různých 

organizacích orientujících se na práci s mládeží jako je například Sokol či 

Skaut. V praxi to pak znamená, že odvádíme pozornost od sociálně negativních 

jevů tím, že ohroženým skupinám zprostředkujeme program, který jim 

poskytne dostatečnou zábavu a umožní jim prožít dobrodružství, euforii či 

úspěch. 

Další formou nespecifické primární prevence je přístup, kdy se snažíme 

rozvíjet osobnost jedince, posilovat jeho sebevědomí, zlepšovat jeho 

dovednosti, a tím přispět ke zkvalitnění jeho života teď i v budoucnosti. 
5
  

A právě tímto způsobem realizuje primární prevenci Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna (viz kapitola č. 4) 

Primární prevence by se měla zaměřit především na takovou skupinu populace, 

jejíž členové ještě s daným negativním jevem nemají přímou zkušenost. Je 

proto nezbytné, aby se s primární prevencí započalo včas, to znamená v době 

vzniku negativního jevu nebo ještě lépe dříve, než se negativní jev projeví.
6
  

Jen taková primární prevence může být dostatečně efektivní. 

 

1.1  Efektivnost primární prevence 

 

Efektivnost primární prevence však nezajistí pouze včasnost její realizace, je 

také naprosto nezbytné, aby byla dlouhodobá a systematická. Cílem primární 

prevence není přece pouze to, aby byl jedinec dostatečně informován o tom, 

jak se má chovat a čeho se vyvarovat, ale zejména to, aby takové chování přijal 

za vlastní, jako součást své osobní hodnotové orientace.
7
 

                                                 
5
 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 39 

6
 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 38 

7
 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 39 
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Proto efektivního výsledku v primární prevenci můžeme dosáhnout pouze 

pomocí: 

 kontinuálních a komplexních programů, 

 programů pro menší skupiny, ve kterých dosahujeme lepší 

interakce, 

 vytváření dobrého klimatu ve školních třídách či ostatních 

skupinách, 

 programů, které napomáhají jedincům zvládat větší zátěž (úzkosti, 

stres atd.), řešit konflikty a odolávat sociálnímu tlaku,  

 zprostředkování způsobu osvojení a rozvoje sociálně emočních 

dovedností,  

 nácviku, jak odmítat legální a nelegální návykové látky, 

 osvojení technik zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, 

 realistického náhledu při stanovování cílů. 

 

Primární prevence je naopak velmi neefektivní, pokud se spokojíme pouze 

s pouhým zprostředkováním informací, jednorázovými akcemi, promítáním 

filmů a pořádání přednášek bez možné interakce nebo následné diskuze a 

stigmatizováním či degradováním osobních postojů jedince.
8
 

To, že primární prevence a zajištění její vysoké efektivnosti v současné době 

považuje společnost za velmi významnou oblast, potvrzuje i její legislativní 

zakotvení. A protože je tato práce tematicky zaměřená na realizaci primární 

prevenci ve školách a školních zařízeních, budu se dále věnovat pouze 

legislativě, která se vztahuje k uvedenému tématu. 

 

                                                 
8
 METODICKÉ DOPORUČENÍ č.j. 21291/2010-28,  2 
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1.2  Legislativní zakotvení primární prevence ve školách a 

školských zařízeních 

 

Strategie primární prevence je zakotvena v mnoha mezinárodních úmluvách, 

jako jsou například Listina základních práv a svobod nebo Úmluva o právech 

dítěte.  

V úvodní části Úmluvy se hovoří o tom, že dítě pro svou tělesnou a duševní 

nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu.
9
  

A právě z těchto mezinárodních dokumentů vycházejí i legislativní opatření 

České republiky a mnohá metodická doporučení. 

O povinnosti škol a školských zařízeních vytvářet podmínky pro zdravý vývoj 

dětí a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
10

 se hovoří ve 

školském zákoně. Zároveň se zde hovoří o školských poradenských zařízeních, 

které mimo jiné poskytují preventivně výchovnou péči.
11

 

Zákon o pedagogických pracovnících zmiňuje odměňování pracovníků, kteří 

vedle přímé pedagogické činnosti vykonávají i činnost jinou, a to takovou, 

která vyžaduje další kvalifikaci.
12

 Do této kategorie spadá i pozice metodika 

prevence ve školách. 

Na zákony pak navazují vyhlášky, ve kterých se hovoří o potřebné kvalifikaci 

k výkonu činností souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů
13

 nebo 

o pomoci, kterou poradny poskytují školním metodikům prevence při 

zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách.
14

  

                                                 
9
 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE, 1 

10
 ZÁKON č. 561/2004 Sb.,  § 29 odst. 1 

11
 ZÁKON č. 561/2004 Sb.,  § 116  

12
 ZÁKON č.563/2004 Sb., § 9a 

13
 VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., § 9 odst. 1 písm. c) 

14
VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. e) 
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Formou vyhlášky je ošetřena i povinnost školy zajistit poradenské služby 

v rámci primární prevence sociálně patologických jevů v dostatečném 

rozsahu.
15

 

 

Metodické pokyny ministra školství mládeže a tělovýchovy pak definují 

činnosti v konkrétních oblastech prevence,
16

 představují minimální preventivní 

program v rámci škol a školských zařízeních, která spadají pod MŠMT a které 

podléhají kontrole České školní inspekce.
17

 Mimo jiné také vyjmenovávají 

instituce a organizace v systému prevence, kam spadají i pedagogicko-

psychologické poradny.
18

  

V metodických pokynech ministra školství se hovoří i o odpovědnosti ředitelů 

škol a školských zařízení za zajištění aktivit školy v oblasti prevence 

šikanování a násilí
19

 a v případě pokročilých šikan o povinnosti spolupráce 

škol a školských zařízení s jinými institucemi, jako jsou například 

pedagogicko-psychologické poradny.
20

 

V neposlední řadě je zde definována povinnost škol a školských zařízení 

zajistit prevenci proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
21

 

 

Pokud se zaměříme konkrétně na metodické doporučení ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních, dočteme se zde, že „základním 

principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k 

předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu 

                                                 
15

 VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., § 7 odst. 2 písm. b) 
16

 METODICKÝ POKYN čj.14514/2000 – 51, čl. I 
17

 METODICKÝ POKYN č.j.14514/2000 – 51, čl. II 
18

 METODICKÝ POKYN č.j.14514/2000 – 51, čl. III 
19

 METODICKÝ POKYN č.j. 24246/2008-6, čl. IV odst .2 
20

 METODICKÝ POKYN č.j. 24246/2008-6, čl. VI odst. 4 
21

 METODICKÝ POKYN č.j. 14 423/99-22, s. 1 
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stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních 

dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.“
22

  

Z toho plyne, že primární prevence na školách má žákům zajistit poskytnutí 

dostatečných informací přímo během školního vyučování. Dětem a mládeži je 

také nezbytné nabídnout dostatek alternativních aktivit, které jsou společensky 

vhodné. Zároveň je třeba působit na názory a postoje široké veřejnosti i 

individua, a tak napomáhat k vytváření zdravého životního stylu.
23

 

Z výše uvedeného je zřetelné, že primární prevenci je v naší legislativě 

věnována nemalá pozornost a že se jedná o oblast, která je významným 

společenským tématem. 

 

Poté, co jsme si obecně definovali pojmy prevence a primární prevence a její 

vztah k oblasti školství, je nezbytně nutné vyjasnění obecného pojmu lektor a 

lektorské kompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 METODICKÝ POKYN č.j. 21291/2010-28, s. 2 
23

 KUBÁTOVÁ, Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi, 38 
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2. Lektor a jeho kompetence 
 

V této kapitole se budeme zabývat obecným pojmem lektor, celkovým 

obrazem lektora a jeho kompetencemi. 

 

2.1  Pojem lektor  

 

Původní význam slova lektor pochází ze starého Říma.  Lektor (předčitatel) byl 

ve starém Římě otrok, jehož povinností bylo předčítat.
24

 

Pro naše potřeby bychom vyšli z definování lektora jako člověka, který „učí a 

předává teoretické znalosti a případně i praktické dovednosti podle domluvené 

zakázky“.
25

 

Lektorem by v každém případě měla být osoba, která dokáže lidi zaujmout a 

současně jim předat určité množství znalostí nebo dovedností.  

Lektor nemůže stavět jenom na svých znalostech, ale také musí disponovat 

určitými dovednostmi. K nezbytným dovednostem patří schopnost učit, 

pozitivně ovlivnit určitou skupinu či jednotlivce, zvládat problémové situace 

při prosazování zvoleného cíle a při své práci využívat psychologické metody. 

 

2.2  Celkový obraz lektora 

 

Jak bychom si tedy mohli představit celkový obraz lektora? 

Lektor by měl být nesporně dobrým odborníkem a měl by být kvalifikovaný 

pro tuto práci. Očekává se od něj, že bude informovaný nejen ve svém oboru, 

ale že bude mít také všeobecný přehled.  

Lektor musí být otevřený vůči názorům jiných a respektovat různé náboženské, 

sociální nebo jiné bariéry a vyvarovat se všech předsudků a veřejné kritiky. 

                                                 
24

 KRAUS, Nový akademický slovník cizích slov, 477 
25

 MEDLÍKOVÁ, Lektorské dovednosti, 14 
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Musí pro něj být typická dobrá připravenost, schopnost vyrovnat se 

s neočekávanými situacemi a zpracovávat emoce skupiny i své vlastní. Zásadní 

pro práci lektora je zachovávání svěřených informací v tajnosti, ochrana 

soukromí klienta i svého vlastního a také jeho spolehlivost a důslednost.  

I v osobním životě by se měl lektor chovat ve shodě s hodnotami, které 

prosazuje ve své práci. Zdánlivě nepatrnou, ve skutečnosti však neméně 

významnou roli hraje jeho vzhled (úprava vlasů, pleti, nehtů, oblečení a obutí) 

a celkové vystupování lektora (dobrá neverbální i verbální komunikace). 

Samozřejmou součástí jeho celkového obrazu je schopnost pamatovat si osoby, 

jména, případně situace. 

Znehodnotit obraz lektora může například vědomá lež, nedodržení slibu, 

improvizace v důsledku špatné přípravy, poznámky, které mají rasový, 

sexistický či jinak nevhodný podtext nebo nedostatečná ochrana skupiny (např. 

agrese, hluk, únik osobních informací…). Lektor také nemůže zneužít své role 

k manipulaci s klienty.
26

 

 

Jak již bylo uvedeno, k celkovému dobrému obrazu lektora patří dobrá verbální 

a neverbální komunikace.  

Do neverbální komunikace zahrnujeme: 

oční kontakt - každý ze skupiny by měl získat dojem, že lektor mluví právě 

k němu, 

mimiku obličeje – k uvolnění napětí přispěje úsměv, náklon hlavy pak 

vyjadřuje zájem a práce očí posiluje verbální projev, 

postoj a pohyby těla – zkušený lektor střídá pohyby cílevědomě (například 

stojí, když chce zdůraznit ovládnutí situace, sedí, když se snaží o uvolnění 

atmosféry), 

                                                 
26

 MEDLÍKOVÁ, Lektorské dovednosti, 20 
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gesta – na lektorovi ruce by mělo být vždy vidět, pokud práci rukou dostatečně 

nezvládá, může si pomoci držením pera, dobré je vyhnout se křížení rukou, 

proxemiku – nechodit do bezprostřední blízkosti osob ve skupině a snažit se, 

aby byl lektor vidět ze všech stran. 

 

Při verbální komunikaci jsou důležitá nejen slova (správná formulace myšlenek 

a volba slov samotných), ale také práce s hlasem. Lektor by měl mít dobře 

slyšitelný hlas (ale ne řezavý) a dostatečnou dechovou kapacitu. Při projevu by 

se měl pohybovat ve střední hlasové poloze, ale zároveň příležitostně využívat 

dynamiku, pracovat s akcentem a cílenými pauzami. Pauza jako taková je 

v lektorském projevu velmi významná. Nejenže si při ní lektor odpočine a 

srovná myšlenky, navíc pauza působí dramaticky, vede k tomu, že posluchači 

zpozorní nebo se zamyslí. Projev lektora by se měl odvíjet v tempu, které je 

přizpůsobeno posluchačům, zároveň by měl lektor správně artikulovat a 

slovník přizpůsobit tak, aby byl srozumitelný dané skupině.
27

 

Celkový obraz lektora tvoří základ, na kterém je pak možno vystavět jeho 

kompetence. 

 

2.3  Kompetence lektora  

 

Podle definice Nového akademického slovníku cizích slov je kompetence 

„rozsah působnosti nebo činnosti, souhrn oprávnění a povinností svěřených 

právní normou určitému orgánu nebo organizaci, příslušnost po odborné nebo 

věcné stránce, funkční nebo služební pravomoc.“
 28

 

Kompetentní je člověk, který je k něčemu „ povolaný, oprávněný, způsobilý“.
29

 

 

                                                 
27

 MEDLÍKOVÁ, Lektorské dovednosti, 22 
28

 KRAUS, Nový akademický slovník cizích slov, 424 
29

 KRAUS, Nový akademický slovník cizích slov, 424 
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Je třeba zdůraznit, že pokud hovoříme o kompetenci lektora, nemůžeme 

vycházet pouze z definice z akademického slovníku, jelikož kompetence 

lektora nejsou postaveny jen na jeho znalostech a dovednostech, ale také na 

jeho vztahu k lidem, názorům, zkušenostem atd. Nicméně základ lektorových 

kompetencí opravdu tvoří znalosti a dovednosti v jeho oboru, které se pak ještě 

pojí s dovednostmi pedagogickými, didaktickými a psychologickými. 

 

Mezi základní lektorské kompetence patří: 

 odbornost a odborný růst, 

 osobnostní růst (pracovat na posílení slabých stránek), 

 kvalifikovanost, 

 kreativita a inovativnost, 

 aktivita, angažovanost, 

 empatie, 

 individuální přístup, 

 akceptování rozdílností, 

 schopnost řešit konflikty, 

 práce v zátěži, 

 jasné definování cílů, 

 srozumitelnost, 

 komunikativnost, 

 prezentace a sebeprezentace, 

 zodpovědnost, 

 takt a diskrétnost.
30

 

 

                                                 
30
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Poté co jsme si objasnili základní teoretická východiska, můžeme se zaměřit na 

osobu a kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské 

pedagogicko-psychologické poradny. Nejprve si však popíšeme poradnu 

samotnou, která si díky své jedinečnosti zaslouží, abychom jí věnovali více 

prostoru. 

 

 

3. Křesťanská pedagogicko-psychologická 

poradna 
 

3.1  Vznik poradny 

 

Prvním impulsem ke vzniku Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny 

(dále jen KPPP) byl požadavek, který vzešel v roce 1991 od jedné malé 

nejmenované křesťanské školy. Vedení této školy se obrátilo na PhDr. Ivanu 

Bernardovou s žádostí o poskytování pedagogicko-psychologických služeb pro 

své žáky a jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že škola neměla pro tuto činnost 

žádné prostory, PhDr. Bernardová zajistila potřebné prostory v organizaci 

Ymca a právě od toho okamžiku se začala budovat koncepce KPPP, zatím však 

pouze na polosoukromé bázi. Zpočátku byly tyto služby poskytovány pouze 

v rámci jednoho odpoledne v týdnu, ale to se velmi záhy ukázalo jako naprosto 

nedostačující. Během osmnácti měsíců se časový horizont poskytovaných 

služeb zvýšil na celé dva dny v týdnu, ale takový rozsah si již vyžadoval více 

spolupracovníků a určité institucionální zajištění. Proto se PhDr. Ivana 

Bernardová rozhodla oslovit Arcibiskupství pražské, zde přednést své 

dosavadní zkušenosti a zároveň návrh na zřízení KPPP pod správou 

arcidiecéze. Arcibiskupství její koncepci schválilo a současně ji pověřilo 

vedením této organizace. To znamená, že veškeré právní a organizační úkony 
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spojené se zřízením poradny padly na bedra budoucí ředitelky. Vzhledem 

k tomu, že pedagogicko-psychologická poradna tohoto typu v České republice 

neexistovala (a dosud neexistuje), zajištění všech potřebných záležitostí a 

prosazení zřízení na ministerstvu školství bylo mimořádně náročné. Současně 

se zajišťováním potřebného souhlasu ze strany ministerstva školství, bylo 

nutné jednat s městskou částí Prahy 8, zda s umístěním KPPP na svém území 

bude souhlasit, protože na tomto území již jedna pedagogicko-psychologická 

poradna existovala.  

Jedním z  argumentů, kterým ředitelka obhajovala nutnost KPPP bylo, že je 

zřizována primárně pro potřeby církevních škol. V devadesátých letech 

minulého století již bylo na území České republiky zřízeno velké množství 

církevních škol a naopak pedagogicko-psychologická poradna, která by 

pracovala i se specifickými potřebami věřících neexistovala žádná.
31

 

Formálně byla tedy KPPP jako školské církevní zařízení zřízena 

Arcibiskupstvím pražským jako právní subjekt zřizovací listinou č.j. 1119/94 

ze dne 6.4. 1994.  

V roce 2005 došlo ke změně statutu ze samostatného právního subjektu, a to na 

školskou právnickou osobu listinou č.j. 8587/2005 ze dne 29.12. 2005. 

V současné době je KPPP v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České Republiky (dále jen MŠMT) a řídí se předpisy zřizovatele 

(Arcibiskupství pražské), MŠMT a obecně platnými předpisy. 
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 BERNARDOVÁ, ústní sdělení, duben 2013. 
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3.2  Činnost a poslání poradny 

 

KPPP se zaměřuje na poskytování služeb dětem, mládeži a jejich rodičům, dále 

také pedagogům a katechetům v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 

Úzce spolupracuje nejen s mnoha školami, ale také se školskými zařízeními a 

dalšími institucemi, které se zabývají péčí o děti, mládež a rodiny. 

Pro vztah mezi pracovníky poradny, dětmi a jejich rodiči je typická rodinná 

atmosféra a také velmi přátelské prostředí. 

Od jiných pedagogicko-psychologických poraden se KPPP liší svým 

specifickým posláním, které spočívá především v přímém zapojení 

křesťanských zásad do poradenské praxe.
32

 

Toto specifikum se projevuje například v motivaci pracovníků, v obecném 

přístupu ke klientům či celkové vstřícnosti pracoviště (kvalita služby z pohledu 

lidského přístupu).  

Motivací pracovníků poradny je chápání výkonu jejich práce jako určitého 

poslání, které souvisí s jejich křesťanským přesvědčením. To znamená, že svoji 

práci pojímají jako službu bližnímu a to nejen jako službu odbornou, ale navíc 

jako službu lidskou. Ke klientům pracovníci poradny přistupují jako k lidem, 

kteří jsou k nim "posláni“ s potřebou pomoci. A proto se snaží o vytvoření 

rodinného klimatu, čímž dochází k potlačení vztahu klient-úředník a navození 

vztahu potřebný člověk-přítel.  

Vstřícnost pracoviště se pak projevuje zejména v uspořádání prostor poradny 

tak, aby co nejvíce evokoval pocit domácího prostředí. Poradna je například 

vybavena takovým nábytkem, který spíše připomíná byt než lékařskou ordinaci 

či kancelář. K tomuto dojmu přispívají i malé prostory poradny. 

Dalším specifikem je, že rodiče, kteří potřebují řešit nějaké výchovné problémy 

související např. s jejich náboženským přesvědčením, mohou v této poradně 

                                                 
32
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najít odborníky, kteří tyto jejich názory a přesvědčení nedehonestují, naopak 

jsou naladěni na stejnou vlnu. Pracovníci poradny však primárně nezjišťují 

náboženskou orientaci rodičů, ani na toto téma sami s rodiči nehovoří.  

Posledním, ale neméně významným specifikem KPPP je, že se její pracovníci 

za své klienty modlí.
33

 

 

3.3  Služby poskytované poradnou 

 

V současné době jsou služby poskytované KPPP určené primárně pro potřeby 

církevních škol pražské diecéze (Praha, Středočeský kraj) a dalším školám 

v Táboře, Děčíně a jedné školce v Českých Budějovicích.  

Kromě služeb, poskytovaných rodičům a dětem, se KPPP orientuje také na 

služby, které jsou určené odborné veřejnosti, zejména pak pedagogům a 

vychovatelům. Pro ně poradna připravuje velké množství vzdělávacích 

programů a kurzů. Nicméně ne všechny problémy, byť vzájemně související, 

KPPP řeší, a proto je v některých případech nutné obrátit se na jiné 

specializované odborné pracoviště, například na dětskou psychiatrii nebo na 

poradnu pro rodinu. 

Jednou ze služeb, kterou KPPP poskytuje, je i prevence sociálně patologických 

jevů.
34

 A právě touto službou se budeme dále zabývat. 
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4. Prevence sociálně patologických jevů 

v rámci KPPP 
 

 

Koncem devadesátých let se nedílnou součástí povinností škol stala práce 

s takzvanými sociálně patologickými jevy. Tato práce zahrnuje monitorování 

těchto jevů a také činnosti, které jsou spojené se způsoby, jak těmto jevům 

předcházet (primární prevence). Církevní školy spadající pod KPPP začaly 

takovouto službu požadovat a ta jim vyhověla. Postupem času se poskytování 

primární prevence prostřednictvím KPPP rozšířilo i mimo sféru církevních škol 

a poradna navázala úzkou spolupráci s mnoha státními školami. 
35

 

Poradna tedy nabídla školám pomoc v oblasti prevence kriminality, šikanování, 

zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů. Protože se 

v praxi ukázalo, že jednorázové besedy a přednášky nejsou dostatečně účinné, 

začala KPPP již v roce 1997 s realizací projektu „Posilování pozitivních 

životních hodnot a postojů u dětí a mládeže“, který je dlouhodobý a 

vícesložkový. V praxi to znamená, že řešení jednoho dílčího problému, 

například špatné vnímání sebe sama, je řešeno v širokých souvislostech 

sociálně patologických jevů, které se ve škole vyskytují. 

Tento projekt vychází z požadavků MŠMT k realizaci minimálního 

preventivního programu ve školách a je veden v duchu pozitivních hodnot, jak 

ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu k třídnímu kolektivu. Protože se jedná 

o projekt dlouhodobý, systematický, kontinuálně navazující, který využívá 

mnoha různých metod, hlavně zážitkové a psychosociální techniky, je jeho 

účinnost velmi vysoká. Úspěšnost projektu je podepřena efektivní spoluprací 

mezi poradnou, školou a lektory. Pro dobrou práci preventistů poradna vydala i 

manuál „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“, kterým jim 

pomáhá při sestavování a realizaci konkrétních preventivních programů. 
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K financování projektu jsou využívány prostředky Magistrátu hlavního města 

Prahy a Městské části Praha 8 a do projektu je zapojeno kolem 3 000 dětí. 

 

Cílem tohoto projektu je upevnění a posílení pozitivních hodnot a postojů u 

dětí a mládeže, posílení negativního postoje k návykovým látkám, závislostem 

a jiným sociálně patologickým jevům. Projekt se také zaměřuje na rozšíření 

dovedností a schopností učitelů v primární prevenci sociálně patologických 

jevů a prohloubení jejich spolupráce s lektory. Dalším cílem je i posílení a 

upevnění sociálních a volních dovedností u rizikových osob a zlepšení 

informovanosti rodičů o sociálně patologických jevech a způsobech, jak jim 

předcházet, případně je řešit.
36

  

Cílovou skupinou projektu jsou žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ a víceletých 

gymnázií, rodiče, pedagogičtí pracovníci a lektoři primární prevence.  

Specifika projektu pak spočívají v tom, že je zaměřen nejen na žáky a studenty, 

ale také na jejich rodiče a pedagogy, klade důraz na úzkou komunikaci mezi 

poradnou a školou, organizuje vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří se 

zapojují do práce na projektu a podporuje aktivní zapojení pedagogů do 

konkrétních programů. 

Projekt zpracovává témata závislosti, sebepoznání, sebevýchova, hodnotová 

orientace, zdravý životní styl a zdravé postoje ke společnosti.
37

 

 

Pro fungování projektu je nezbytně nutné soustavné vzdělávání lektorů 

primární prevence a pedagogických pracovníků, kteří se do něj zapojují. 

K tomu je určen dvouletý program, během něhož se tyto osoby seznámí 

s metodami práce se třídou prostřednictvím psychosociálních technik, získají 

teoretické poznatky z oblasti předcházení rizikovému chování a osvojí si 
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způsoby práce s třídním kolektivem. Ke zvýšení úspěšnosti projektu přispívají 

společné výcviky lektorů a pedagogů. 

„Během jednoho roku pořádá KPPP 

- 8 výcvikových setkání pro lektory a pedagogy, 

- 8 skupinových supervizí lektorů, 

- 2 semináře pro pedagogy o práci se sociometrickým dotazníkem, 

- 2 workshopy pro lektory zapojené do projektu déle než dva roky, 

- 1 seminář pro pedagogy zaměřený na roli učitele na programu, 

- pravidelné individuální intervizní konzultace pro lektory a metodické 

konzultace pro pedagogy 

- doplňující školení vycházející z aktuální poptávky účastníků vzdělávání  

(O drogách aktuálně, Kyberšikana, První pomoc aj.)“
38

 

 

Konkrétnějším popisem forem vzdělávání lektorů primární prevence v rámci 

KPPP se zabývá podkapitola 5.3 Profesní růst lektora primární prevence.  

Následující kapitola se bude zabývat osobou lektora primární prevence v rámci 

KPPP a jeho kompetencemi. 
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5. Lektor primární prevence v rámci KPPP  

a jeho kompetence 
 

Činnost lektora primární prevence v rámci KPPP se zaměřuje na práci s žáky 

druhého stupně ZŠ, žáky SŠ a víceletých gymnázií. Jedná se o církevní a státní 

školy, které o tuto službu cíleně zažádaly. 

Lektory primární prevence jsou zpravidla studenti či čerství absolventi 

vysokých škol nebo vyšších odborných škol zaměřených na humanitní obory, 

jako jsou psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, adiktologie a sociální 

práce. 

Z toho vyplývá, že věkem jsou lektoři žákům škol relativně blízcí, nevystupují 

jako zástupná autorita, ale spíš jako starší „kamarádi“, kteří se umí vcítit do 

situace žáků a způsobů jejich myšlení. Děti se jim proto snadněji otevřou a 

mají k nim daleko větší důvěru než ke svým učitelům nebo ke starším lidem 

obecně.
 39

 

Jelikož jsou realizované programy pro lektory velmi časově náročné, probíhají 

přibližně pět hodin, a navíc jsou často zaměřené na početné třídy, vyžaduje 

poradna práci v lektorském tandemu (práci ve dvojici). Oba členové tandemu 

společně připravují programy, shromažďují podklady a vytvářejí potřebné 

materiály, podílejí se na samotné realizaci programu i na zpracování následné 

dokumentace jako je psaní zpráv a dodatků, a oba také nesou nedílnou 

odpovědnost za kvalitu programu. 

Lektorské dvojice jsou vytvářeny již během základního intenzivního 

čtyřicetihodinového výcviku, který KPPP organizuje. Je to nezbytně nutné 

z toho důvodu, že je třeba, aby se lektoři nejen seznámili, osobně více poznali, 

ale také, aby se již na samém počátku zjistilo, zda jejich spolupráce může 

úspěšně fungovat.  
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Dobré složení lektorské dvojice je důležité proto, aby se při vedení programu 

lektoři nejen doplňovali, ale také vzájemně podporovali. Navíc někdy mohou 

nastat i situace, že pro jednoho z lektorů je nějaké téma citlivější nebo neví, jak 

na nastalou situaci reagovat a právě v takových momentech ho nahradí nebo 

doplní kolega. 

V některých případech bývá výhodou, když je lektorská dvojice smíšená 

(dívky jsou obecně vnímavější k dění ve třídě, chlapci naopak lépe utiší třídu či 

mají větší autoritu u stejného pohlaví), ale není to obecným pravidlem.  

Také je velmi důležité, aby si lektorská dvojice předem ujasnila své názory, 

týkající se daných témat, neboť v rámci programu mohou vyvstat mnohé 

otázky, na které je třeba reagovat a je nutné, aby lektoři vystupovali jednotně.  

 

Avšak to, jak dalece bude preventivní působení účinné, záleží nejvíce na 

charakterových vlastnostech a osobních předpokladech lektorů. Proto KPPP 

požaduje po adeptech na pozici lektora, aby již byli vybaveni určitými 

kompetencemi, jak osobnostními, tak i teoretickými a praktickými.  

 

Mezi osobnostní a praktické kompetence, které KPPP požaduje, patří: 

 osobní nasazení (samostudium, zájem o děti a problematiku), 

  odpovědnost, tvořivost, toleranci, schopnost empatie,  

 spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost dobře komunikovat,  

 osobní zralost (emoční stabilita, hodnotová stálost),  

 zdravotní kompetentnost (bez psychiatrické diagnózy),  

  kompatibilní postoje s poradnou a s programem.  

Mezi teoretické kompetence pak řadí orientovanost v oblasti psychologie, 

pedagogiky a drogové problematiky.
40
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5.1  Kompetence lektora  

 

Kompetence lektora primární prevence vycházejí z obecně stanovených 

lektorských dovedností, avšak přidružují se k nim i další kompetence, které 

jsou specifické právě pro výkon lektora primární prevence. Těmto specifickým 

kompetencím se budeme věnovat v této kapitole. 

Nicméně již na počátku je nutné zmínit, že „o plně kompetentním lektorovi 

primární prevence v rámci KPPP však můžeme hovořit až tehdy, když 

absolvuje celý dvouletý cyklus vzdělávání a nabyde dostatečné zkušenosti 

v praxi.“
41

 

 

Vzhledem k tomu, že všechny programy v rámci projektu „Posilování 

pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže“ jsou realizovány na 

základě objednávky školy a probíhají přímo ve školách, kompetence lektora 

primární prevence v mnohém korespondují s pedagogickými kompetencemi. 

Pokud tedy vycházíme z hlavních pedagogických dovedností (kompetencí) 

uváděných v odborné literatuře a sloučíme je s kompetencemi požadovanými 

poradnou, můžeme z nich odvodit následující kompetence lektora primární 

prevence: 

 odborná znalost (dobrá orientace v dané problematice, orientovanost 

v oblasti psychologie a pedagogiky, vědomí vlastní role ve třídě, 

znalost technik), 

 příprava programů k realizaci, plánování a organizace programu 

(například zahájení, seznámení třídy s tématem, správné dodržování 

harmonogramu, shrnutí atd.), 

 znalost skupiny a schopnost vnímat potřeby žáků, 

 motivace žáků a udržování kázně v průběhu programu, 
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 prostorové uspořádání místnosti, ve které program probíhá, 

 dobrá komunikace se skupinou i zadavatelem programu, 

 vedení diskuse (reflexe následující po každé technice), 

 hodnocení vlastního působení na základě zpětné vazby od žáků,
42

 

 zpracování dokumentace (zprávy z programu, dodatky, pracovní 

výkazy, potvrzení o realizaci programu) 

 osobní nasazení (samostudium, zájem o děti a problematiku), 

 osobní zralost (emoční stabilita, hodnotová stálost), 

 schopnost empatie a tolerance, 

 spolehlivost a důslednost, 

 kompatibilní postoje s poradnou a s programem.
43

 

 

Důležitost teoretických a praktických kompetencí je nezpochybnitelná, ale 

znovu je třeba zmínit, že ze všech nejdůležitější jsou kompetence, které 

vycházejí z osobnostních předpokladů samotného lektora. Bez vyzrálosti 

postojů, hodnot a morálního myšlení lektora primární prevence jeho působení 

ztrácí na významu, a to bez ohledu na všechny ostatní předpoklady, byť by 

byly naprosto ideální. Také je nutné uvést, že všechny výše uvedené 

kompetence spolu neodlučitelně souvisejí, logicky se navzájem ovlivňují a jako 

ucelený komplex významně působí na efektivitu práce lektora primární 

prevence. 
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5.2  Efektivita práce lektora primární prevence  

 

Efektivita práce lektora primární prevence stojí na několika základních pilířích. 

 

1) Dobrá příprava a plánování programu   

Při přípravě programu je třeba jasně si stanovit cíl, obsah a strukturu programu 

a zvolit správné metody. Nezbytná je i kvalitní příprava pomůcek a materiálů a 

v nespolední řadě i seznámení se skupinou a vztahy v ní. 

 

2) Realizace a řízení programu    

Na začátku je třeba u skupiny vzbudit zájem o program (namotivovat ji), a to 

tím, že dobře vysvětlíme jeho účel a cíle. Přispívá k tomu uvolněné a účelné 

chování lektora a volba takových komunikačních prostředků, které odpovídají 

úrovni skupiny.  

Velkou roli hraje správné časové rozvržení programu a případné přizpůsobení 

plánovaných aktivit změněným podmínkám.
 44

 

 

3) Vytvoření příznivého klimatu ve skupině a udržení kázně 

Tento bod je stěžejní pro efektivní práci lektorů. Lektoři se musí snažit navázat 

důvěrný vztah se skupinou, vytvořit atmosféru vzájemného respektu, 

sebedůvěry a sebeúcty a to tak, že „přijmou žáka, jsou otevření k jeho 

možnostem, zajímají se o jeho vidění světa a jeho sebepojetí, a to bez nedůvěry, 

pochyb či předsudků.“
45

 

Lektoři musí jednat tak, aby podpořili a povzbudili práci skupiny, neustále 

monitorovali chování jedinců, eliminovali nežádoucí projevy (prostřednictvím 

společné tvorby předem stanovených pravidel, užíváním očního kontaktu, 

otázek zaměřených na konkrétní žáky, proxemiky - fyzické blízkosti, 

                                                 
44

 KYRIACOU, Klíčové dovednosti učitele, 25 
45

 ONDRÁČEK, Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce, 45 



32 

 

přesazování apod.) a efektivně řešili konflikty. Při tom všem je velikou 

výhodou přirozená autorita lektora. 

Vytvoření příznivého klimatu velmi přispívá i vyjádření pozitivního očekávání 

ze strany lektorů či uspořádání třídy tak, aby skupina mohla pracovat 

v uzavřeném kruhu. 

 

4) Vytvoření zpětné vazby pro skupinu (hodnocení práce skupiny)  

Zpětná vazba a hodnocení následuje na konci každého programu a jejím 

úkolem je vyzdvihnutí silných stránek, úspěchů a zlepšení oproti minulým 

programům. Dále také pojmenování slabých stránek skupiny a následná 

doporučení pro příští setkání (navazující program). 

 

5) Vytvoření zpětné vazby pro lektora (hodnocení práce lektora) 

Neméně důležité pro efektivitu práce lektora je poskytnutí zpětné vazby třídou, 

která umožní identifikovat slabé a silné stránky programu, a také vzájemná 

zpětná vazba mezi lektory. Obojí je velmi důležité pro přípravu dalšího 

programu.
46

 

 

Úspěšnost práce lektora primární prevence může ohrozit podceňování 

účastníků a přeceňování vlastní důležitosti, odbíhání od hlavního tématu, 

nadměrné sdělování informací o vlastní osobě a potlačování přirozených 

emocí. Naprosto vyloučené je navazování sexuálních vztahů s účastníky 

programu či útoky na profesionální pověst předešlých lektorů. Těžko může být 

efektivní práce takových lektorů, kteří mají nedostatečnou sebereflexi nebo 

neodhalí včas svoje profesní vyhoření.
47
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Závěrem je třeba zdůraznit, že úspěšnost (efektivita) práce lektora primární 

prevence je založena na neustálém zdokonalování teoretických a praktických 

kompetencí, to znamená, že lektor musí dbát o svůj profesní růst. 

 

5.3  Profesní růst lektora primární prevence 

 

Profesní růst lektora primární prevence je založen nejen na absolvování 

základního výcviku a následných výcviků před každý vstupem do tříd s novým 

programem, ale spočívá také v účasti na workshopech, supervizích, 

videotréninku interakcí a dalších doplňujících vzdělávacích akcích. 

 

5.3.1 Výcvik lektorů  

 

Při popisu výcviků realizovaných poradnou vycházím z osobní zkušenosti a 

z informací, které jsem získala od ředitelky KPPP, PhDr. Ivany Bernardové. 

Lektoři KPPP procházejí dvouletým výcvikem, během něhož se jejich 

kompetence k výkonu této práce neustále rozšiřují. Tento dvouletý cyklus 

zahrnuje základní výcvik a výcviky doplňující. 

 

a) Základní výcvik 

První podmínkou pro práci lektora je absolvování základního výcviku. Tento 

výcvik je uskutečněn formou týdenního školení, které je velmi intenzivní, 

ucelené a trvá 40 hodin. Vedou ho externí i interní pracovníci poradny, 

psychologové anebo lektoři, kteří již pro KPPP pracují mnoho let.  

Cílem základního výcviku je připravit lektory na zvládnutí prvního bloku 

programu a takto je učinit kompetentními pro tuto část projektu. Znamená to, 

že budoucí lektoři nabydou dostatek základních teoretických a metodických 

znalostí, seznámí se formou osobního prožitku s přehledem zážitkových 
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psychosociálních technik využívaných při práci s dětskou skupinou a osvojí si 

dovednosti nezbytné k vedení reflexe, která po každé technice následuje.  

Účelem základního výcviku je také zjistit, zda účastníci mají pro tuto činnost 

potřebné předpoklady nebo se pro uvedenou práci z různých důvodů nehodí, 

například pro příliš liberální postoje k drogové problematice, kvůli psychické 

labilitě, projevům xenofobie či rasismu nebo nesplňují požadavky kladené na 

zdravotní způsobilost.  

Dalším cílem výcviku je navázání spolupráce lektorů se školami, ve kterých 

budou působit, i s poradnou samotnou. 

Obsahem tohoto výcviku je zvládnutí programu, který vede k upevňování 

životních hodnot a postojů, rozvoji empatie, tolerance a komunikačních 

dovedností, pozitivního vztahu k druhým i sobě samému a zdravému životnímu 

stylu. To vše by mělo posloužit jako nástroj prevence různých forem 

rizikového chování jako jsou šikana, rasismus, závislosti, promiskuita a jiné. 

 

Základní výcvik probíhá pět dní a jeho obsah je zhruba následující:  

První den se věnuje sebepoznání, sebepřijetí, a sebeprezentaci, což je zároveň 

obsahem prvního bloku, se kterým lektoři vstupují do tříd. Účastníci výcviku 

se seznámí s cílem projektu a duchovním rozměrem programu, a také si osvojí 

některé základní techniky. 

Druhý den je zaměřen na práci s dětským kolektivem. Řadíme sem zvládání 

spolupráce, vzájemné komunikace, tolerance a práci s třídní dynamikou. 

Částečně se také nastíní téma druhého bloku, prevence šikany, a technik 

spojených s tímto programem. 

Třetí den se provádí nácvik vedení reflexí a nácvik vlastní práce 

s psychosociálními technikami. Vyprofilují se lektorské dvojice a stanoví se 

školy, ve kterých budou lektoři působit. 
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Čtvrtý den se zaměřuje na závislosti, zdravý životní styl, posilování pozitivní 

hodnotové orientace a trénink příslušných technik. V tomto okamžiku si 

poradna ověřuje, zda je názor lektora na problematiku závislostí kompatibilní 

s názory poradny a zda lektor k této problematice zaujímá preventivní postoj. 

Pátý den se lektoři věnují přípravě na práci ve třídách. Příprava probíhá 

formou praktického nácviku vstupu do tříd. V široké míře je využívána zpětná 

vazba skupiny a uplatňuje se také videotrénink interakcí. Závěrečná část se 

soustřeďuje na osvojení administrativních úkonů spojených s realizací 

programů ve školách, tj. psaní zpráv, dodatků a komunikace s poradnou a také 

se školou. Kromě toho si poradna a lektoři stanoví termíny dalších navazujících 

výcviků.
48

  

 

Nezbytnou součástí základního výcviku je, že se budoucí lektoři seznámí 

s Etickým kodexem činnosti lektora primární prevence, na němž je založena 

práce lektorů v rámci KPPP. V tomto kodexu se mluví například o tom, že 

lektor má bezpodmínečně přijmout každého člověka, chránit jeho soukromí, 

snažit se podle svých možností pomáhat jednotlivcům i skupinám a plnit 

odpovědně povinnosti vůči svému zaměstnavateli - KPPP.
49

  

Plné znění etického kodexu lektorů KPPP nalezneme v příloze č. 1. 

 

b) Doplňující výcviky 

Další výcviky následují před každým novým blokem programu a jsou 

zaměřeny pouze na konkrétní téma konkrétního bloku. Tyto výcviky jsou 

zpravidla víkendové. Doplňující výcviky se zaměřují na následující témata: 
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Práce s třídním kolektivem 

Tento výcvik zahrnuje práci se sociometrickým dotazníkem, konkrétně jeho 

zadávání, vyhodnocování a interpretace výsledků, teorii a praxi při vyšetřování 

šikany ve školním kolektivu a psychosociální hry a techniky, které jsou vhodné 

pro podporu tolerance, zdravé komunikace a spolupráce. Časová dotace 

výcviku je šestnácti hodin a lektoři si rozšíří dosavadní kompetence o základní 

znalost problematiky šikany a zadání a rozklíčování sociometrie. 

 

Prevence závislostí  

Zde si lektoři osvojí psychosociální hry a techniky, které jsou vhodné 

k zmapování užívání návykových látek ve třídě, k podpoře zdravého životního 

stylu a efektivní prevenci vzniku jakékoliv závislosti.  

Tento výcvik trvá dvanáct hodin a jeho cílem je rozšířit teoretické znalosti 

účastníků o vzniku a rozvoji závislého chování. 

 

Podpora pozitivní hodnotové orientace 

Témata probíraná v rámci šestnácti hodinové vzdělávací akce jsou prevence 

rasismu a xenofobie, prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj 

sebepoznání a pozitivní hodnotové orientace a podpora zdravých mezilidských 

vztahů. Nácvik technik k těmto tématům je již samozřejmostí. 
50

 

 

Poradna navíc celoročně zve lektory na různě zaměřené semináře a školení, 

jako jsou například kurzy první pomoci, přednášky o drogách či šikaně anebo  

odborné konference. Všechny výše uvedené výcviky a školení si lektoři dotují 

nejen časově, ale i finančně. 
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5.3.2 Další profesní růst lektorů 

 

Jak již bylo dříve řečeno, růst kompetencí lektora nespočívá jen v absolvování 

základního výcviku a výcviků doplňujících. Nezbytnou součástí profesního 

růstu je také pravidelná účast na supervizích, práce lektorů se zpětnými 

vazbami od tříd a videotrénink interakcí. Pro lektory primární prevence, kteří 

jsou zapojeni do projektu déle než dva roky, pořádá poradna dvakrát ročně 

workshop.  

 

a) Workshop 

Na workshopu si lektoři vyměňují zkušenosti a navzájem se obohacují o nové 

techniky, popřípadě si vyzkoušejí úplně nové, dosud nerealizované, techniky. 

Workshop je pro lektory zdarma. 

 

b) Videotrénink interakcí 

Poradna lektorům nabízí možnost zkvalitnění jejich práce pomocí metody 

videotrénink interakcí. Lektoři se s touto metodou setkají již během základního 

výcviku a navíc, pokud mají zájem, ji mohou znovu využít i ve své přímé práci 

se třídou. Jedná se o krátkodobý a velmi intenzivní způsob, jak sledovat 

komunikační schopnosti lektorů se třídou a získat kvalitní zpětnou vazbu.  

Cílem této metody je posilnit již dobře fungující vzorce chování a umožnit 

eliminaci výskytu případných chyb. Prvním a zásadním principem 

videotréninku interakcí je práce se skupinou v jejím přirozeném prostředí, 

dalším je pak poskytnutí kladné zpětné vazby.
 51

 

V praxi se videotrénink provádí tak, že kvalifikovaný zástupce vedení poradny 

se účastní části realizace programu a natočí zpravidla deseti až patnácti 

minutový záznam. Posléze je jím tento záznam analyzován a v rámci 

konzultace se lektoři seznamují s výsledky analýzy. Právě tato analýza umožní 
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lektorům, aby si uvědomili své silné stránky v komunikaci se skupinou i mezi 

sebou samými a zároveň vylepšili práci svého lektorského týmu. 

 

c) Supervize 

Další způsob, jak zajistit profesní růst lektorů, je supervize po každém bloku 

programu. Supervizi můžeme definovat jako: „celoživotní formu učení, 

zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí 

supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu 

v bezpečném a tvořivém prostředí.“
52

 

V případě lektorů pracujících v rámci KPPP se jedná o skupinovou supervizi, 

kde se scházejí lektoři se stejnou délkou praxe a jejím cílem je zvyšovat 

kompetence práce se skupinou u jednotlivých lektorů. Děje se tak například 

prostřednictvím společného řešení obtížných případů a sdílením návodů, jak 

zvládat psychickou zátěž. Zejména pro začínající lektory je supervize velmi 

přínosná, protože jim názorně ukáže propojení teorie a praxe.  

 

d) Zpětná vazba 

Zpětná vazba je způsob reflexe ze strany třídního kolektivu, která se vztahuje 

jak k realizovanému programu, tak samotné práci lektorů. Uskutečňuje se 

pomocí dotazníku, který žáci dostávají po ukončení programu. V dotazníku 

jsou otázky, které se vztahují k obsahu programu, jeho průběhu i celkovému 

vystupování lektorů. Zpětné vazby posléze lektoři společně analyzují. U 

hodnocení technik se snaží rozeznat, zda byla některá technika dětmi 

zavrhována z důvodu nevhodné aplikace nebo proto, že se jim zrovna nechtělo 

spolupracovat. Je to také efektivní způsob, jak lektoři mohou rozpoznat své 

silné a slabé stránky, na kterých mohou dále pracovat.  
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Díky zpětné vazbě tedy mohou lektoři posoudit míru úspěšnosti realizovaného 

programu, čerpat podněty pro přípravu příštích programů a pro svůj další 

profesionální růst.
53

 

Ukázky, jak může zpětná vazba vypadat jsou v příloze č. 2. 

 

Všechny uvedené výcviky slouží k získávání a rozšiřování lektorských 

kompetencí, ale již základní výcvik by měl připravit lektory primární prevence 

k tomu, aby zvládli správně sestavit program k prvnímu bloku, který bude 

„ušitý třídě na míru“ a uměli ho v praxi realizovat.  

V následující kapitole bude popsáno, jak samotný proces tvorby programů 

probíhá a jaké jsou jejich cíle, protože dobrá příprava a realizace programů 

patří k základním pilířům, na kterých stojí efektivita práce lektora primární 

prevence. 
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6. Sestavování a realizace programů 
 

Úkolem lektora primární prevence v rámci KPPP je v lektorském tandemu 

připravovat a realizovat programy, jejichž smyslem je předcházení vzniku 

rizikového chování u dětí a mládeže. Programy jsou zaměřené na sebepoznání, 

sebevýchovu, zlepšování hodnotové orientace, zdravý životní styl, 

problematiku závislostí a mezilidské vztahy. Jsou vedeny formou besedy, 

psychologických her a nácviku sociálních dovedností. 

Lektoři spolupracují s každou třídou minimálně dva roky a tyto programy jsou 

realizovány ve čtyřech blocích (každý v jednom pololetí konkrétního školního 

roku) a po prvním bloku je navíc prováděno sociometrické šetření. Programy 

jsou sestavovány vždy pro konkrétní třídu a přizpůsobují se jejím potřebám. 

Každý vytvořený program se před samotnou realizací musí konzultovat 

s metodikem prevence v poradně. 

Při sestavování programu lektoři vycházejí z manuálu vydaného KPPP, který je 

rozdělen do tří částí. „První z nich popisuje strategii a koncepci primární 

prevence tak, jak ji chápe a praktikuje KPPP. V této části jsou zároveň 

nastíněny základní informace o šikaně a závislostech. Druhá část obsahuje 

seznam a popis všech uvedených technik s časovou rozvahou a výčtem 

pomůcek, které k realizaci hry budou potřeba. Poslední část tvoří přílohy.“
54

  

Nyní se zaměříme na konkrétní témata jednotlivých bloků, tak jak po sobě 

následují. 

 

a) sebepoznání, sebeprezenace a sebepřijetí   

K tvorbě tohoto programu je lektor kompetentní po absolvování základního 

výcviku a přichází s ním do tříd již v prvním pololetí školního roku. Hlavním 

cílem programu je seznámení se s třídním kolektivem, poskytnutí dětem 
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příležitosti k hlubšímu sebepoznání, podpoře jejich sebepřijetí, možnosti 

sebeprezentace a lepšímu poznání spolužáků. Pro tento účel je využívána řada 

metod a psychologických her. Úvodní blok trvá čtyři hodiny a po něm mají 

ještě žáci možnost využít individuální konzultace s lektory či lektorem podle 

jejich výběru. Téma konzultace se nemusí vztahovat jen k tématu prvního 

bloku, žáci se mohou svěřit naprosto s čímkoliv.
55

 

 

b) sociometrie 

„Sociometrií se rozumí měření jakéhokoliv druhu mezilidských a 

meziživočišných vztahů s primárním zaměřením na současné zkoumání 

mezilidských preferenčních situací za pomoci víceméně specifických metod 

subjektivní výpovědi.“
56

 

Cílem sociometrie je tedy poznání a porozumění vztahům ve třídě.  Lektoři 

k tomu využívají sociometrické dotazníky B-3U (viz příloha č. 3), které 

umožní shromáždit dostatek informací o atmosféře a dynamice ve třídním 

kolektivu, o preferenčních skupinách a hodnocení vztahů v kolektivu ze strany 

jednotlivců a o sociálním statutu jednotlivce ve skupině či případné indikaci 

výskytu psychického či fyzického násilí. 

Takto získané informace jsou vyhodnoceny počítačovým programem, 

analyzovány lektory a výsledky jsou posléze interpretovány třídě jako celku 

s potřebným komentářem, bez kterého tato interpretace není možná. 

Konkrétní dílčí informace o jednotlivých žácích je možné poskytnout jen 

poradně a učitelům, kteří absolvovali speciální výcvik zaměřený na sociometrii 

realizovaný poradnou. 

Proces zadávání sociometrických dotazníků trvá pouze dvě vyučovací hodiny a 

podmínkou jeho realizace je, aby se členové třídy znali alespoň půl roku a další 
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požadavek je minimálně osmdesáti procentní účast žáků ve třídě, jinak 

sociometrie nemá dostatečnou vypovídající hodnotu.  

Nutná je také dobrá příprava třídy na vyplňování dotazníku. To znamená, že 

lektoři se skupinou dotazník předem projdou, zdůrazní jim pravidla způsobu 

vyplňování, například že je nutné napsat jméno i příjmení, být pravdomluvný, 

psát jen o členech dané třídy a nakonec ujistí žáky, že všechny informace jsou 

přísně důvěrné.
57

 Na základě výsledků sociometrie lektoři sestavují program 

druhého bloku, který je přizpůsobený právě potřebám dané třídy. 

  

c) vztahy v kolektivu, prevence šikanování 

Druhý blok tedy navazuje na sociometrické šetření. „Cílem tohoto bloku je 

podpoření vzájemné komunikace třídy, spolupráce ve skupině, posílení 

vzájemné empatie, tolerance, důvěry ve skupině a posílení postavení 

jednotlivců vůči kolektivu.“
58

 

Uvedené téma je do programu primární prevence zařazeno proto, že právě 

vztahy v kolektivu jsou velmi významným faktorem, který formuje osobnost 

dítěte a je tedy žádoucí, aby každé dítě ve skupině mohlo jednat uvolněně a být 

samo sebou. Druhý blok je čtyřhodinový a po něm následují konzultace. 

 

d) zdravý životní styl, prevence závislostí 

S tímto tématem lektoři vstupují do tříd až v druhém roce spolupráce se třídou. 

Cílem bloku je mimo jiné „Přiblížení problematiky závislosti na návykových 

látkách, zaujetí negativního postoje vůči návykovým látkám, přiblížení 

jednotlivých lehčích drog vyskytujících se již v kolektivu a jejich negativnímu 

dopadu na lidské zdraví. Dalším cílem je uvědomit si své hodnoty a ujasnit si 

životní priority.“
59
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Vzhledem k tomu, že velká část dětí je v této problematice poměrně dobře 

orientována, zaměřuje se program spíše na vytváření negativních postojů, 

technik odmítání, uvědomění si vlastního vztahu k závislosti a navození 

negativních prožitků spojených se závislostí.
 
 

Lektoři se snaží posílit sebepřijetí a sebepoznání žáků pomocí vyjasňování 

jejich hodnot a odpovědném rozhodování.
60

 To znamená, že pokud si dítě bude 

dostatečně vážit samo sebe, snáze se vyvaruje jakékoliv sebedestrukce, která 

k drogám neodlučitelně patří. 

Tento blok nezahrnuje jen oblast závislosti na návykových látkách, ale je také 

zaměřen na závislosti spojené se současným moderním způsobem života 

(počítačové hry, internet – sociální sítě…). 

 

e) posilování pozitivní hodnotové orientace, prevence rasismu a 

xenofobie, partnerské vztahy a vztahy k rodičům 

Cílem tohoto bloku je „Uvědomit si hlavní charakteristiky opačného pohlaví, 

rozdíly mezi nimi a možnosti, jak se mohou obě pohlaví doplňovat, zmapovat 

své předsudky, uvědomit si své preference a jejich pozadí, prevence 

předčasného sexuálního života“
61

 

Během přípravy programu v rámci tohoto bloku jsou vybírána maximálně dvě 

témata, kterým se lektoři hlouběji věnují. Realizovaný program pak trvá čtyři 

hodiny a po něm následují konzultace. 

 

Poté, co jsme shrnuli teoretická východiska této práce, se zaměříme na fakta 

vycházející z praxe, která jsem získala během rozhovorů s lektory primární 

prevence působících v KPPP. 
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7. Rozhovory s lektory primární prevence 

působících v KPPP 
 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, rozhovory s lektory jsem vedla s cílem zjistit, zda 

mají představu o tom, jaké jsou jejich kompetence a jejich role v pozici lektora 

primární prevence a zda dostatečně chápou pojetí prevence realizované KPPP. 

Dále jsem chtěla zjistit, jestli lektoři považují základní výcvik organizovaný 

poradnou za dostačující k tomu, aby je učinil kompetentními pro zvládnutí 

prvního bloku programu uskutečňovaného v rámci projektu „Posilování 

pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže“, na základě odpovědí 

respondentů pak případně navrhnout možná zlepšení tohoto výcviku. 

7.1  Metodika 

 

Série otázek, které jsem si pro respondenty připravila, se skládala ze dvou 

částí. První část byla zaměřena na teoretické vědomosti lektorů týkající se 

pojmů primární prevence a jejího pojetí v rámci KPPP, kompetencí lektora a 

jeho role ve třídě. Druhá část otázek směřovala k základnímu výcviku, který 

KPPP uskutečňuje. Otázky jsem konzultovala s ředitelkou KPPP PhDr. Ivanou 

Bernardovou. Účelem těchto konzultací bylo zjistit, jestli otázky uvedené 

v dotazníku korespondují s obsahem základního výcviku. Ředitelka poradny mi 

sérii dotazů odsouhlasila. Na základě toho jsem vytvořila dotazník, podle 

kterého jsem rozhovory vedla a poučený souhlas. Smyslem poučeného 

souhlasu bylo informovat respondenty o důvodu našeho rozhovoru a ujistit je, 

že veškerá získaná data jsou důvěrná a budou využita jen pro účely mé 

bakalářské práce. 

Respondenty byli lektoři primární prevence, kteří v KPPP působí a podmínkou 

pro účast na rozhovoru bylo absolvování základního výcviku a realizace 

alespoň prvního bloku programu ve třídách.  
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V poradně působí zhruba třicet lektorů, z nich jsem jako vzorek náhodně 

vybrala deset. Struktura respondentů je velmi různorodá, jedná se o lektory 

působící v poradně v rozmezí šesti měsíců až čtyř let a jsou zde zastoupena obě 

pohlaví. 

 

Před tím, než jsem rozhovory s lektory uskutečnila, předložila jsem jim 

informační list s poučením. Rozhovory samotné jsem prováděla formou 

řízeného strukturovaného rozhovoru. Tuto formu jsem zvolila proto, že pro 

mne bylo velmi důležité, aby respondenti znali přesnou formulaci otázek, 

pochopili jejich obsah a mohli co nejpřesněji odpovědět.  Hned úvodem jsem 

lektorům definovala pojem „kompetence“ jako praktickou dovednost 

založenou na teoretických základech. Dále jsem v rozhovoru postupovala podle 

dotazníku a odpovědi lektorů do něj přímo zaznamenávala.  

Rozhovory jsem posléze analyzovala, provedla transkripci a stylistickou 

korekturu (obsah sdělení však zůstal zachován), kódování a zjištěné výsledky 

následně shrnula.  

Při analýze jsem postupovala systematicky otázku po otázce. U každé otázky 

jsem provedla sumarizaci zjištěných údajů a porovnala je s teoretickými 

tezemi. 

U respondentů uvádím pohlaví, délku jejich praxe, jména byla z důvodu 

zachování jejich anonymity změněna. 

Podklad pro rozhovor i záznamy samotných rozhovorů jsou součástí příloh 

(příloha č. 4 a č. 5). 
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7.2  Analýza a porovnání výsledků strukturovaných  

 rozhovorů 

 

V následující části budu zpracovávat informace, které jsem získala z analýzy 

strukturovaných rozhovorů s lektory. Údaje týkající se teoretických východisek 

budu porovnávat s fakty, které jsem načerpala během studia odborné literatury 

a osobních rozhovorů s ředitelkou poradny PhDr. Ivanou Bernardovou. 

Odpovědi vztahující se k základnímu výcviku posléze využiji ke zhodnocení 

tohoto výcviku a k případnému návrhu možných zlepšení. 

Při popisu analýzy budu postupovat chronologicky. Odpovědi respondentů jsou 

zaznamenány tučným písmem, odkazy na odbornou literaturu nebo ústní 

sdělení ředitelky KPPP pak kurzívou. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

V otázce kompetentnosti lektora primární prevence se většina respondentů 

shodla na tom, že: 

- lektor má mít teoretické povědomí o problematice, kterou má řešit,  

- ví co je jeho úkolem a zná způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. 

 

Tyto odpovědi korespondují s kompetencemi uváděnými v publikaci Klíčové 

dovednosti učitele: 

- odborná znalost (dobrá orientace v dané problematice, orientovanost 

v oblasti psychologie a pedagogiky, vědomí vlastní role ve třídě, znalost 

technik)  

- příprava programů, 

- plánování a organizace programu 
62
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Polovina respondentů zdůraznila, že kompetentní lektor má mít zájem o řešení 

problematiky týkající se konkrétně dětí a mládeže a má umět s touto 

věkovou skupinou dobře komunikovat, vést ji a motivovat.  

 

Tyto kompetence jsou zmiňované i ředitelkou KPPP: 

Mezi osobnostní a praktické kompetence řadí KPPP osobní nasazení 

(samostudium, zájem o děti a problematiku), odpovědnost, tvořivost, toleranci, 

schopnost empatie, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost dobře 

komunikovat…
63

 

 

Pouze dva respondenti odpověděli, že lektor je kompetentní až tehdy, když 

projde dvouletým výcvikem a nasbírá během té doby dostatek zkušeností.  

I to potvrzuje ředitelka KPPP: 

… o plně kompetentním lektorovi primární prevence v rámci KPPP však 

můžeme hovořit až tehdy, když absolvuje celý dvouletý cyklus vzdělávání a 

nabyde dostatečné zkušenosti v praxi. 
64

 

 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Za nejdůležitější kompetence jsou respondenty považovány: 

- schopnost řídit dětský kolektiv a dobře s ním komunikovat, 

- umět vést kvalitně reflexe, 

- mít dobrou znalost používaných technik. 

Stejné kompetence uvádí Kyriacou:  

- udržování kázně v průběhu programu, dobrá komunikace se skupinou, 

- vedení diskuse (reflexe následující po každé technice), 

- odborná znalost (orientace v dané problematice, znalost technik …)
65
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Pouze dva respondenti považují za důležitou kompetenci sebepoznání a 

sebezkušenost.  

Uvedené kompetence, jsou získávány a posilovány během prvního dne 

základního výcviku a stejné kompetence jsou zmiňovány i v publikaci 

Lektorské dovednosti. 

- První den se věnuje sebepoznání, sebepřijetí, a sebeprezentaci.
66

  

- osobnostní růst (pracovat na posílení slabých stránek)
67

 

 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora 

primární prevence?  

Nejčastěji zmiňované charakterové vlastnosti lektora jsou: 

- empatie, vnímavost, umění naslouchat, citlivost, laskavost 

- spolehlivost 

- mentální a fyzická vyzrálost, morální zásady – pravdomluvnost 

Stejné charakterové vlastnosti uvádí i ředitelka poradny PhDr. Ivana 

Bernardová, jako nezbytné předpoklady pro práci lektora primární prevence. 

- schopnost empatie 

- spolehlivost 

- osobní zralost, emoční stabilita, hodnotová stálost 
68

 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, kterou realizuje 

KPPP (na co se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Většina respondentů rozumí pojmu primární prevence jako předcházení 

nějakému jevu.  
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Stejně je definován pojem primární prevence v publikaci Primární prevence 

sociálně patologických jevů v pedagogické praxi: 

„primární prevence je zaměřena na předcházení jevu v populaci jako celku“
69

 

 

A naprostá většina respondentů chápe, že základ prevence, kterou realizuje 

KPPP tvoří posilování pozitivních hodnot u žáků a tímto způsobem 

předcházení rizikovému chování. 

Tato odpovědět koresponduje s tím, jak pojímá primární prevenci KPPP. 

Cílem projektu primární prevence je posílení pozitivních hodnot a postojů u 

dětí a mládeže 
70

 

 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Téměř všichni respondenti chápou svoji roli ve třídě jako partner dětem.  

To odpovídá představě poradny… lektoři nevystupují jako zástupná autorita, 

ale spíš jako starší kamarádi 
71

 

 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena 

do čtyř bloků.  Základní výcvik tě měl připravit na první blok. 

Rozumíš, co je cílem tohoto prvního bloku? 

Většina respondentů uvádí, že 

- jedním z cílů je seznámení lektorů s kolektivem, vzájemné 

naladění,  

- dalším cílem je poskytnou dětem možnost většího sebepoznání, 

sebepřijetí a zároveň se dozvědět něco nového o svých spolužácích.  
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To plně odpovídá manuálu poradny, která jako cíl prvního bloku stanoví 

„seznámení se s třídním kolektivem, poskytnutí dětem příležitosti k hlubšímu 

sebepoznání, podpoře jejich sebepřijetí, možnosti sebeprezentace a lepšímu 

poznání spolužáků“
72

 

 

7)  V rámci základního výcviku ses seznámil/a s řadou technik, 

porozuměl/a jsi významu všech? 

Všichni dotazovaní lektoři odpověděli, že všem technikám, které jsou 

realizovány na základním výcviku, porozuměli a chápou jejich význam. 

 

8)  Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších 

programů správně zařadit? 

Všichni respondenti na tuto otázku odpověděli ANO, ale někteří připouštějí, že 

jejich aplikaci zvládli s využitím manuálu, anebo díky pomoci zkušenějších 

parťáků.  

 

9)  S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a 

jsi jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Všichni dotazovaní odpověděli, že sice porozuměli významu reflexe, nicméně 

většina z nich uvádí, že to není jejich silná stránka a že by ocenili, pokud by 

se jí během základního výcviku věnovalo více času.  

Ti lektoři, kteří uvedli, že reflexe zvládají bez problému, přiznali, že s ní měli 

již předchozí zkušenosti. 

 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

Z odpovědí respondentů je patrné, že s pojmem „dynamika třídy“ dotazovaní 

lektoři nemají problém a jeho významu rozumí, a uvědomují si, že právě 
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 KPPP. Čtyřletý primárně preventivní program: manuál pro lektory, 10 
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dynamika třídy je to, s čím lektoři významně během realizace programu 

pracují. To se týká hlavně druhého bloku, který je zaměřen na vztahy 

v kolektivu a na prevenci šikany. 

 

11)  Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o 

realizaci, výkaz lektora)? 

Na otázku týkající se zpracování dokumentace všichni lektoři odpověděli 

ANO. Pouze jeden začínající lektor si není stoprocentně jist, zda zvládá 

zpracování veškeré dokumentace dokonale. 

 

12)  Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, 

konflikty ve třídě, konflikty s učiteli na školách, uplatňování autority, 

trestná činnost)? 

V této otázce se respondenti shodují na tom, že základní výcvik je připraví 

pouze na řešení běžných konfliktů. Složitější témata však na tomto 

výcviku probírána nejsou a většina z dotazovaných by velmi uvítala, kdyby 

se během základního výcviku nastínilo více modelových situací a využilo 

kazuistik. 

 

13)  Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Polovina dotazovaných lektorů uvádí, že základní výcvik jim pomohl odhalit 

své slabé a silné stránky, druhá polovina respondentů odpověděla, že je již 

buď znali předtím anebo je odhalili až během týmové spolupráce lektorů 

ve třídě. 
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14)  Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Pouze čtyři respondenti uvedli, že s vlastními emocemi ve třídě se naučili 

pracovat díky základnímu výcviku. Šest respondentů pak uvedlo, že základní 

výcvik je na práci s emocemi ve třídě spíše nebo vůbec nepřipravil.  

Tři z nich by uvítali, kdyby na toto téma byl na výcviku kladen větší důraz. 

 

15)  Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní  

 údaje…) 

Reakce na tuto otázku téměř korespondují s odpověďmi na otázku předchozí. 

To znamená, že respondenti, kteří odpověděli, že je základní výcvik nenaučil 

pracovat s vlastními emocemi ve třídě i zde odpovídají, že stejně tak je tento 

výcvik nenaučil, jak ochránit sama sebe. Nicméně pouze jeden z nich 

zdůraznil, že by ocenil, kdyby se tomu na výcviku věnovalo více pozornosti. 

 

16)  Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a 

svého kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Osm z deseti respondentů odpovídá, že základní výcvik je dostatečně dlouhé 

období k poznání kolegy a vytvoření fungujícího týmu. A opět pouze jeden 

uvádí, že by ocenil vytvoření týmů hned na začátku výcviku. 

 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

U této otázky je stoprocentní shoda. Všichni dotazovaní lektoři vědí, že 

v případě řešení jakéhokoliv problému se mohou obrátit na poradnu, konkrétně 

na  metodičku prevence či přímo na ředitelku poradny. 
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7.3  Shrnutí  

 

Nyní se pokusím celkově shrnout a vyhodnotit informace získané z dotazníků, 

a to v oblastech, které se týkají teoretických znalostí a praktických dovedností 

lektorů a zaměřím se také na to, jak lektoři vnímají kvalitu základního výcviku, 

který uskutečňuje KPPP. Výstupy posléze předložím ředitelce poradny jako 

možné náměty k případnému zlepšení tohoto výcviku. 

 

Výsledky získané ze strukturovaných rozhovorů potvrdily, že teoretické 

základy lektorů primární prevence povětšinou velmi dobře korelují s odbornou 

literaturou a požadavky KPPP. Všichni dotazovaní lektoři mají dostatečné 

povědomí o pojmu lektor, primární prevence a o lektorských kompetencích. 

Ale pouze dva nejzkušenější z dotazovaných lektorů si uvědomují, že 

kompetence lektora se zkvalitňují během dvouletého výcviku a především díky 

praktickým zkušenostem. Tito lektoři působí v poradně již čtyři roky.  

Za nejdůležitější kompetence lektoři považují schopnost řídit kolektiv, znalost 

používaných technik, dobrou komunikaci a umění vést kvalitně reflexi. V této 

souvislosti považuji za důležité zmínit, že tyto kompetence uvedla jako 

nejdůležitější naprostá většina dotazovaných lektorů a také já se na základě své 

zkušenosti i studia odborné literatury mohu s tímto názorem plně ztotožnit. 

V otázce charakterových vlastností, které jsou nezbytné pro práci lektora 

primární prevence, je nejčastěji uváděna empatie, laskavost, spolehlivost, 

mentální a fyzická vyzrálost. Avšak charakterových vlastností, které jsou 

nezbytné pro tuto práci, je mnohem víc. Jako naprosto mylnou odpověď 

shledávám formulaci jednoho z respondentů, který uvádí, že „lektora může 

dělat každý, kdo má zájem o práci s dětmi v pubertálním věku a netrpí 
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přehnanými předsudky ohledně probíraných témat“
73

, protože tato odpověď se 

vůbec nevztahuje k předmětu otázky. 

Pojetí primární prevence v rámci KPPP správně chápe většina respondentů. 

Pouze jeden respondent na tuto otázku odpověděl, že chápe prevenci jako 

„potírání sociálně patologických jevů“.
74

 Taková odpověď ukazuje, že tento 

lektor nerozumí pojmu primární prevence, naprosto opomíjí její podstatu. 

Většina dotazovaných lektorů správně chápe svoji roli ve třídě, a to jako 

partnera dětem nebo staršího kamaráda. Pouze dva z nich zdůrazňují svoji 

nadřazenost, což však může být zapříčiněno tím, že ve funkci lektora primární 

prevence působí teprve šest měsíců.  

 

Další otázky se týkaly kvality základního výcviku. Z odpovědí respondentů 

vyplynulo, že během základního výcviku si ujasnili, co je cílem prvního bloku 

a pouze jeden lektor nesprávně uvedl, že cílem tohoto prvního bloku je 

„upravit a zlepšit vztahy ve třídě, stmelit kolektiv“
75

. Uvedené téma je však 

cílem až bloku druhého. 

Technikám a jejich smyslu během základního výcviku lektoři porozuměli, 

chápou jejich význam, avšak při aplikaci těchto technik do programu často 

využívají manuál vydaný poradnou anebo pomoc zkušenějších lektorů. 

Musíme si však uvědomit, že použití manuálu je běžné a již na základním 

výcviku jsou na něj lektoři odkazováni jako na velmi důležitou pomůcku. 

V souvislosti s porozuměním významu technik zazněl i názor, že velkým 

přínosem pro pochopení byla tzv. „metarovina“, která následuje po každé 

technice na výcviku. Pro lepší pochopení je třeba si tento pojem vysvětlit. 

Jedná se o následnou diskuzi, která se týká konkrétní techniky a možnosti či 

vhodnosti jejího uplatnění ve třídě. 
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Pro mě byly nejzajímavější odpovědi, které se týkaly významu a vedení 

reflexe. Ukázalo se, že všichni dotazovaní sice význam reflexe chápou, ale 

většina z nich připustila, že je to oblast, ve které mnohdy tápou a velmi by 

ocenili, kdyby se v rámci základního výcviku vedení reflexe věnovalo více 

času. V souvislosti s nácvikem reflexí byl oceněn videotrénink interakcí, 

zprostředkovaný během tohoto výcviku. 

Pojmu „dynamika třídy“ rozumí všichni respondenti, což považuji za velmi 

důležité, protože právě vztahy a role v kolektivu jsou stěžejní pro druhý blok 

programu a významně ovlivňují efektivitu práce lektorů s třídním kolektivem.  

Zarážející jsou odpovědi, které se týkají přípravy na řešení problematických 

situací ve třídě, poznání slabých a silných stránek lektora, práci s vlastními 

emocemi ve třídě a ochrany soukromí lektora. Z odpovědí většiny lektorů jasně 

vyplývá, že je v těchto otázkách základní výcvik neuspokojil. 

Naopak většina respondentů vnímá základní výcvik jako dostatečně dlouhé 

období, aby poznali svého budoucího kolegu a dokázali vytvořit fungující tým. 

Potěšující je to, že stoprocentní shoda panuje ve vědomí toho, že v případě 

řešení jakéhokoliv problému mohou lektoři využít pomoc metodika prevence či 

přímo ředitelky poradny. Také administrativní práce spojené se zpracováním 

dokumentace všichni dotazovaní lektoři po absolvování základního výcviku 

zvládají bez problému. 

 

Na konci shrnutí tedy uvedu oblasti, které respondenti jednoznačně označují 

jako slabé stránky základního výcviku. Jedná se o přípravu na vedení reflexe, 

přípravu lektorů na řešení problematických situací ve třídě, poznání slabých a 

silných stránek lektorů, práci s vlastními emocemi ve třídě a ochranu soukromí 

lektora. Právě to jsou oblasti, na které by se měla KPPP při snaze o zkvalitnění 

základního výcviku zaměřit. 
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8. Závěr 
 

Ve své práci jsem se zaměřila na činnost lektorů primární prevence, kteří 

pracují pod Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a podílejí se 

na realizaci primární prevence uskutečňované v rámci projektu „Posilování 

pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže“. 

Úvodem jsem se věnovala definování základních pojmů prevence a primární 

prevence, jejímu členění a zakotvení primární prevence ve školách a školských 

zařízeních v legislativě České republiky. 

Následně jsem vysvětlila pojem lektor, popsala jeho celkový obraz a stanovila 

jsem základní kompetence, kterými by měl disponovat. 

  

Dále jsem se zaměřila na Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu a 

na lektory, kteří v ní působí, což bylo hlavním tématem mé práce. 

Nejdříve jsem popsala proces vzniku této poradny, její poslání, oblasti činnosti 

a služeb, na které se orientuje. Také jsem zde zmínila její specifičnost oproti 

jiným pedagogicko-psychologickým poradnám. Věnovala jsem se i představení 

projektu „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže“, 

neboť právě na základě tohoto projektu jsou programy primární prevence 

Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou uskutečňovány a v mnoha 

částech své práce se na tento projekt odvolávám. 

Posléze jsem se zaměřila na samotnou osobu lektora primární prevence 

působícího v rámci KPPP. Zabývala jsem se jeho kompetencemi, rolí a jeho 

činností. Zkoumala jsem faktory, které ovlivňují efektivitu jeho práce a popsala 

jsem způsoby zajištění profesního růstu lektora. 

Samostatnou kapitolu jsem věnovala sestavování a realizaci programů primární 

prevence, neboť jsem přesvědčena, že právě tato oblast je pro úspěšnou 

realizaci primární prevence stěžejní. 
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V závěrečné části práce jsem popsala způsob, jakým jsem vedla rozhovory 

s lektory, analýzu a následné porovnávání získaných informací s odbornou 

literaturou a požadavky poradny. Na základě toho jsem pak provedla shrnutí, 

ze kterého vyplývá, že některé oblasti základního výcviku hodnotí respondenti 

jako naprosto dostačující, v jiných oblastech vnímají základní výcvik naopak 

jako nevyhovující. Jedná se zejména o nácvik vedení reflexí a přípravu lektorů 

na řešení problematických situací. Ve vztahu k lektoru samotnému by 

respondenti ocenili, kdyby bylo během základního výcviku věnováno více 

prostoru k poznání vlastních silných a slabých stránek, práci s vlastními 

emocemi ve třídě a umění ochrany soukromí. Právě na tyto oblasti by se měla 

poradna orientovat při úpravě harmonogramu základního výcviku. Nutno však 

poznamenat, že základní výcvik je možné srovnat s úspěšným absolvováním 

řidičských zkoušek. Samotné vlastnictví řidičského oprávnění nezaručuje, že 

jeho vlastník je hned dobrým řidičem. Tím se stává teprve po získání určitých 

zkušeností během praxe. Tudíž nelze očekávat, že po absolvování základního 

výcviku budou lektoři všechno stoprocentně ovládat, protože tento výcvik je 

také teprve základem, který je však nutno pomocí praxe dále rozvíjet. 

 

Pojetí primární prevence, která je uskutečňována v rámci KPPP se mně osobně 

velmi líbí. Toto pojetí nenabízí žákům hotová řešení, neříká jim pouze, co mají 

dělat nebo čeho se naopak vyvarovat, ale pomáhá dětem objevit to, co je v nich 

dobrého a zaměřuje se na posílení těchto oblastí. Lektor primární prevence pak 

v tomto procesu působí jako někdo, kdo dětem zprostředkuje určitý nadhled 

nebo pohled z jiného úhlu na situace, které mohou vypadat přímočaře nebo 

jsou často ovlivněny společenským stereotypem. 

Na úplný závěr bych ráda zmínila, že zpracování tohoto tématu mi pomohlo 

zodpovědět mnohé otázky týkající se mých kompetencí v postavení lektora 



58 

 

primární prevence, a to díky hlubšímu studiu odborné literatury, konzultací 

s ředitelkou poradny PhDr. Ivanou Bernardovou a v neposlední míře také díky 

tomu, že se moji kolegové, lektoři primární prevence, se mnou podělili o své 

názory a zkušenosti. To vše přispělo k tomu, že na svoji práci lektora primární 

prevence teď pohlížím z trochu jiné perspektivy a získala jsem mnohé cenné 

podněty k jejímu zlepšování. 
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Příloha 1: Etický kodex činnosti lektora primární prevence 

 

 

KŘESŤANSKÁ  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ  
PORADNA 

 

 
Praha 8, Pernerova 8 

                                                      

           

 

 

 

 
ETICKÝ KODEX 

ČINNOSTI LEKTORA PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 
 

Lektor ctí jednoznačně každého člověka bez ohledu na jeho původ, 

etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální 

orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. 

 Lektor sleduje zájem klienta a jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská 

práva klientů. 

 

Lektoři uplatňují v přístupu ke klientům principy jako je právo jedince na 

soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii v souladu s profesionálními 

povinnostmi a se zákonem. 

 Lektor chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data 

a informace požaduje s ohledem na zajištění služeb a informuje klienta o 

potřebnosti jejich použití. Zachovává v souladu se zákonem povinnou 

mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při realizaci programu. 

Jakékoli informace o klientovi poskytuje jen s jeho souhlasem. Ohlašovací 

povinnost se lektorů týká pouze v případech určených zákonem ČR. 

 Pokud lektor použije získané informace např. ke studijním či vědeckým 

účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů. 

 

 

 

 



 

Profesionální odpovědnost lektora má prioritu před jeho osobními zájmy. 

 Lektor nesmí využít profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, 

politickým či jiným ideologickým zájmům. 

 Lektor nevykonává svou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může 

negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu. 

Součástí etického přístupu je dobrá vůle lektora pomáhat na základě 

znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům a skupinám při jejich 

rozvoji a při řešení konfliktů ve společnosti. 

 Lektor se snaží zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, 

která obsahuje i supervizi. 

 V případě, že je požádán o služby, které neodpovídají jeho odborné 

kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka či 

instituci. 

 Závažné i méně závažné etické problémy řeší lektoři v rámci supervize. 

Každý lektor má možnost diskutovat a analyzovat a řešit ty problémy, 

které se nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů. 

 

Lektor plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému 

zaměstnavateli – KPPP. 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a  s Etickým kodexem činnosti lektora primární 

prevence, svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s jeho obsahem a zavazuji se 

tento kodex dodržovat. 

 

 

V Praze, dne …………………  

 

 

 

 

 

 

                  

 
 



 

Příloha 2:  Zpětné vazby 

 



 



 



 

 



 

Příloha 3:  Sociometrický dotazník B-3U 



 



 

Příloha 4:  Podklady pro rozhovor s lektory KPPP 

 

Informovaný souhlas: 

Píši bakalářskou práci na téma Kompetence lektora v rámci primární prevence 

ve školách.  

Chtěla bych se zeptat na Tvé osobní zkušenosti s prací lektora primární 

prevence a využít tvé odpovědi v praktické části své práce, jejímž cílem je 

zjistit, zda lektoři primární prevence mají představu o tom, jaká jejich role a 

jaké jsou jejich kompetence. Dílčím cílem je pak zmapovat, zda je základní 

výcvik dostačující pro to, aby lektory učinil kompetentními pro uskutečnění 

prvního bloku programu realizovaného v rámci projektu „Posilování 

pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže.“ 

 Zjištěné informace jsou důvěrné a budou využity pouze pro potřeby této 

bakalářské práce.  

Děkuji za ochotu spolupracovat. 

 

Rozhovor: 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme 

definovat jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora 

primární prevence?  

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci 

KPPP a už máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného 

ve třídách a můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 



 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, kterou realizuje 

KPPP (na co se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena 

do čtyř bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, 

co je cílem tohoto prvního bloku? 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik,  

porozuměl/a  jsi významu všech? 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších 

programů správně zařadit? 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  

jsi jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o 

realizaci, výkaz lektora)? 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, 

konflikty ve třídě, konflikty s učiteli na školách, uplatňování autority, 

trestná činnost) 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní 

údaje…) 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a 

svého kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

 

 



 

Příloha 5:  Přepisy rozhovorů 

 

Kamila, 4 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Ví, co má dělat, jaké jsou cíle setkání, jak jednotlivé techniky reflektovat a  jak 

s dětmi mluvit na konzultacích. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Schopnost jednat s dětmi, vést techniky a reflektovat je. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Myslím, že lektora může dělat každý, kdo má zájem o práci s dětmi 

v pubertálním věku a netrpí přehnanými předsudky ohledně probíraných 

témat. 

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, kterou realizuje KPPP (na 

co se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Prevence pod KPPP se snaží různá témata, která se dotýkají problémového 

chování, otevírat pomocí psychosociálních technik, ne tedy pouze pomocí 

přednášek, ale pomocí zážitku. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

V roli kamaráda. 



 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano, prohloubit vzájemné poznávání dětí, a to vzhledem k jejich spolužákům, 

k nim samotným a také k nám lektorům. Je to úvodní blok, který má vytvořit 

určitou vztahovou základnu pro bloky následující. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano, nicméně si je člověk upravuje vždy na míru svým vlastním potřebám i 

potřebám třídy. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano, používám je ve třídě běžně, ale ne všechny, pouze ty, se kterými mám já 

nebo můj kolega zkušenost, a které se hodí do programů a jsou nám 

sympatické a dobře se osvědčily. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Jejímu významu rozumím, snažím se ji nepodceňovat, ale ne vždy se podaří 

dotáhnout ji do konce a „vytáhnout“ z dětí co v nich je. Myslím si však, že je 

to otázka zkušeností, nácvik reflexí během základního výcviku považuji za 

dostatečný. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

Vývoj situace ve třídě, její změny, změny klimatu a fungování v kolektivu, 

změny žákovských rolí a podobně. 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o realizaci, 

výkaz lektora)? 

Bez problému. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli na školách, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Na takové ty běžné ano, v případě vážnějších problémů je vždy možné 

kontaktovat poradnu. 



 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Spíš bych řekla, že mi ukázal, co se mnou ty techniky dělají a jak je prožívám, 

než že by mi ukázal mé slabé a silné stránky, přece jen to byl pouze týdenní 

výcvik, jehož úkolem bylo zvládnout psychosociální hry a poznat, jak působí 

na děti. Nebyl zaměřený na nás osobně a neřekla bych, že by to mělo být jeho 

cílem. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Tomu jsme se nevěnovali, ale domnívám se, že s vlastními emocemi umím 

pracovat. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Na podobné téma si nevzpomínám, ale dobře poslouží i supervize 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

     Základní výcvik mi pomůže vytvořit fungující tým pouze s prvním kolegou,    

     spolupráce s dalšími lektory již není založena na žádném výcviku. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému?  

na poradnu, metodičku prevence nebo na školního psychologa dané školy, 

případně podle typu problému na jiné odborníky 

 

Erika, 4 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Lektor, který se umí naladit na kolektiv a umí reagovat na potřeby dětí. Má 

nějaké teoretické zakotvení (zná aktivity, má základy z psychologie a zná 

rizika používaných technik). 

 

 



 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Spolupráce s kolektivem. Znát dobře techniky. Umět vést reflexe, umět 

komunikovat s dětmi. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Měl by být autentický, empatický, spolehlivý a komunikativní. 

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Jde o předcházení rizikových jevů prostřednictvím čtyř tematických bloků, ale 

já osobně si myslím, že tam spadá víc věcí (sebepojetí, poruchy příjmu 

potravy, sexualita, počítače, vztah s rodiči…) 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Parter dětem 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano- navázání kontaktu s dětmi, protože neznám ten kolektiv. Nedělám ještě 

přímo primární prevenci. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano, ale hodně mi pomohl manuál 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 



 

Chápu její význam, ale není to moje silná stránka. Pomohlo by mi, kdyby se 

hned na začátku výcviku vytvořily dvojice (ne až v polovině) a více se pak 

reflexe cvičily už ve dvojicích. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

Interakce dětí, celková atmosféra. 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, potvrzení o realizaci, výkaz 

lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Ne, tato témata tam téměř nebyla. Uvítala bych, aby na ně byl kladen větší 

důraz a bylo zde více modelových situací. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

     Spíš ne, ale neměla jsem potřebu se na to soustředit. Pracuji na nich,  

     ale ne zásluhou výcviku. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ne, vůbec se o tom nehovořilo, byla bych ráda, kdyby to tam zaznělo. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Ne, ale vím, jak své soukromí chránit. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano – tedy, my už jsme se znaly. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – na poradnu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alžběta, 4 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Prošel dvouletým výcvikem a sám si ozkoušel techniky. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Vnímavost, empatie, hravost. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Klidný, podporující. 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Konkrétně je to prostor pro děti ve třídě, kde se mohou poznat jinak než při 

vyučování, prostor poznat sám sebe a ostatní.  Obecně jde o posilování vztahů 

a předcházení patologickým jevům. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Jako partner dětí. 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano, seznámit se se třídou, představit se a uvědomit si svou roli. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano 



 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano, ale hodně jsem spolupracovala s manuálem. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Reflexi považuji za důležitější část než je samotná realizace technik.  

Ale potřebovala bych je víc procvičovat na výcviku. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

atmosféra, vztahová síť, síla, pohyb 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, potvrzení o realizaci, výkaz 

lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Ano 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

           Něco ano a pracuju na nich. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ne, ale můj parťák ano. Výcvik byl s růžovými brýlemi, realita tak hezká 

nebyla.  Po výcviku jsem měla očekávání, že to všechno dobře dopadne, 

protože na výcviku všichni spolupracují, komunikují a nikdo mě neupozornil, 

že ve třídě to tak vždy nebývá. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Ne, ale pomáhá mi parťačka. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano, stačilo to. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – škola, poradna. 

 



 

Olina, 3 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor? 

Zkušený lektor, dokáže odlišit vážnou situaci od špatné atmosféry. 

Kompetentní lektor je lektor, který projde dvouletým výcvikem poradny a 

nasbírá za tu dobu zkušenosti. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Měl by umět „nahodit vážnou tvář“, měl by být příjemný a mít vztah k dětem. 

Měl by být všímavý, měl by umět naslouchat. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence? 

Laskavost, spravedlivost 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Jde o potírání sociálně patologických jevů za pomoci externích návštěv dvou 

lektorů na školách. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Kamarádské, neodborné roli 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Upravit a zlepšit vztahy ve třídě, stmelit kolektiv. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech?  

Ano. 



 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Porozuměla jsem jejímu významu, ale neuměla jsem ji z počátku vést a 

aplikovat. Dělala jsem ji nesprávně. Pomohlo by mi sledování působnosti 

zkušenějších lektorů ve třídě. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

stále se měnící vztahy, socializace jedinců, kladně pozitivní vývoj 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, potvrzení o realizaci, výkaz 

lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Nepřipravil. Pomohlo by mi znát více kazuistik na výcviku a více se bavit o 

tom, jak takové chování řešit. Nicméně oceňuji „poradnu na drátě“, to 

znamená, že během realizace programu můžu zkontaktovat poradnu a poradit 

se s metodikem. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Ano. Pracuju s tím celý život. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ano, dostatečně. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Ano 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

Ano. 



 

 

Štěpánka, 3 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Člověk, který prošel nějakým vzděláváním (humanitně zaměřené VŠ, kde měl 

psychologii, pedagogiku a má povědomí například o věcech jako je dynamika 

skupiny) a dále základním výcvikem  KPPP před tím, než vstoupil do třídy. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Umět vést reflexi a umět pracovat s kolektivem. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Schopnost empatie, schopnost jednat s učiteli a umět dát doporučení, pozitivní 

vztah k dětem (hravost, kreativita), morální zásady, schopnost sebereflexe a 

reflexe své práce a umět pracovat se svými chybami, znalost svých možností 

jako lektora primární prevence. 

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Jedná se o prevenci (předcházení) sociálně patologickým jevům (šikana, 

rizikové chování – závislosti, sexualita, rasismus…), ve smyslu pozitivní cesty. 

Posiluju, co v dětech je dobrého. Neříkám jim tohle nedělej, to je špatné. Tato 

prevence se zaměřuje na třídní vztahy, závislosti (látkové i nelátkové), 

hodnoty, posilování sebepojetí, sebeprezentace. 

 



 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Jako partner, ale udávám hranice. 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Posílení sebepojetí, sebeprezentace, sebevědomí žáka. Dalším cílem je 

seznámení se se třídou, naladění na další spolupráci. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano, k porozumění mi pomohla „metarovina“ následující po každé technice. 

To znamená diskuze, k čemu to bylo, co s tím ve třídě atd. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Porozuměla jsem významu, ale mám pocit, že během základního výcviku by 

bylo lepší to déle trénovat. Po výcviku jsem si nebyla úplně jistá, jak se vedou 

reflexe. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

život třídy, formování vztahů a rolí 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, potvrzení o realizaci, výkaz 

lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Ne moc, chtělo by tomu věnovat delší časovou dotaci na výcviku, mít nějakou 

přednášku ohledně trestné činnosti, víc se zaměřit na řešení kázně a konfliktů 

ve třídě. Třeba i nějaké modelové situace. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  



 

Nedokážu to přesně reflektovat, protože jsem se s tím učila pracovat již před 

výcvikem ve své škole. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ano, díky tomu, že si techniky ve výcviku sama vyzkouším. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Moc ne, jen pár návrhů (například mít společný lektorský mail), ale ani jsem 

necítila, že to potřebuju. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano, neznala jsem před vstupem do výcviku ani jednoho ze svých kolegů a 

během výcviku jsme se krásně stihli seznámit. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

Ano, na metodika primární prevence nebo ředitelku poradny. 

 

 

Emanuela, 3 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Měl by být schopen řídit třídu. Vědět, pro koho je vhodná která technika a být 

citlivý na věci, které se mohou ve třídě dít. Lektor by tyto věci měl umět 

odhalit a když už odhalené jsou, tak s nimi umět pracovat. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Umět řídit kolektiv, umět se naladit na „dětskou vlnu“ (na jejich chápání). 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Přátelský, tolerantní, komunikativní, vnímavý. 

 



 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Jedná se o programy pro děti ZŠ, zaměřené na posilování jejich pozitivních 

hodnot, dobrých vztahů ve třídě a jejich sebepřijetí. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Jako dospělý, který dětem připravil program, ale který zároveň dokáže být 

kamarádem, když to ony samy chtějí. 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano- sebepoznání –aby si děti uvědomily něco o sobě i něco nového o svých 

spolužácích. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Ano, výcvik byl dostačující. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

Fungování kolektivu, kdy spolu koexistují různé osobnosti a nějak na sebe 

reagují. 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o realizaci, 

výkaz lektora)? 

Ano. 



 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Ano, už jsem v tom měla praxi díky skautingu, kde působím jako vedoucí. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat? 

Někdy jsem opravdu „zírala“, co jsem se o sobě dozvěděla, aktivity na výcviku 

mi hodně daly. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ne. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Spíš mě to naučila až supervize, výcvik moc ne, ale měl by se tomu 

určitě věnovat. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano, my jsme se sice znali už předtím, ale myslím, že to dostačující je. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – na poradnu (Míša, Ivana) 

 

 

Nikola, 3 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Ví, co dělá a ví, co tím může způsobit. Řídí se podle informaci které má a 

„neleze“ do něčeho čemu nerozumí. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Znalosti o fungování třídní dynamiky, zná sám sebe, sehranost s parťákem. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Upřímnost, spolehlivost, otevřenost, umění naslouchat. 



 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Cílem je předcházet rizikovému chování u dětí, a to pomocí osobnostního 

poznání. Dílčím cílem je pak odhalit probíhající problém a předat ho když tak 

k řešení dál. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Jako cizí element, žáci se s námi baví otevřeně, protože vědí, že tím, že s nimi 

pořád nejsme, jsou v bezpečí. 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano- sebepoznání a umožnění komunikace mezi dětmi navzájem, aby se lépe 

poznaly. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Ano, už jsem ale měla znalosti s reflexemi před výcvikem, dělala jsem podobné 

aktivity v turistickém oddíle.  

Myslím, že je důležité zdůrazňovat, že reflexe jsou „gró“ technik. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

Utváření vztahů ve třídě, jejich proměny a jejich zacyklovávání. 



 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o realizaci, 

výkaz lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Základní věci ano, ale vážnější témata ne. Vím jen, že když se něco závažného 

vyskytne, volám do poradny. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Moc ne, pracuji na tom hlavně ve spolupráci s kolegou. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ne, mělo by se na to poukázat kazuisticky a pobavit se o tom, jak reaguje 

třída, když dám najevo, že se mě něco dotklo (nevím nakolik vyvážit roli 

lektora a člověka). 

Také si myslím, že když se opatrně zachází s emocemi lektorů, posílí to jejich 

vztah se třídou. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Ano. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – na poradnu (Míša, Ivana) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ludmila, 2 roky praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor? 

Jedná se o lektora, který má teoretické vzdělání o tom, co dělá (ví, co je 

primární prevence, jaký je její smysl a má povědomí o klientele, ke které 

přistupuje). Zná techniky a ví, jak s nimi pracovat, umí na ně motivovat děti, 

zná jejich úskalí a ví, co se z těchto technik dá vytěžit. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Schopnost efektivně komunikovat (s dětmi, učiteli, poradnou, kolegou), 

sebezkušenost. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

„selský rozum“, aktivita, mentální i fyzická vyzrálost, alespoň průměrná 

inteligence 

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Jedná se o soubor aktivit, které pomáhají u dětí rozvíjet jejich pozitivní 

stránky osobnosti, a tím předcházet negativním vlivům a jejich případným 

dopadům. 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Nejsem vrstevník, jsem mladý učitel. 



 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Rozvíjení sebepoznání, sebehodnocení, seznámení s lektory a poznání zbytku 

třídy. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Ano, pomohl mi k hodně videotrénink interakcí na výcviku. Ukázal mi, jak 

žáky rozpovídat. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

To, jak to funguje mezi dětmi navzájem, jejich reakce na nás. Reakce dětí při 

společné práci (zda se hádají nebo ne). 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, potvrzení o realizaci, výkaz 

lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Částečně, nepřipravil mě moc na konflikty s učiteli. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Ano, ale paralelně s výcvikem jsem absolvovala sebezkušenostní výcvik, ten mi 

pomohl víc. 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ano. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 



 

Ano, pomohl mi uvědomit si, že spoustu věcí říkat dětem nemusíme, protože to 

není cílem primární prevence. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Ano – speciálně mi pomohla technika „kresba diktátem“. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – na metodika prevence či přímo na ředitelku poradny. 

 

Jonáš, 6 měsíců praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Ten, který se umí vcítit do života dětí, umí je zaujmout a dokáže reagovat 

v nečekaných situacích. Umí posoudit, co se ještě hodí a co už by bylo moc. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Umět posoudit, co dítě potřebuje a dokázat to zakomponovat do programu. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Empatický, klidný, otevřený.  

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Podpořit to, co je v dětech dobré, protože já je nevychovávám, chci je jen 

nasměrovat určitým směrem. Cílem je pomoci dětem, kterým by mohlo být 

ubližováno nebo se ve třídě necítí dobře. Ukázat dětem, že nějaké chování 

není vhodné. 



 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Jako starší kamarád, který má více zkušeností. 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano- poznat děti, vyvolat vzájemnou důvěru. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Už před výcvikem jsem měl zkušenosti s reflexí. Ale na výcviku by se jim mělo 

věnovat určitě víc času a mělo by to být víc „tvrdší“ (aby ostatní lektoři 

nespolupracovali), videotrénink interakcí by měl být opakovaně, jednou to 

nestačí. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

vztahy mezi dětmi, hierarchie ve třídě 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o realizaci, 

výkaz lektora)? 

Ano. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Ve třídě ano, při konzultacích moc ne, potřeboval bych více kazuistik a 

modelových situací na výcviku. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Znal jsem je již předtím. 



 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Trochu ano, ale spíš teoreticky. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Tolik jsme se tam tím nezabývali, ale ani jsem to nepotřeboval. 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Úplně ne, bylo by lepší vytvořit týmy už třeba 2. Den. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – Míšu a posléze na supervizi. 

 

Albert, 6 měsíců praxe 

Pro dobré porozumění si upřesníme pojem „kompetence“, který můžeme definovat 

jako praktickou dovednost, založenou na teoretických základech. 

 

1) Co podle tebe znamená kompetentní lektor primární prevence? 

Lektor, který zná problémy spolupráce kolektivu, problémy návykových látek, 

šikany, vztahů mezi dívkami a chlapci. 

2) Které kompetence považuješ za nejdůležitější? 

Schopnost dobře vést a umět zhodnotit reflexe, umět zadat aktivity a udržet 

kázeň ve třídě. 

3) Jaké osobní (charakterové) vlastnosti jsou nezbytné pro práci lektora primární 

prevence?  

Empatický, upřímný, pravdomluvný, citlivý, vtipný. 

 

Vím, že jsi prošel/prošla základním čtyřicetihodinovým výcvikem v rámci KPPP a už 

máš zkušenost minimálně s prvním blokem programu realizovaného ve třídách a 

můžeš tedy dobře reflektovat účinnost základního výcviku. 

 

4) Jak rozumíš pojmu primární prevence ve školách, realizovanou KPPP (na co 

se tato prevence zaměřuje a co je jejím cílem)? 

Předcházení nežádoucích jevů v třídním kolektivu. 



 

5) Jak vnímáš svou roli ve třídě? 

Lehce nadřazené, ale snažím se být v co nejrovnější roli (ale mám jakousi 

formální autoritu) 

6) Celá struktura projektu primární prevence v rámci KPPP je rozdělena do čtyř 

bloků. Základní výcvik tě měl připravit na první blok. Rozumíš, co je cílem 

tohoto prvního bloku? 

Ano- seznámit se se třídou, a také, aby si žáci uvědomili něco o sobě i o sobě 

navzájem. 

7) V rámci základního výcviku ses seznámil/a  s řadou technik, porozuměl/a  jsi 

významu všech? 

Ano. 

8) Použil/a jsi tyto techniky ve třídě nebo uměl/a bys je do dalších programů 

správně zařadit? 

Ano, ale pomáhal mi zkušenější parťák. 

9) S technikami je neodlučitelně spjata následující reflexe. Porozuměl/a  jsi 

jejímu významu, umíš ji vést a aplikovat ve třídě? 

Porozuměl, ale v prvním bloku jsem ji nechal na zkušenějším partnerovi. Sám 

bych potřeboval víc praxe na výcviku. 

10)  Co si představíš pod pojmem „dynamika třídy“?  

pohyb, střídání vztahů, hierarchie třídy 

11) Zvládáš zpracování dokumentace (psaní zpráv, dodatků, potvrzení o realizaci, 

výkaz lektora)? 

Dodnes nevím, zda píšu zprávy dobře, na výcviku jsme měli jen jeden vzor. 

Hlavně dodatky (zápisy z konzultací), nevím, zda je nepíšu moc podrobně 

nebo to mám psát naopak ještě podrobněji. 

12) Připraví tě tento výcvik na řešení problematických situací (kázeň, konflikty ve 

třídě, konflikty s učiteli, uplatňování autority, trestná činnost)? 

Moc ne, ale v tom mi pomůže supervize. 

13) Výcvik ti měl zprostředkovat poznání tvých slabých a silných stránek, 

podařilo se to, rozeznáš je a umíš s nimi pracovat?  

Ano, v tomto tématu výcvik dokázal dost. 



 

14) Připraví tě výcvik na to, jak pracovat ve třídě s vlastními emocemi? 

Ano, snažit se své emoce neventilovat a být objektivní k dětem. 

15) Naučí tě výcvik, jak ochránit sama sebe? (psychohygiena, osobní údaje…) 

Ano 

16) Je období základního výcviku dostatečně dlouhé k tomu, abys poznal/a svého 

kolegu a dokázali jste vytvořit fungující tým? 

Nepotřeboval jsem to, chodím do tříd s dlouholetým lektorem, s kterým jsem 

se znal již předtím. 

17) Víš na koho se obrátit v případě jakéhokoliv problému? 

ANO – na poradnu (Míša, Ivana) 

 


