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Úvod 

Téma mé bakalářské práce „Participace Policie České republiky na školních 

programech prevence“, jsem si zvolila zejména z toho důvodu, že jako občanský zaměstnanec 

Policie České republiky nebo jako externí zaměstnanec Domu dětí a mládeže v Horních 

Počernicích, se stále více setkávám s tím, že mnoho dětí se nedokáže zorientovat v základních 

dopravně bezpečnostních návycích a nedokážou odhadnout nebezpečí pro svoji osobu nebo 

pro blízké okolí. V podstatě nedokážou ani adekvátně reagovat na situace, kdy jim hrozí 

přímé nebo zprostředkované nebezpečí. 

Příčin proč tomu tak je, je samozřejmě mnoho. Těmito příčinami může být např. 

rodina, resp. rodiče, kteří nemají čas seznamovat děti se základními bezpečnostními pravidly 

nebo rodiče, kteří nechávají tyto skutečnosti na bedrech škol. Příčinou může být i samotná 

škola, neboť ne každá škola si plní své preventivní programy tak, jak by měla. Nezabezpečují 

výuku potřebnými edukačními pomůckami či podkladovými materiály. Mnohdy tyto 

programy nechávájí na učitelích, kteří jsou v podstatě odkázáni pouze na ty materiály, které si 

sami opatří. Mezi další příčiny patří rychle se rozvíjející společnost, technika, materiální a 

ekonomické možnosti jednotlivců aj. Dnešní velmi uspěchaná a moderní doba přináší i řadu 

negativních jevů, které se souhrnně označují, jako sociálně patologické jevy. Z tohoto 

označení je zřejmé, že se jedná o jevy, které jsou společností vnímány, jako nežádoucí, a které 

by chtěla společnost eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Děje se tak prostřednictvím 

cílených výchovných programů na půdě škol a školských zařízení, prostřednictvím různých 

preventivních programů participujících státních a soukromých subjektů. 

Jednou z konkrétních možností, jak děti seznamovat s možnými bezpečnostně 

dopravními riziky je vzdělávací program Ajax. Byl koncipován pro žáky I. stupně základních 

škol. Jedná se o celorepublikový program. Jeho autorkou byla policistka Preventivně 

informační skupiny Policie České republiky OŘ Sokolov. Úkolem programu je zábavnou 

formou, seznámit žáky I. stupně základních škol se základy právního vědomí. Za pomoci 

ilustrovaného zápisníku, kterým provádí pes Ajax a jeho psovod Standa, se snaží upozorňovat 

na možné patologické jevy a těmto předcházet. Snaží se zábavnou formou upozorňovat na 

jevy, jako je šikana, krádeže, alkohol a jiné návykové látky, bezpečnost na silnici a jiných 

komunikací, nebezpečí skýtající se od neznámých osob apod. Žáci na první seznamovací 

hodině dostávají zápisník od policisty, který pro ně v rámci celoroční přednáškové činnosti na 

jednotlivá témata, vhodným způsobem přiměřeným jejich věku, vytváří různé úkoly, soutěže, 

testy a hry.  
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V rámci svého výzkumu jsem se zúčastnila každý měsíc vyučovací hodiny, kde 

probíhala přednáška mé kolegyně preventistky Policie ČR. Jednalo se o předem domluvenou 

pravidelnou schůzku o délce jedné vyučovací hodiny za přítomnosti třídní učitelky.  

V bakalářské práci jsem vymezila základní pojmy a zmapovala situaci ve výchovném 

procesu, uvedla jsem možnosti prevence a preventivních programů a taktéž jsem uskutečnila 

výzkum s žáky druhé třídy vybrané základní školy. Cílem výzkumu bylo poukázat na fakt, že 

preventivní program Ajax, je svým způsobem zpracování, svou koncepcí a náplní programem 

jedinečným, který oceňují pro jeho kvality, děti, rodiče, pedagogové, tak ale i samotní 

preventisté Policie ČR. Je proto velice smutná situace, kdy se vedení Policie ČR nedokáže 

dohodnout s autorkou na autorských právech a celý projekt, je tak k velké nelibosti kantorů, 

dětí a všech zúčastněných postupně zcela ukončován. 

  



 

11 

 

1. Vymezení základních pojmů 

Abychom se lépe dokázali orientovat v následující problematice, preventivně 

vzdělávacího programu, musíme se taktéž seznámit se základními pojmy, které se k této 

problematice vztahují. 

1.1. Prevence 

Prevencí lze chápat, v nejširším slova smyslu, soubor nerepresivních opatření, která 

vedou k předcházení samotného nežádoucího chování, tedy takového jednání, které je pro 

společnost nebo pro danou skupinu neakceptovatelné. Prevencí jako takou, můžeme tedy 

v našem případě chápat takovou činnost, která vede díky cílenému preventivně vzdělávacímu 

programu Ajax, k výchově žáků a samotnému předcházení či minimalizaci rizikových 

projevů, které jsou spojeny s bezpečností na komunikacích, v běžném životě dítěte a dalších 

rizikových oblastech.  

1.2. Patologické chování 

Pod pojmem patologické chování, nebo-li sociální deviací, rozumíme taková jednání, 

která jsou odchylná od očekávaného standardizovaného a institucionalizovaného chování, 

které předepisuje sociální norma, platná v určitém sociálním útvaru.
1
 Důsledkem 

patologického chování bývá sankce. Sankce by měla následovat vždy a pokud možno ihned, 

po porušení určitého pravidla tak, aby přestupce ihned pocítil překročení pravidla.  Zároveň si 

uvědomil, závadovost svého chování a současně i možnou prevenci tak, aby neporušil určité 

pravidlo opakovaně, v blízkém časovém intervalu. 

1.3. Rizikové chování 

Za rizikové chování lze považovat taková chování a takové vzorce chování, které ve 

svém důsledku vedou k prokazatelnému nárůstu sociálních, zdravotních, výchovných či 

jiných rizik pro jedince nebo společnost. 

Pojem rizikové chování zahrnuje rozmanité formy, které mají negativní dopady na 

zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince anebo ohrožují jeho sociální okolí. 

Zároveň ohrožení může být reálné nebo předpokládané. Mezi formy rizikového chování se 

řadí rizikové zdravotní návyky, rizikové sexuální chování, agresivní chování, delikventní 

chování, rizikové chování ke společenským institucím, hráčství a rizikové sportovní aktivity. 

                                                
1 Geist, B. Sociologický slovník, Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1992, s. 61  



 

12 

 

Společným jmenovatelem všech forem rizikového chování je kritérium prepatologické úrovně 

sledovaného jevu, tzn., že teoretické systémy zabývající se rizikovým chováním, nepřesahují 

do popisu patologické roviny problematiky. Jednotlivé formy rizikového chování se často u 

jedince vyskytují současně. Tento jev je označován, jako syndrom rizikového chování.  

Rizikové chování je multidisciplinární a sociální konstrukt, jehož užší definice je ovlivňována 

předmětem daného vědního oboru, společenským, historickým, vývojovým a kulturním 

kontextem.
2
  

1.4. Dítě 

Definic pojmu dítě nebo v jiné modifikované podobě, lze nalézt celou řadu a to jak 

v odborné pedagogické literatuře, tak i různých právních předpisech. Za základní pramen je 

však považována Úmluva o právech dítěte, která byla ratifikována ještě coby Českou a 

Slovenskou Federativní republikou dne 30. září 1990, kdy Česká republika k této přistoupila 

svým vznikem dne 1. ledna 1993. V čl. 1 Úmluvy se za dítě považuje každá lidská bytost 

mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti 

dosaženo dříve.
3
 Tato unifikovaná mezinárodněprávní definice byla přenesena i do našeho 

právního řádu, kdy v občanském zákoníku je pojem dítěte specifikován tak, že se jedná o 

osobu nezletilou, tzn. takovou osobu, která nedovršila osmnáctý rok věku svého života. Před 

dovršením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. 
4
Z pohledu pedagogiky 

je dítě lidský jedinec v životní fázi od narození do období adolescence ( 14-15 let). 

Pedagogika se dítětem zabývá, jako subjektem edukace zejména ze dvou hledisek a to 

z hlediska vývoje a možnostmi je vzdělávat a z hlediska způsobu a obsahu vzdělávání.
5
 

1.5. Práva dítěte 

Práva dítěte jsou zakotvena zejména v Deklaraci práv dítěte, která byla přijata a 

vyhlášena dne 20.11.1959 Valným shromážděním OSN v New Yorku, kde v preambuli je 

uvedeno, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a 

zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. V deklaraci byly přijaty zásady, aby děti 

                                                
2 Miovský, M., a kol., Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování, Praha: 

Univerzita  Karlova, 2012, s. 127 

3 Vláda ČR: Rada vlády pro lidská práva: Úmluvy o právech dítěte, [online]. Praha, 2009. [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné na WWW < http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-

mezin-umluv/umluva- o-pravech-ditete-42656/ > 

4 Občanský zákoník, Ostrava: Sagit, 2009, s. 8   

5 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, M. Pedagogický slovník, Praha: Portál, 1998, s. 53  

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-%20o-pravech-ditete-42656/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-%20o-pravech-ditete-42656/
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mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod ku prospěchu vlastnímu i prospěchu 

společnosti. Deklarace současně vyzvala všechny státy světa, aby do svých právních řádů 

zakotvily tyto zásady, které jsou pro děti a jejich rozvoj zcela určující.    

Na Deklaraci práv dítěte bylo navázáno novým a z pohledu vývoje světa i 

modernějším mezinárodním dokumentem, a to Úmluvou práv dítěte, která byla přijata a 

vyhlášena 20. listopadu 1989 a ze stran České republiky byla ratifikována dne 7. ledna 1991, 

resp. 1.1.1993,  kdy ratifikace přešla nástupnicky na Českou republiku.  

Podle mezinárodního dokumentu OSN z r. 1989, Úmluvě o právech dítěte, má každé 

dítě bez rozdílu pohlaví, právo na bezplatné povinné vzdělání, které bude respektovat jeho 

individualitu, jeho jazyk a kulturní hodnoty. Musí podporovat jeho rozvoj osobnosti, 

schopnosti a přirozené nadání. Právo na vzdělání musí být poskytováno na základě rovných 

příležitostí.
6
 

1.6. Bezpečnost 

Za bezpečnost lze považovat soubor opatření vedoucí k ochraně a rozvoji chráněných 

zájmů. Tyto zájmy jsou chráněny např. v přestupkovém zákoně, popř. v trestním zákoníku 

nebo v jiných právních předpisech, kde za překročení chráněného zájmu následuje zákonná 

sankce. V těchto zákonných normách je přesně definován zájem společnosti na ochraně jejich 

hodnot, postojů, rozvoji aj. společenských zájmů.  

Bezpečnost nemusíme vnímat, jen jako soubor opatření, která jsou zakotvena 

v právních normách. Za bezpečnost lze považovat i např. jakékoli technické či technologické 

opatření, která jsou cílená a systémově přijatá za účelem předcházení nežádoucích situací.  

1.7. Dopravní výchova 

Za dopravní výchovu lze považovat vše, čím můžeme eliminovat nebo předcházet 

dopravním nehodám. Dopravní výchovou se snaží erudovaní lektoři nebo poučení laici 

zájemcům vysvětlit základní zásady a návyky v dopravě tak, aby adresáti, byli řádně poučeni 

a připraveni na možné negativní situace v dopravě.  

1.8. Bezpečnost v dopravě 

Jedná se o soubor opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti občanů, zejména dětí a 

seniorů. Mezi základní opatření moderně a komplexně ošetřené přechody pro chodce, příčné 

prahy, zvýraznění dopravních značek fluorescenčním podkladem, nasvícení přechodů pro 

                                                
6 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, M. Pedagogický slovník, Praha: Portál, 1998, s. 185  
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chodce, včetně UV světla, makety policistů, měřiče rychlosti, informativní tabule a jiná 

opatření, vedoucí k lepšímu zviditelnění a informovanosti všech účastníků v dopravě.
7
  

2. Prevence a její členění 

Jak již bylo uvedeno, za prevenci a preventivní činnost, lze považovat vše, co 

předchází nežádoucímu chování a pokouší se mu zamezit nebo jej alespoň minimalizovat. 

Prevenci a preventivní programy dále členíme dle konkrétního zaměření a zacílení nápravy 

rizikového chování. Rizikové chování chápeme a vnímáme, jako chování, které je v nějakém 

směru v rozporu s určitými a zažitými pravidly chování nebo očekávanými vzorci chování.  

Cílem výchovně vzdělávací prevence na školách a ve školských zařízeních je, aby 

jednotliví adresáti preventivní činnosti, tzn. žáci, děti a mladiství se rozvíjeli harmonickým a 

všeobecně zdravým způsobem, aby byly eliminovány nebo alespoň maximálně 

minimalizovány sociálně patologické jevy, které na ně v rámci jejich vývoje působí. Za 

předpoklad úspěšné prevence, lze považovat její včasné naplánování, resp. aplikování a její 

časovou dlouhodobost. Tak, aby byli adresáti s touto prevencí co nejdéle seznamováni. Dále 

je pak důležitá její ucelená forma a systematičnost. S aplikací prevence souvisí taktéž otázka 

personifikace prevence, tzn. fundovanost jednotlivých učitelů nebo osob uvádějících prevenci 

do reálného života.  

Samotnou prevenci lze členit podle různých hledisek, např. dle obsahu na sociální 

prevenci, situační prevenci a viktimní prevenci, dále dle okruhu adresátů na prevenci 

primární, sekundární a terciální. 

2.1. Prevence sociální 

 Sociální prevence - představuje souhrn aktivit, které vedou ke správné socializaci a 

sociálního začlenění jedince do společnosti. Klíčovým problémem v páchání trestné činnosti 

jsou nepříznivé ekonomické a společenské podmínky, na jejíž zněnu je zaměřena právě 

činnost sociální prevence. Vzhledem k tomu, že většina dospělých začíná páchat trestnou 

činnost již v mladém věku, je sociální prevence zaměřena především na děti a mládež, kde je 

hlavním cílem jejich socializace.
8
 V rámci socializace jsou důležitými činiteli ve spolupráci v  

                                                
7 Dočkal, M.; Dostálová, I. Typy projektů prevence kriminality,  Praha: Odbor prevence Ministerstva vnitra ČR, 

2008   

8 Ministerstvo vnitra ČR: O nás prevence: prevence kriminality, [online]. Praha,  2009. [cit.2013-01-29 ]. 

Dostupné na WWW: < http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-

kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d> 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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oblasti sociální prevence především škola, rodina a volnočasové aktivity. Sociální prevence se 

také mimo jiné zabývá i pomocí obětem trestné činnosti. 

2.2. Prevence situační 

Vychází ze zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na 

určitém místě a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické 

ochrany je snahou situační prevencí minimalizovat kriminogenní faktory, což se zdá být 

nejefektivnější, při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je 

poměrně vysoká, ale to je podmíněno odpovídající volbou opatření a vložením finančních a 

personálních prostředků. Odpovědnost za opatření situační prevence nesou především obce, 

občané a v rámci vymezených možností také Policie České republiky.
9
  

Podstatou situační prevence je tedy idea změnit strukturu příležitostí ke spáchání 

trestného činu tak, aby pro pachatele nebyl prospěch z uskutečněného zločinu větší, než jeho 

námaha a riziko, které na uskutečnění vynaložil. To znamená, že trestný čin musí být 

uskutečnitelný obtížně, aby se pachateli nevyplatil. Je nutné maximalizovat překážky a 

minimalizovat zisk.
10

 

2.3. Prevence viktimní 

Vychází z konceptů zásad bezpečného chování, rozlišených s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. Jedná se o skupinové i 

individuální poradenství v oblasti zdravotní, psychologické i právní, trénink v obranných 

strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Uplatňuje 

metody sociální i situační prevence a podle míry ohrožení se vztahuje k primární, sekundární 

nebo terciární úrovni prevence kriminality.
11

  

Viktimologie je nauka o oběti trestného činu. Zabývá se modely lidského chování, 

kterým by se potenciální oběť měla vyvarovat a tím se vyhnout svému případnému postižení 

trestným činem. Cílem prevence viktimnosti tedy je, aby se člověk nestal obětí trestného činu. 

                                                
9 Ministerstvo vnitra ČR: O nás prevence: prevence kriminality, [online]. Praha,  2009. [cit. 2013-01-29]. 

Dostupné na WWW: < http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-

kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d > 

10
 Zapletal, J. a kol. Prevence kriminality, Praha: Policejní akademie ČR, 2008, s. 16 - 17 

11 Ministerstvo vnitra ČR:O nás prevence: prevence kriminality, [online]. Praha, 2009 [cit. 2013-01-29]. 

Dostupné na WWW: < http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-

kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d> 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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Neměla by být však pojata tak, aby zvyšovala u občanů strach ze zločinu, který pak může být 

mnohem větší, než je skutečná míra ohrožení kriminalitou.
12

  

2.4. Prevence primární 

Primární prevence je zaměřena na širší okruh dětí a není přímo cílená. Jejím obsahem 

je především prevence zaměřená na osvětu a poradenství, výchovnou a vzdělávací činnost a 

volnočasové aktivity. Je zaměřena na děti a mládež. Velkou úlohu v rámci primární prevence 

sehrává škola a rodina. Nespecifická podporující žádoucí formy chování obecně. Specifická  

je zaměřená proti konkrétnímu riziku
13

 

Nespecifikovaná primární prevence obsahuje veškeré aktivity, jenž mohou 

podporovat, zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování. Jedná se o 

veškerou volnočasovou aktivitu a organizaci volného času tak, aby tento byl smysluplně 

vyplněn a využíván a vedl k určitým žádoucím návykům společenských pravidel a 

odpovědnosti za své jednání. 

Za specifickou primární prevenci se již považuje konkrétní aktivita zaměřená na 

předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Specifičnost, 

je tedy dána konkrétní a určitou skupinou adresátů, na které je zaměřen preventivní program. 

Jedná se o osoby, u nichž se projevilo nežádoucí chování, popř., u nichž je předpoklad nebo 

vyšší pravděpodobnost, že konkrétní nežádoucí chování se u nich objeví. Specifickou 

primární prevenci lze vymezit i negativně a to za soubor opatření, která nejsou určena pro 

všechny adresáty konkrétního preventivního programu, ale pouze pro ty, u nichž je 

předpoklad vyšší pohotovosti k rizikovému chování. 

Za základní princip primární prevence se považuje výchova žáků ke zdravému 

životnímu stylu. Primární prevence by měla vést k osvojení si pozitivního sociálního chování 

a zachování si integrity osobnosti tak, aby pokud možno z každého žáka byli vychováni 

sebevědomí a sociálně vyrovnaní jedinci. 

                                                
12 Ministerstvo vnitra ČR: O nás prevence: prevence kriminality, [online]. Praha,  2009. [cit. 2013-01-29]. 

Dostupné na WWW: < http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-

kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d> 

13 Průcha, J.; Walterová,  E.; Mareš, M. Pedagogický slovník, Praha: Portál, 1998, s. 187 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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2.5. Prevence sekundární 

Sekundární prevence je zaměřena na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Dále se zaněřuje na 

sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, šikana, 

vandalismus, rasové konflikty), na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá 

nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) a na extrémně nepříznivé životní prostředí (ghetta, 

holobyty, zdevastovaná vybydlená sídliště apod.)
14

 

Sekundární prevence již tedy cílí svoji pozornost na konkrétní rizikové skupiny, které 

jsou již ohroženy sociálně patologickými jevy. Cílem sekundární prevence je snaha, v co 

možná největší míře, zamezit psychickým, somatickým, ekonomickým či sociálním újmám. 

Kdy např. u záškoláctví je cílem sekundární prevence zmírnit možné následky tohoto sociálně 

patologického jevu. Jde o snahu napravit vztah ke škole a jejímu vzdělávacímu programu a 

předcházet tak „sklouznutí“ do závadového prostředí, které by konkrétního jednice mohlo 

zcela odtáhnout od vzdělávacího procesu.  

  

                                                
14 Dočkal, M.; Dostálová, I.; Typy projektů prevence kriminality, Praha: Odbor prevence kriminality MV, 2008, s. 

7 
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2.6. Prevence terciální 

 Je zaměřena především na omezení a pokračování v páchání nežádoucích jevů nebo 

nežádoucího chování a na minimalizaci následků způsobených tímto jednáním u jedinců, u 

kterých se nežádoucí jev již vyskytl. Z pedagogického pohledu je velmi důležitá prevence 

násilného chování, užívání návykových látek a vzniku závislostí, prevence nemocí a úrazů.
15

 

Terciální prevence tedy již cílí na jedince, u kterých se již projevil konkrétní sociálně 

patologický jev.  Je tedy žádoucí, aby tento jev, byl napraven a aby bylo zabráněno určité 

recidivě tohoto jednání. Současně je však cílem terciální prevence, aby jedinec, který již 

jednal určitým patologickým způsobem, se dokázal vrátit zpět do normálního života. Jedná se 

o určitou resocializaci.  

Co se týče možné efektivity terciální prevence, lze konstatovat, že tato není moc 

vysoká. Odvíjí se od mnoha faktorů, mezi které zejména patří přeměna zažitých vzorců 

chování. Což je velmi náročné, jak z časových, tak i ekonomických důvodů, které v současné 

době považuji za velmi zásadní.  

2.7. Prevence z hlediska věku 

Škola je první institucí, se kterou se dítě dostává do bezprostředního kontaktu. Je tak 

pochopitelné, že je jí velice ovlivněn socializační proces dítěte, který do nedávna spadal 

pouze do funkce rodiny. Ve škole se však dítě dostává do zcela odlišných rolí, než které 

zaujímalo v rodině. Musí se ztotožnit s rolí žáka a s rolí spolužáka. V roli žáka vystupuje 

v roli podřízené a je tak nutno přijmout jednoznačně daná pravidla školního řádu. V roli 

spolužáka pak zastává roli souřadnou tj. kamaráda, vrstevníka a je důležité naučit se 

respektovat ostatní děti v třídním kolektivu.
16

 

Věk adresáta z hlediska poskytnuté preventivní činnosti je velmi zásadní, neboť 

preventivní činnost, aby byla co možná nejvíce efektivní, musí být přizpůsobena rozumovým 

schopnostem a psychickému rozvoji jedince. Děti v mladším školním věku sice chápou 

význam prevence, resp. chápou význam slov, ale nerozumí obsahu. V podstatě se řídí zákazy 

a povolením, což jsou pro ně základní vzorce chování. Děti ve starším školním věku, již 

naopak chápou i obsah prevence a jsou schopné se chovat dle žádoucích společenských 

vzorců i s vědomím sebehodnocení.  

                                                
15 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, M. Pedagogický slovník, Praha: Portál, 1998, s. 187 

16 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha:  Portál, 2000, s.159 
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3. Prevence sociálně patologického chování na ZŠ 

Dnešní uspěchaná a nelehká doba s sebou přináší do školství novou problematiku a 

nové konkrétní problémy, na které musí být ze stran školských zařízení adekvátně reagováno 

tak, aby tyto problémy, byly pokud možno eliminovány, popř. napravovány. V edukačním 

procesu je totiž žádoucí, aby se tyto problémy, resp. sociálně patologické jevy spojené 

s výchovným a vzdělávacím cyklem, dotýkaly možná co nejmenšího počtu jedinců. Tyto 

nároky jsou kladeny, jak na samotné vychovatele a pedagogy, kteří se musí v rámci svého 

profesního růstu stále zdokonalovat a školit, ale i také na rodiče a nejbližší okolí a na jiné 

subjekty, které obklopují jedince či skupiny jedinců, jenž mají sklony, k sociálně 

patologickým jevům. Výskyt sociálně patologických jevů na školách a ve školských 

zařízeních bohužel stoupá, prohlubuje se samotná závažnost důsledků. Škola reaguje tak, že 

se snaží těmto důsledkům institucionálně předcházet a tak z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR jsou vydávány směrnice a metodické pokyny, které školy a školské zařízení 

implementují do svých řádů a interních směrnic. Tím se ve školách a školských zařízeních 

v podstatě zavádí prevence sociálně patologických jevů, která již zaujímá velmi významné 

místo ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Zásadním krokem v řešení těchto situací byla změna v systému školství, která 

přibližně od roku 2005 zavádí do škol Školní vzdělávací programy, které se zaměřují na 

aktuální stav klimatu školy, tak ale i na činnosti směřující do budoucna.  

3.1. Systém primární prevence 

Jedním ze zásadních pilířů v oblasti celého souboru činností ve školství, které se 

zaobírají problematikou a předcházení sociálně patologických jevů, je právě systémem 

primární prevence. Jedná se o souhrn činností, metod a rozličných zásahů ze strany 

kompetentních institucí, které jsou implementovány do zákonných a podzákonných norem, a 

jenž jsou vydávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Adresáty těchto 

činností jsou zejména děti, mládež a dospívající jedinci. Systém primární prevence však není 

určen pouze pro školy a školská zařízení, ale i pro další zařízení, která participují na 

edukačním procesu. 

  



 

20 

 

Prevencí z pohledu škol a školských zařízení rozumíme prevenci realizovanou 

zejména školskými zařízeními, které jsou přímo řízeny Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Je to tedy oblast prevence, která je zaměřena na nejširší cílovou skupinu a 

tou jsou především děti a mládež. V rámci realizace primární prevence školská zařízení úzce 

spolupracují s dalšími státními i nestátními organizacemi, jako jsou například Ministerstvo 

vnitra ČR, Policie ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, městská policie, pedagogicko-

psychologické poradny a další. Tyto instituce zpracovávají své preventivní programy a jsou 

tak nepřímo provázáni se školskými zařízeními. Je však důležité, aby tyto subjekty, které 

vstupují do systému školy, respektovaly nastavení prevence ve škole.
17

 

 Každá škola, ať už základní nebo střední se v rámci realizace primární prevence řídí 

legislativně upravenými vyhláškami, nařízeními a metodickými pokyny vydanými 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi základní pokyny lze zařadit např.: 

 Metodickým pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení. 

 

Dalšími pomocníky v systému primární prevence na školách je velice podrobně 

zpracovaná publikace „Primární prevence rizikového chování ve školství“ (Miovský; 

Skácelová; Zapletalová; Novák; a kolektiv, Praha:Sdružení SCAN, 2010), která názorně 

popisuje celý systém prevence od způsobu zpracování Minimálního preventivního programu 

školy až po samotné příklady řešení modelových krizových situací. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR metodicky vede a koordinuje činnost školských koordinátorů 

prevence na krajských úřadech na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zde je úzká 

spolupráce. Dalšími pracovníky zabývajícími se prevencí jsou metodici prevence na okresní 

úrovni, kteří svou činnost realizují v rámci pedagogicko-psychologických poraden, metodicky 

vedou školní metodiky prevence, kterými jsou vybraní pedagogové z jednotlivých škol. 

  

                                                
17 Miovský, M.;, Skácelová, L.; Zapletatová, J.; Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: 

SCAN, 2010, s. 103 
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3.2. Minimální preventivní program 

Minimální preventivní programy jsou součástí školské preventivní strategie a jsou tedy 

dlouhodobými programy pro školy a školská zařízení. Tyto programy jsou však odvislé od 

několika faktorů, mezi které patří ekonomické možnosti školy, aktuální časové a personální 

možnosti. Minimální preventivní programy se taktéž přizpůsobují kulturním, sociálním či 

politickým okolnostem při vzniku samotných programů. Obsah Minimálních preventivních 

programů by měl jasně definovat krátkodobé, ale i dlouhodobé cíle a měl by být plánován tak, 

aby tyto cíle byly reálné a splnitelné.  

 V rámci jednotlivých škol se preventivní činnost řídí podle zpracovaného 

Minimálního preventivního programu dané školy, který má ředitel školy povinnost každý rok 

obnovovat. V rámci zpracování tohoto programu spolupracuje se školním metodikem 

prevence, který se podílí na koordinaci a realizace programu. Tato povinnost mu vyplývá 

z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Nezastupitelnou úlohu v rámci tvorby preventivního programu 

školy mají třídní učitelé, kteří jsou součástí subkultury třídy a mají tak největší podíl na 

eliminaci patologického chování žáků. Další podíl na realizaci programu mají i ostatní 

pedagogičtí pracovníci školy, kteří v rámci své výuky začleňují jednotlivá témata prevence 

stanovená v programu do výuky svých předmětů. Program se zaměřuje především na tato 

témata. 

 Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

 Rozvoj sociálně komunikativních dovedností 

 Osobnostní a sociální rozvoj žáků 

 

Je založen na aktivní činnosti žáků a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. 

Celý Minimální program prevence je vyhodnocován a je nedílnou součástí výroční zprávy 

školy. Kontrola nad realizací programu spadá do kompetence České školní inspekce.
18

 

Program musí podporovat zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a 

duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného a duševního blaha 

(výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), a být zdrojem 

podnětů pro zpracování a realizaci Minimálního preventivního programu.
19

  

                                                
18

 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16.10.2007 

19 Miovský, M.; Skácelová, L; Zapletatová, J; Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: 

SCAN, 2010, s. 101 
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Minimální preventivní program, je tedy cílen zejména na to, aby docházelo k podpoře 

vlastní aktivity žáků s využitím pestrosti forem preventivní práce s žáky, a to za součinnosti 

celého pedagogického sboru školy a zákonných zástupců žáků školy. Aby minimální 

preventivní program byl, co možná nejefektivnější je důležitá spolupráce napříč všemi 

skupinami, které se podílejí na programu. Minimální preventivní program je zpracováván na 

jeden rok a poté by měl být aktualizován, popř. vytvořen nový.  

Za Minimální preventivní program sice plně odpovídá statutární představitel školy, 

tzn. ředitel školy. Nicméně za zpracování a obsah zodpovídá školní metodik. Bohužel se 

mnohdy v praxi stává, že školní metodik má tuto problematiku ke své primární činnosti 

přidruženou navíc nebo nesplňuje vyhláškou předpokládané odborné znalosti a tudíž není za 

tuto činnost ani honorován. Tomu bohužel odpovídá i samotná úroveň Minimálních 

preventivních programů některých škol.  

3.3. Spolupráce na úrovni školy 

Pokud, má primární prevence plnit svoji efektivitu, musíme vycházet z faktu, že 

prostředí školy a vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky musí navozovat atmosféru přátelského 

prostředí, kde panuje důvěra, dobrá komunikace a vzájemná podpora mezi žáky, pedagogy, 

ale i rodiči žáků. Je důležité, aby pedagogové byli vzorem, v pozitivním slova smyslu, ve 

svém chování pro své žáky, a aby tak celý výchovně vzdělávací proces přinesl tížený efekt.  

Vzájemná spolupráce ředitele školy, školního metodika prevence a třídního učitele je 

hlavním činitelem v úspěšné realizaci školní primární prevence a předcházení nebo 

minimalizaci nežádoucímu sociálně patologickému chování. 

1. Statutárním představitelem školy je ředitel, který svým postavením zodpovídá 

za celkovou realizaci prevence sociálně patologických jevů ve škole. Jeho hlavním posláním 

je především vytvoření takového klimatu školy, aby výskyt rizikového chování žáků byl co 

možná nejvíce minimalizován. Jeho činnost je v tomto ohledu velice rozsáhlá. Jestliže však 

přes veškerá úsilí přesto dojde k výskytu nežádoucího chování, je jeho povinností přijmout a 

najít relevantní opatření k řešení této nežádoucí situace. Z hlediska prevence je však důležité 

vytvořit především podmínky k předcházení sociálně patologického chování, což se právě 

děje zejména následujícími činnostmi: 

 zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na 

primární prevenci sociálně patologických jevů, 
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 koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním 

Minimálního preventivního programu a začleněním Školního preventivního 

programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, 

 řešením aktuálních problému souvisejících s výskytem sociálně patologických 

jevů ve škole, 

 jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který 

má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium 

k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů, 

 pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické 

primární prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými 

zástupci ve škole, 

 podporou týmové práce školního metodika, výchovného poradce, školního 

psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších 

pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování 

Minimálního preventivního programu, 

 spoluprací s metodikem prevence a krajským školským koordinátorem 

prevence, 

 podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného 

času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se 

zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.
20

 

 

2. Školní metodik prevence je pedagog, který je oficiálně jmenován ředitelem 

školy. Standardní činnost školního metodika je vymezena právními předpisy, zejména 

přílohou č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních.  

Vzhledem ke skutečnosti, kdy ředitelé škol nemají v praxi tolik času na koncipování 

Minimálních preventivních programů, předávají tuto problematiku plně do kompetence 

školního metodika.  

Aby školní metodik byl úspěšným autorem a realizátorem Minimálního preventivního 

programu a mohl být jmenován statuárním představitelem školy do výkonu této funkce, musí 

splňovat několik předpokladů. Jednak musí mít odborné pedagogické znalosti a být 

                                                
20 Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ročník LXIII, sešit 11, listopad 2007, s. 6 
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absolventem magisterského studia, přičemž svoji kvalifikaci by si měl také v průběhu své 

činnosti doplňovat, obnovovat a upevňovat, což je upraveno ve vyhlášce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

vyhlášky č. 412/2008 Sb. Školní metodik – pedagogický pracovník by měl taktéž, v souladu 

s výše citovanou vyhláškou, absolvovat specializované studium v rozsahu nejméně 250 hodin 

v oblasti sociálně patologických jevů, které je zakončeno odbornou zkouškou. Škola by měla 

zabezpečit školnímu metodikovi přiměřené zázemí, v podobě důstojného prostředí, pro 

provádění jeho konzultací s žáky a jejich rodiči. Dále pomůcky potřebné pro evidenci a 

dokumentaci o žácích, se kterými metodik pracuje.
21

  

Školní metodik v rámci výkonu své funkce, se zejména zaměřuje, na práci s výchovně 

problémovými dětmi a poskytuje poradenskou činnost v oblasti spolupráce s rodinou. To mu 

přizpůsobuje veškerou svoji pedagogickou činnost.  

Jak bylo výše uvedeno, své standardy činnosti, má školní metodik obligatorně 

zakotveny ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 72/2005 Sb., kdy 

jeho činnost spočívá v koordinační a metodické činnosti, zejména v 

 

 koordinaci tvorby a kontrole realizace preventivního programu školy. 

 koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekrimálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších 

sociálně patologických jevů. 

 metodickém vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní 

práce s třídními kolektivy apod.). 

 koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

 koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců. Prioritou v rámci tohoto 

procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou 

přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

                                                
21 Miovský, M.; Skácelová, L.; Zapletatová, J.; Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: 

SCAN, 2010, s. 103 
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 koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které 

působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

 shromažďování odborných informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu 

s předpisy o ochraně osobních údajů. 

 vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
22

  

Další specifickou a odbornou činností, kterou školní metodik poskytuje v rámci 

výkonu své funkce je činnost informační, která spočívá zejména v  

 zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogům školy. 

 prezentaci výsledků preventivní práce škol, získávání nových odborných informací a 

zkušeností. 

 vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, 

pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální 

péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další 

zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci). 

V neposlední řadě má školní metodik ve své gesci, také poradenskou činnost, která 

spočívá zejména v 

 vyhledávání a pedagogickou diagnostiku žáků, s rizikovými projevy; poskytování 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování 

péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

                                                
22 Miovský, M.; Skácelová, L.; Zapletatová, J.; Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: 
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 spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participaci na sledování 

faktorů, které ovlivňují rizikové chování. 

 přípravu podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinaci 

poskytování poradenských a preventivním služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními.
23

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že školní metodik má mnoho povinností a musí splňovat 

řadu předpokladů pro výkon dané funkce. Jsou na něj kladeny velké požadavky s mnohým a 

zásadním očekáváním. Obecně lze konstatovat, že zákonný a podzákonný rámec a záměr je 

nastaven dobře, nicméně za stávající ekonomické situace, která úzce souvisí s personální 

otázkou, není v praxi mnohdy možné zcela naplnit očekávání. Mnohdy tak dobré programy 

zůstávají pouze na papíře a realizují se okrajově.  

3. Důležitou, ne-li nejdůležitější osobou v rámci preventivní činnosti, je osoba 

třídního učitele, která může být mnohdy chápána a vnímána žáky, jako určitý vzor chování. 

Třídní učitel je velmi důležitým propojovacím článkem mezi rodinou a vnějším, výchovným 

světem. Třídní učitel, je v podstatě první, kdo může odhalit určité znaky, signály sociálně 

patologických jevů, neboť je s žáky v každodenním kontaktu. Měl by být dobrým pedagogem 

s citem pro diagnostiku. Má možnost v pozitivním, ale bohužel i v negativním smyslu slova 

ovlivňovat klima ve třídě. 

Třídnímu učiteli jsou v oblasti primární prevence kladeny určité povinnosti, které jsou 

zakotveny v příslušných podzákonných normách Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, jedná se zejména o následující povinnosti; 

 spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, 

podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické 

diagnostice vztahů ve třídě. 

 motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a 

dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních 

interakcí mezi žáky třídy. 

                                                
23

 Miovský, M.;  Skácelová,  L.;  Zapletatová,  J.;  Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha:  SCAN, 

2010, s. 84 
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 zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je i garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. 

 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 

rodinném zázemí.
24

  

3.4. Tvorba Minimálního preventivního programu 

Základním krokem pro zpracování Minimálního preventivního programu je to, že 

vycházíme z dostupných vnitřních a vnějších zdrojů školy (školského zařízení) a využíváme 

jich v následujících několika základních oblastech. Celkovou podobu schématu tvorby a 

logické struktury Minimálního preventivního programu lze znázornit v následujícím 

schématu.  

                                                
24 Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ročník LXIII, sešit 11, listopad 2007, s. 6-7 
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25
 

Aby mohl být Minimální preventivní program uveden úspěšně do „života“, měl by si 

zpracovatel, tzn. školní metodik položit výše uvedené otázky ze schématu a měl by dokázat 

na tyto otázky odpovědět. V momentě, kdy si na tyto otázky dokáže odpovědět, měl by mít 

kostru Minimálního preventivního programu hotovou a nyní může přikročit k samotné tvorbě 

programu. 

Při samotném postupu zpracovávání Minimálního preventivního programu by si měl 

zpracovatel uvědomit, z jakého prostředí a pro jaké prostředí samotný preventivní program 

                                                
25 Miovský, M.; Skácelová, L.; Zapletatová, J.; Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: 

SCAN, 2010, s. 103-104 

Minimální preventivní program 
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S kým? 
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Jak? 
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Za kolik? 

Jak to dopadlo? 

Co dál? 
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zpracovává. Měl by si sám vyhodnotit a zanalyzovat situaci a možnosti školy. Vždy 

objektivně posoudit riziková místa a zanalyzovat si prostřednictvím jednoduchých dotazníků 

názory žáků, skupiny žáků a tříd na samotná zaznamenaná či předpokládaná riziková chování. 

Tyto závěry by měl komparovat s názory třídních učitelů, kteří mají nejblíže z pedagogického 

hlediska k samotnému rizikovému chování. Zpracovatel Minimálního preventivního 

programu by měl taktéž pracovat s prameny, které jsou vymezeny v podzákonných normách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále v zákonných normách, ale i v různých 

odborných publikacích nebo na odborných internetových stránkách. 

Tyto prameny by měly sloužit zpracovateli primárního preventivního programu, jako 

určitý rámec, ve kterém by se měla škola pohybovat. Také by měly sloužit, jako metodická 

pomůcka pro ostatní pedagogické pracovníky. Při samotném sestavování preventivního 

programu musí školní metodik zakomponovat do programu i spolupráci nejenom s žáky a 

pedagogy, ale také s rodiči. Zpracovatel by měl do přípravy a realizace preventivního 

programu zakomponovat i spolupráci dalších pedagogů tak, aby přijali filosofii programu a 

participovali na plnění jednotlivých bodů programu.  

Zpracovatel by si měl vytyčit cíl Minimálního preventivního programu, tzn., měl by si 

stanovit, čeho chce programem dosáhnout. Cíle by měly být, jak krátkodobé, které by řešily 

aktuální problémy školy, tak i cíle dlouhodobé, které by odrážely stav ve společnosti.  

Zpracovatel by si měl také v rámci své činnosti stanovit, kdy je možné s ním 

prokonzultovat rizikové faktory. V rámci programu musí zpracovatel určit konzultační 

hodiny, kdy je možné s ním konkrétní problémy konzultovat. Mělo by být vybudováno i 

metodické zázemí, kde lze čerpat odbornou inspiraci pro řešení sociálně patologických jevů.  

Samotný preventivní program by však neměl žádnou relevanci, pokud by nebyl 

podepřen důvěrou dětí, participujících pedagogů a rodičů. Bez patřičné součinnosti mezi 

těmito skupinami nelze Minimální preventivní program úspěšně uvést do praxe. Pro hladký 

průběh je tak důležité, aby lektoři a jednotliví pedagogové participující na programu měli u 

adresátů programu autoritu, aby důvěřovali ve vytyčené cíle a aby se s programem ztotožnili.  
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4. Dopravní výchova 

Dopravní výchova, jako samostatný předmět se na školách bohužel za stávající právní 

legislativy a jednotlivých doporučení z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

nevyučuje, k velké nevoli z řad samotných pedagogů, ale i odborné a laické veřejnosti. 

Program dopravní výchovy, v rámci Školního vzdělávacího programu, si vytváří každá škola 

sama. Každá škola si určuje své priority, kdy vychází jednak z obecných dopravně 

bezpečnostních situací, ale také z konkrétních situací, jenž se odvíjí od místa, kde se samotná 

škola nachází. Zda je v centru města, na okraji města nebo na malém městě. Samotná 

dopravní výchova na základních školách musí respektovat určitá pravidla a musí zohledňovat 

určité individuálnosti, jak školy, tak i samotných adresátů výchovy. Musí respektovat 

ekonomické, tak i personální možnosti konkrétní školy, ale také umožňovat rovný přístup 

adresátům, kteří mohou být z různých sociálních či národnostních skupin, popř. mohu být 

somaticky, psychicky nebo jinak handicapovaní.  

Škola participuje na dopravní výchově mnohdy s nadací BESIP. BESIP, je hlavním 

koordinačním subjektem silničního provozu v ČR. Je expertním orgánem v oblasti působení 

na lidské činitele a je samostatným oddělením na Ministerstvu dopravy ČR. (viz příloha 1) 

Dopravní výchova na základních školách má své nezastupitelné postavení a významné 

opodstatnění. Především proto, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na 

pozemních komunikacích, jsou právě děti. Provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál 

hustší a tedy i nebezpečnější. Se samozřejmostí se v současné době v provozu na veřejných 

komunikacích setkáváme převážně s dětmi, které se pohybují na kolečkových bruslích, 

malých koloběžkách i skateboardech. Stávají se tak účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Je proto důležité, je včas seznamovat s možnými riziky i pravidly při pohybu. 

Toto seznamování se na základních školách, se realizuje prostřednictvím různých výukových 

předmětů, jako je např. prvouka, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova, pracovní 

vyučování, výtvarná výchova nebo český jazyk. 
26

 

Tato spirálovitá metoda výuky, kdy v jednotlivých výukových předmětech jsou 

adresátům dopravní výchovy, při různých příležitostech, postupně sdělovány relevantní 

informace a pravidla základního chování v dopravě, je ideální, pro co možná nejdelší 

uchování si v paměti. Vzhledem k věku adresátů, je také velmi důležité, co nejvíce dopravní 

                                                
26

 Metodický portál: Rámcově vzdělávací program: Dopravní výchova v základní škole praktické[online]. Praha, 

2007[cit. 2013-04-18]. Dostupné na WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/s/S/1445/DOPRAVNI-VYCHOVA-V-

ZAKLADNI-SKOLE-PRAKTICKE---I.html/> 
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31 

 

výuku znázornit tak, aby ji vnímal, co možná největším počtem smyslů. Z tohoto důvodu, je 

velmi žádoucí, aby výuka probíhala, jak přednáškovou formou, tak i formou různých her, 

předvádění, scének a dalších činností, které adresáty „vtáhnou“ zábavnou formou do výuky. 

Cílem dopravní výchovy na základních školách, je zejména seznámit, co nejširší 

spektrum adresátů s bezpečným chováním v silničním provozu. Naučit děti vážit si života a 

chránit jej, získat pozitivní životní styl v silničním provozu, naučit adresáty předvídat rizika, 

správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat. Získat a utvářet správné návyky atd.
27

 

5. Systém prevence u Policie ČR 

5.1. Preventivně informační skupiny PČR 

V rámci Policie ČR zaštiťuje a řídí činnost prevence kriminality Ministerstvo vnitra 

ČR. Organizačně, je pak prevence realizována, prostřednictvím Preventivně informačních 

skupin jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR. Jejím úkolem je především mediální 

činnost, to znamená zajišťování kontaktu s médii a prezentace policie na veřejnosti. Další 

oblastí náplně práce preventivně informačních skupin je působnost v oblasti poradenské a 

informační. Mezi hlavní činnosti preventistů patří samozřejmě spolupráce se všemi složkami 

policie, kontakt se širokou veřejností při preventivně prezentačních akcích, besední a 

přednášková činnost zacílená na všechny zájmové skupiny, spolupráce s jednotlivými 

městskými částmi i neziskovým a komerčním sektorem.  

Největší činnost však spočívá v činnosti okresních (městských) ředitelstvích. Na 

každém okresním (městském) a v Praze obvodním ředitelství je v rámci kriminální služby 

zřízeno oddělení zabývající se trestnou činností mládeže. To by mělo úzce spolupracovat 

s dalšími státními i nestátními organizacemi na prevenci a potlačování sociálně patologického 

chování dětí a mládeže. Jsou to především orgány sociálně právní ochrany dětí, pedagogičtí 

pracovníci konkrétních škol a psychologové ze sdružení zabývajících se dětmi a mládeží. 

Dále informují rodiče o závadovém chování jejich dětí a upozorňují na výskyt závadových 

skupin dětí a mládeže páchajících trestnou činnost. Pojem „závadové chování mládeže a 

závadová skupina mládeže“ je užíván v interní terminologii Policejního prezidia. 

  

                                                
27 BESIP: Dopravní výchova, [online]. Praha, 2010. [cit. 2013-04-15]. Dostupné na WWW:  

< http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova > 
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Preventivně informační skupina se dále v oblasti primární prevence věnuje 

přednáškové a besední činnosti na konkrétních školách, které samy vyvinou vůči policii 

aktivitu a požádají o spolupráci.  

Nemalou úlohu v rámci primární prevence sehrává i celorepublikový útvar policie 

Národní protidrogová centrála a v neposlední řadě i Muzeum Policie ČR.
28

  

Muzeum Policie ČR své aktivity v oblasti primární prevence soustřeďuje především na 

děti. Jedná se o besední a přednáškovou činnost a práci ve stálé veřejné expozici. Besedy jsou 

určeny dětem všech věkových kategorií a jsou tematicky zaměřené především na osobní 

bezpečnost, kriminalitu dětí a kriminalitu páchanou na dětech. Zpestřením a velice žádaným 

prvkem v oblasti dopravní výchovy dětí je dopravní hřiště náležející k Muzeu Policie. Zde si 

mají děti možnost bezpečně vyzkoušet roli chodce a cyklisty.  

5.2. Preventivní programy pro základní školy 

5.2.1. Malá policejní akademie 

Je projekt dlouhodobého charakteru, který původně vznikl ve spolupráci Okresního 

ředitelství Policie ČR České Budějovice a Národní protidrogové centrály. Hlavním cílem 

celého projektu byla snaha, provádět systematickou dlouhodobou prevenci na základních 

školách, která by se zabývala širokým spektrem sociálně patologických jevů. Společnými 

silami obou zainteresovaných subjektů vznikl prvotní pilíř celého projektu „Komplexní 

program prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Při tvorbě oba hlavní 

aktéři ředitel Obvodního ředitelství Policie České Budějovice a ředitel Národní protidrogové 

centrály využili svých bohatých zkušeností z policejní práce a velice dobře si uvědomili, že 

prvotní cestou ke kriminalitě je právě setkání s drogou.
29

  

Cílem celého projektu bylo především osvojování si prosociálního chování a odmítání 

porušování zákona. Projekt navazoval na Strategii prevence MŠMT a byl zpracován na 

základě učebních osnov základních škol a je koncipován tak, aby mohl být využit i v rámci 

školního vzdělávacího programu do průřezových témat osobní a sociální výchovy a výchovy 

demokratického občana. Projekt byl posouzen odborníky z Policejní akademie a Univerzity 

Karlovy. Obsahová náplň a její vhodnost pro jednotlivé ročníky byla konzultována 

                                                
28 Zoubková I. Kontrola kriminality mládeže, Dobrá Voda: vyd. Aleš Čeněk, 2002, s. 122 

29 Řejhová, I. Prevence kriminality na II. stupni základních škol, bakalářská práce, Brno: Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně, 2008, s. 18 
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s pedagogy základních škol.
30

 S projektem byla postupně seznámena široká veřejnost, 

pedagogové a rodiče. 

Doprovodnými akcemi projektu byly besedy pro rodiče a děti s lékaři na téma zdravý 

životní styl, různé druhy soutěží, výukové programy, exkurse, návštěvy K-centra apod. 

5.2.2. Jezdíme s úsměvem 

Nejedná se o projekt, ale je to pravidelná akce dopravně preventivní, které se účastní 

děti základních škol. 

Jde o akci, která probíhá v okolí vytypovaných škol, kde uniformovaní policisté 

provádějí za spolupráce s dětmi běžnou silniční kontrolu. Pokud se řidiči chovají podle 

pravidel a nemají žádný přestupek, obdrží od dětí obrázek s usmívajícím se autíčkem, které 

samy vybarvily, v opačném případě obdrží autíčko zamračené.
31

 Tato akce probíhá 

každoročně s drobnými obměnami. Akce je velice oblíbená u dětí a má velký vliv na výchovu 

dětí v oblasti dopravní bezpečnosti a na dodržování a respektování pravidel silničního 

provozu. Má také výchovný vliv na řidiče, kteří si mnohdy před dětmi více uvědomí své 

porušení pravidel. 

 

5.2.3. Zebra se za tebe nerozhlédne 

Je celorepubliková dopravně preventivní akce za podpory Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra České republiky, která má za úkol preventivně působit na chodce a 

kontrolovat dodržování pravidel pro přecházení komunikace. Zároveň má napomoci 

odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Akce se koná na 

předem vytipovaných přechodech pro chodce, které se nacházejí zejména v lokalitě 

v blízkosti školských zařízení, kde dětem a jejich rodičům připomínají potřebné rady a 

informace pro zvýšení jejich bezpečí při pohybu po komunikacích. Tato akce je nejen 

preventivní, ale i reakcí na stále se zvyšující počet dopravních nehod chodců. Každý den 

dochází k vážným dopravním nehodám, které jsou zapříčiněny špatnou viditelností chodců. 

                                                
30

 Policie ČR: Malá policejní akademie,[online]. Praha: 2008.[cit.2012-02-21]. Dostupné na WWW: < 

http://ppportal.pcr.cz/pis_ppcr/index.htm > 

31 Policie ČR: Jezdíme s úsměvem,[online]. Praha: 2008.[cit.2012-02-21]. Dostupné na WWW: < 
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Proto hlavním pravidlem bezpečnosti je „Vidět a být viděn.“ Pro malé chodce, kteří 

spolupracují na akci, jsou připraveny drobné dárky a preventivní materiály.
32

 

5.2.4. Bezpečná procházka  

Tato akce se uskutečnila v rámci preventivní činnosti pro žáky prvního stupně 

základních škol. Jednalo se o procházku ulicemi Prahy a cílem akce bylo děti upozornit na 

nástrahy, které je mohou potkat cestou do školy, ze školy, ale i ve volném čase. Na děti čekala 

stanoviště, na kterých plnily různé úkoly a příklady, a vyzkoušely si řešení různých situací. 

Úkoly byly zaměřené především na dopravu, dopravní značky, ale také kontaktu s cizí 

osobou, opuštěnými a nebezpečnými místy a nálezem nebezpečných věcí.
33

 

5.2.5. Ajaxův zápisník 

Největší oblibu z pohledu pedagogických pracovníků a metodiků prevence má 

bezesporu preventivní program zaměřený na primární prevenci realizovaný na základních 

školách pro žáky 2. tříd pod názvem „Ajaxův zápisník“. Je to program zaměřený na rozvoj 

právního vědomí dětí hravou formou a učí je předcházet sociálně patologickému chování, ale 

i orientaci v silničním provozu a běžném životě.  

„Ajaxův zápisník“ je pracovní sešit, který je určen dětem druhých tříd základní školy, 

kteří již zvládnou samostatně číst a psát, avšak stále ještě jsou přístupní přijímání nových 

zásadních informací hravou formou. Jde o preventivní učební pomůcku, kterou děti při každé 

návštěvě policisty spolu vyplňují. Obsahuje obrázky, krátké příběhy a následně kontrolní 

otázky, které jim pokládá policejní pes Ajax a děti tak nenásilnou formou prostřednictví 

kamaráda Ajaxe prožívají různé příběhy, které ukazují na to, jak předcházet sociálně 

patologickým jevům společnosti např. šikaně, alkoholu, drogám a seznamují se se zásadami 

bezpečného chování na silnici, ale i doma.  

Na úvod je jim představena činnost Policie ČR, jednotlivé složky, uniforma, odznak a 

hodnosti. 

Celý projekt byl poprvé realizován na Okresním ředitelství policie Sokolov v roce 

2002, kde jeho autorka paní Blažena Kašparová, pracovnice preventivně informační skupiny, 

                                                
32 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy: Zebra se za tebe nerozhlédne, [online]. Praha, 2013. [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné na < http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-933729.aspx > 
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pracovala. Vycházela ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti prevence, ale také ze 

zkušeností maminky, v té době, žáka druhé třídy. Zápisník byl nejprve distribuován do 

Základních škol v Sokolově a po velice kladných ohlasech tamních pedagogů se rozšířil do 

celého západočeského kraje. I zde měl projekt veliký úspěch u pedagogů, ale i dalších 

pracovníků preventivních oddělení policie a tak ho v polovině roku 2002 zaštítilo Policejní 

prezidium České republiky a stal se tak celorepublikovým projektem, který byl následně 

oceněn ministrem vnitra. Na celý projekt v dřívějších dobách, např. v Praze byly vždy dávány 

finanční prostředky formou grantu z Magistrátu hl.m.Prahy v řádech statisíců korun na 

pořízení propagačních materiálů a odměn pro děti (klíčenky, plyšoví psi, pexeso, trička, 

samolepky…) 

Do práce jsou zapojeny všechny děti ve třídě, nezřídka i učitelé a rodiče, neboť 

zápisník lze použít i na vypracování domácích úkolů za spolupráce rodičů. Mají, tak přehled o 

činnosti dětí při výuce prvouky, ale zároveň i sami mohou přispět při prevenci sociálně 

patologických jevů. Každý policista si může zvolit svůj systém práce a zaměřit se tak třeba na 

problémy, které trápí konkrétní školu, neboť není vypracovaná žádná metodika práce v této 

oblasti. Záleží pouze na kreativitě jednotlivých pracovníků a schopnostech zaujmout a 

nadchnout se pro danou věc. 

Sešit obsahuje 10 témat, která jsou rozvržena do deseti kalendářních měsíců, vždy na 

jednu vyučovací hodinu 

V září začíná celý projekt seznámením se s činností policie a jejich jednotlivých 

složek. Proto se celá jedna kapitola zabývá pouze činnosti policie, aby tak mnohdy zkreslený 

pohled na funkci policie získaly také z „druhé strany“. 

Další téma na měsíc říjen je věnováno dopravní výchově, především pak pohybu po 

komunikaci. K názorné výuce správného pohybu po komunikacích slouží karty dopravních 

značek a předvedení pokynů policisty řídícího provoz na křižovatce bez světelného označení. 

V tomto bloku děti dostávají, jako odměnu Ajaxovo pexeso s dopravními značkami.  

Listopadové téma se věnuje nejzávažnějšímu tématu pro děti této věkové kategorie a 

tj. osobní bezpečnost. Jde o bezpečnost na komunikaci, venku, ve škole, ale i doma. Všude 

číhá na děti nebezpečí a je třeba je poučit, jak se v daných situacích zachovat. Podrobný je 

výklad chování ve škole z hlediska bezpečnostního a zdravotního. Důraz je kladen především 

na kontakt s cizí osobou. 

V prosinci je počítáno s vánočními svátky, a proto je toto téma méně obšírné a ne 

příliš složité. Pojednává o tom „co se smí a co se nesmí“. Co následuje, když poruší děti daná 
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pravidla, shrnuje základy slušného chování a připomíná ohleduplnost k okolí. Nejen 

kamarádům, ale i věcem a životnímu prostředí. 

V lednu a únoru je téma obšírné, proto se prolíná do dvou měsíců. Zabývá se 

především šikanou. Ta sama o sobě není trestným činem, ale s ní souvisí drobná trestná 

činnost dětí, např. drobné krádeže, výtržnictví, apod. Děti se ve většině případů se šikanou 

ještě v tomto věku nesetkaly, avšak je nutno je poučit pro případ, že by se s ní setkaly. Je 

třeba zdůraznit nutnost komunikace v tomto případu a nebát se svěřit, ať už paní učitelce nebo 

rodičům. Při výkladu šikany je nutno dbát na opatrnost při výkladu a sledovat jednotlivé 

reakce dětí, aby nedošlo spíše k jejich vystrašení, že některé jejich chování může být na 

hranici trestného činu. K lepšímu pochopení a porozumění tohoto tématu slouží videokazety, 

které se používají při přednáškových akcích. Je to videokazeta „Nechte mě bejt“, která 

názorně popisuje chování oběti Kvida a útočníka Filipa.  

V březnu se projekt věnuje opět dopravě, a to z pohledu cyklisty. Dětem je 

vštěpována důležitost ochranných pomůcek při cyklistice. 

Duben a květen se týká především závislostí, ať už jde o závislost na alkoholu či 

tabákových výrobcích, tak ale i na drogách a hazardních hrách. Vzhledem k věku dětí je třeba 

dbát na opatrnost při volbě slov k této problematice, aby nedošlo k zbytečnému vyděšení a 

strachu dětí.  

Červnové téma se věnuje opakování a shrnutí všeho důležitého před prázdninami. Děti 

si zkusí vyhotovit malý vědomostní test, aby zjistily, jak jsou na tom se znalostmi na konci 

programu. V zápisníku nechybí ani rady jak se mají chovat o prázdninách, tak aby chránily 

samy sebe a zároveň neubližovaly ostatním.
34

 (viz příloha 2)  

6. Výzkumná část 

6.1. Výzkumný záměr a cíle práce 

V teoretické části práce jsme si vymezili základní pojmy spojené s prevencí 

patologických jevů a byla popsána struktura primární prevence na základních školách a u 

Policie ČR. Dále jsme si popsali rozdělení a stupně úrovně prevence. Empirická část je pak 

věnována převážně popisu a hodnocení preventivního programu „Ajax“ a jeho uskutečňování 

prostřednictvím Policie ČR na vybrané Základní škole v Praze v rámci vyučování. 

Cíli empirického šetření bylo: 

                                                
34 Policie ČR:Ajaxův zápisník, [online]. Praha, 2013.[cit. 2013-03-05]. Dostupné na  

< http://www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-660771.aspx > 

http://www.policie.cz/clanek/ajaxuv-zapisnik-660771.aspx
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            - analyzovat preventivní program „Ajax“  

            - ověření účinnosti programu, při získání znalostí prevence u vybraných oblastí od 

              respondentů, kteří se programu zúčastnili.   

Výzkumnou otázkou je, zda daný program má požadovaný efekt ve stanovených 

oblastech prevence, tzn. zda je vhodné ho nadále realizovat a zda je z hlediska vývojového 

vhodný pro danou věkovou kategorii dětí.  

Dalším důvodem výzkumu je především fakt, že takto úspěšný a velice dobře 

propracovaný program z finančních důvodů a z důvodů zastaralosti, je ve velké míře 

pozastaven a to tak, že probíhá pouze ve dvou třídách jedné základní školy v jednom 

policejním obvodě a jeho realizace je zcela ukončena letošním rokem, neboť nebyla 

prodloužena licence k tomuto programu. Ačkoliv o tento program mají zájem i jiné školy, 

probíhá zde pouze velice okleštěn formou přednášek. Tyto jsou však pro děti daného věku ne 

příliš efektivní, neboť celá strategie programu je založena na systematické, komplexní a 

pravidelné spolupráci dětí s policistou v uniformě, který k dětem promlouvá formou 

vyprávění o policistovi Standovi a jeho psu Ajaxovi.  

Z pohledu Policie ČR je však potřeba jednotného celorepublikového projektu 

zaměřeného na prevenci. 

6.1.1. Metody výzkumu 

Před samotnou výzkumnou částí musím předně uvést, že v rámci zachování ochrany 

osobnostních práv jednotlivých respondentů byla jména dětí uvedená v bakalářské práci 

pozměněna.  

Pro sběr dat od dětí byl zvolen didaktický test, který je nejvhodnější z hlediska jeho 

charakteru, právě dětem daného věku (8-9 let). Didaktický test je zkouška, která se zaměřuje 

na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny osob. Od běžné zkoušky se 

liší tím, že je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle určitých předem 

stanovaných pravidel. Je to nástroj systematického zjišťování výsledků výuky v obou sférách, 

tj. v rozsahu a kvalitě vědomostí a zároveň v úrovni dovedností.
35

 Abychom zjistili daný 

efekt, použili jsme na začátku programu pretest, na zjištění znalostí dětí před zahájením 

programu a po ukončení programu test, který zjišťoval stav a úroveň znalostí po absolvování 

programu. 

Pretest obsahoval deset otázek typu uzavřených úloh s výběrem odpovědí a 

otevřených úloh se stručnou odpovědí (viz příloha 3). 

                                                
35 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, Praha: Karolinum, 1998, s.110 



 

38 

 

V období před vánočními prázdninami pak následoval didaktický test na zjištění 

úrovně vědomostí na konci probraných témat (viz příloha 4). Obsahoval též deset otázek typu 

uzavřených úloh s výběrem odpovědí a otevřených úloh se stručnou odpovědí v kombinaci 

s úlohami s výtvarným dokončením správné odpovědi. Děti obdržely dárky, v podobě pexesa 

s logem Ajaxe a další upomínkové předměty vztahující se k programu.  

Další metodou zjišťování byl volný nestrukturovaný rozhovor s třídními učitelkami, 

který nebyl předem plánován, ale byl situačně zařazen a reagoval na okolnosti, které nastaly. 

Během velké přestávky tak vznikl prostor, který byl využit k zahájení neformálního 

rozhovoru s učitelkami k danému programu a celkové spolupráci s policií. Výhodou a 

smyslem této formy rozhovoru je navázání hlubšího kontaktu s osobou, kdy si osoby 

navzájem volně vyměňují své názory a zároveň na ně reagují. Nikdo nezaujímá roli toho, kdo 

rozhovor řídí. Předností tohoto typu rozhovoru je větší zisk potřebných informací.
36

  

Zároveň vyvstala dohoda o položení a společném písemném vyhotovení dotazníku, 

který obsahoval tři otázky. Dotazník byl předán v závěru mého výzkumu oběma třídním 

učitelkám a školní metodičce prevence, který se vázal k danému tématu. Společně pak 

vyhotovily odpovědi na otázky. Počet otázek byl vybrán s ohledem na vytíženost třídních 

učitelek a metodičky prevence, která je zároveň i třídní učitelkou v pátém ročníku. Domnívám 

se, že pokud budou otázky formulovány tak, aby jejich odpovědi vystihly záměr mého 

výzkumu, je jejich počet zcela dostatečný a není třeba nakládat na pedagogy další 

nepedagogickou činnost.  

Dále byl celý výzkum veden z mého pohledu, jako zúčastněného pozorovatele na 

pravidelných měsíčních předem domluvených přednáškách preventistky Policie ČR. Mé 

pozorování bylo záměrné, plánovité a cílevědomé.  

Pozorovala jsem reakce dětí, jejich názory a postřehy, jakým způsobem probíhala 

spolupráce s policistkou při přednášce, zda přednáška děti zaujala obsahově a zda jsou 

schopny udržet pozornost,  v průběhu celé přednášky.  

„Pozorování lidského chování v přirozených podmínkách, v běžných situacích 

umožňuje zachytit standardní projevy chování, které jsou vrozené a přirozené.“
37

 

Pozorování je vždy ovlivněno mírou subjektivity pozorovatele a tak ve výsledku 

můžeme zcela jistě říci, že pokud bychom pozorovali a výzkum prováděli v jiné základní 

škole, zcela jistě by se výsledek pozorování lišil od výsledku v námi určené škole. 

                                                
36 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, Praha: Karolinum, 1998, str. 118  

37 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 27 
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6.1.2. Popis zkoumaného vzorku 

          Sběr dat probíhal v období září až prosinec 2012 v Základní škole, Resslova 10, Praha 

2, ve třídách 2.A  a  2.B, kde v rámci svého školního vzdělávacího programu pod názvem 

„Delfín“ je stanovena spolupráce s Policií ČR v souvislosti s uskutečňováním prevence 

primárně patologických jevů. Sběru dat se účastnilo celkem 29 dětí ve věku 8-9 let, které 

vypracovaly na začátku a na konci programu didaktický test s porovnáním výsledků.     

 Dále se výzkumu účastnily obě třídní učitelky vybraných tříd a školní metodička 

prevence, která je zároveň třídní učitelkou v pátém ročníku.  

 Témata programu byla předem vybrána za spolupráce preventistky Policie ČR, která 

pravidelně školu navštěvuje a zná klima školy. Témata byla vybírána s ohledem na lokalitu 

školy. Ta se nachází na velice frekventované komunikaci v blízkosti několika zdravotnických 

zařízení a tudíž je zde i častá frekvence sanitních vozů. Proto jsme se snažili klást zvýšený 

důraz na dopravní výchovu. Dalším aspektem pro výběr témat byla poloha školy v centru 

Prahy, v jejíž blízkosti se nachází velký park, kde se soustřeďují především osoby závadové a 

již v minulosti zde docházelo k trestné činnosti.  

  První téma se věnovalo především seznámení se s Policií ČR, s její funkcí a 

rozdělením. Tomuto tématu byla věnována pozornost v září. Je to standardně první téma i co 

se týká pořadí témat zvolených v Ajaxově zápisníku. Není to výběr zcela náhodný, ale jeho 

cílem je seznámit děti s funkcí Policie ČR a mnohdy hned od počátku přehodnotit jejich názor 

na policii, který je dán v některých případech špatnými postoji z rodiny. Děti tohoto věku se 

mnohdy s policistou v uniformě v takto bezprostředním kontaktu setkávají poprvé. Morální 

výchova se vyvíjí v závislosti na vývoji dítěte a nemá jen zcela individuálně specifický 

charakter, ale je dána sociokulturně. Děti mladšího školního věku, kterými do nedávné doby 

naši respondenti byli, akceptovaly pouze ta pravidla chování a své postoje formovaly dle jimi 

uznávaných autorit, kterými byli především rodiče.
38

 Je proto třeba opatrně od samého 

počátku k těmto dětem přistupovat a zvolit metodu výkladu hravou a nenásilnou formou, 

která je tomuto věku stále ještě přijatelná. Celý výklad je proložen a doprovázen názornými 

pomůckami, které svým barevným zpracováním zaujmou každé dítě. Ostatně takto je 

koncipován celý program, který je založen, na vyprávění příběhů psa Ajaxe a jeho psovoda 

Standy, které během služby u Policie ČR zažili. Vystupují v pozici jejich kamarádů, kteří jim 

radí, co mají v určitých situacích, do kterých by se mohly dostat, dělat.  

                                                
38 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 120 
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Dalším zvoleným tématem mého výzkumu, pro měsíce říjen a listopad, bylo téma 

dopravní výchovy, v říjnu z pozice chodce a v listopadu navazovalo téma věnované 

cyklistům.  

Poslední téma pro měsíc prosinec se soustředilo především na osobní bezpečnost, 

které v sobě zahrnovalo i část dalšího tématu „Co se smí a co se nesmí“.  

Před začátkem vyučováním jsem ještě navštívila obě učitelky z výzkumných tříd 

v kabinetě a popsala jim celý můj záměr a dotazovala se, zda v jejich třídách nejsou děti s 

diagnostikovanou poruchou učení nebo případně poruchou chování. Ani v jedné třídě nebylo 

dítě s diagnostikovanou poruchou, avšak v každé ze zkoumaných tříd byly dvě děti 

vietnamské národnosti, které však plynně ovládaly český jazyk a neměly dle třídních učitelek 

ani problémy s porozuměním. Obě učitelky přislíbily pomoc při udržení kázně ve třídách, tak 

aby nedocházelo k vyrušování klidnějších dětí při práci. 
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6.1.3. Postup při zadávání pretestu 

Třída 2.A 

Ve třídě bylo přítomno 15 dětí z toho 6 děvčat a 9 chlapců. 

Děti byly předem upozorněny, že se nejedná o klasifikovaný test, který by měl vliv na 

jejich celkové ohodnocení ve škole, ale jedná se o zjištění toho, co z oblasti jejich bezpečí 

znají a naopak na co je třeba klást zvýšený důraz.  

Následně jsem přistoupila k rozdání výtisků testu každému žákovi. Délka na 

vypracování testu nebyla stanovena, ale předpokládalo se, že svým rozsahem nepřekročí 

jednu vyučovací hodinu. Prvním úkolem bylo podepsání a napsání třídy, vše bylo předtištěno 

pro jejich lepší orientaci, kam mají údaje zapsat.  

Poté jim byla přečtena nahlas první otázka týkající se funkce Policie ČR. Na dotaz, 

zda rozumí zadání, začaly pracovat. Děti měly v průběhu své práce možnost dotazovat se na 

případné nejasnosti. V případě neporozumění zadání nebo problému s formulací odpovědi, 

jsem individuálně přistupovala k jednotlivým dětem a přiblížila jim na příkladech zadání 

otázky, tak aby ji zcela pochopily. Pokud byli s prací již všichni hotoví, přistoupili jsme k 

další otázce. Takto jsme opakovali celý postu až do vypracování poslední otázky. Některé děti 

byly s odpověďmi hotové ihned, jiné potřebovaly delší prostor. 

Po ukončení pretestu, kdy všechny děti byly již hotové se svými odpověďmi, 

následovala diskuze k otázkám uloženým v pretestu a jejich zhodnocení.  

Vypracování testu trvalo dětem třicet pět minut.  

Třída 2.B 

Po přestávce jsem navštívila 2.B, zde bylo přítomno celkem 14 dětí 7 chlapců a 7 

dívek. Dvě děti vietnamské národnosti chlapec a děvče-dvojčata, také jako ve vedlejší třídě 

bez problémů s porozuměním českého jazyka. Učitelka mě představila a já se dál ujala slova. 

Vysvětlila jsem dětem, stejně jako v předchozí třídě, že se v žádném případě nejedná o 

klasifikovaný test, ani o jiné jejich hodnocení, které by ovlivnilo jejich prospěch ve škole. 

Tato třída byla celkově samostatnější a rychlejší ve vypracování pretestu. Učitelka mi poté 

sdělila, že dvě děti, které jsou pomalejší, jsou nemocné. To se posléze projevilo v práci 

při závěrečném testu. Zde opravdu děti pracovaly velice rychle a nebylo třeba otázky nijak 

blíže vysvětlovat, avšak v testu, který děti vypracovávaly v prosinci a byly přítomni všichni 

žáci, potřebovaly na vypracování již delší čas. Zde vypracovaly děti test za dvacet minut. 



 

42 

 

7. Výsledky 

7.1. Analýza pretestu 

7.1.1 Třída 2.A 

Děti shodně uvádějí, že nejvíce jim dělaly problém otevřené otázky 1 a 2. Měly 

především obavu písemně vyjádřit svou myšlenku, tak aby bylo vše gramaticky správně a aby 

hodnotitel pochopil, co chtěly v odpovědi vyjádřit. Ačkoliv jsem je ubezpečovala, že se mi 

nejedná o gramatické chyby, ale především o obsah odpovědí. Ostatní otázky byly uzavřené a 

ty děti vyplnily rychle, ne však vždy správně. Nejvíce chybovaly v otázkách, které se týkaly 

dopravy a pohybu po komunikaci a čísla linky tísňového volání. Otázka 6 činila dětem potíže, 

neboť se nedokázaly rozhodnout, zda při přecházení vozovky řízené semaforem v průběhu 

chůze při přepnutí semaforu na červené světlo, se mají vrátit či dokončit chůzi. Stejně tak, 

jako otázka 7, zda má houkající sanitní vůz v případě, že přecházíme přes přechod přednost či 

nikoliv. 

V této třídě se negativně projevoval chlapec Karel, a jak se později ukázalo, patří mezi 

dětmi, k těm méně oblíbeným. Jeho postavení ve třídě si zapříčinil svým neustálým 

vykřikování, vyrušováním a obtěžováním ostatních dětí. To se projevovalo i při 

vypracovávání otázek, kdy ho musela třídní učitelka neustále napomínat. Karel se neustále na 

něco dotazoval, ačkoliv všechny děti pochopily, co mají dělat, on jakoby nechtěl chápat nebo 

chtěl na sebe svým chováním upozornit. Na ostatní děti mělo jeho chování pochopitelně 

negativní vliv, neboť některé se snažily mu jeho otázky vysvětlit po svém. 

Dalším dítětem, které mělo potíže s pretestem byl Jakub. Ten naopak od Karla byl 

velice úzkostlivý a u druhé otázky jsem si všimla, že sedí s hlavou podepřenou a nepracuje. 

Na otázku zda neví, nebo nechápe, co po něm chci, se rozplakal s tím, že má strach, že tam 

bude mít chyby. Ještě jednou znova jsem si v tichosti, abychom nerušili ostatní děti, k němu 

přisedla a vysvětlila, proč v té třídě jsem a že se nemusí bát. Uklidnil se a začal pracovat, 

ačkoliv jeho tempo bylo značně pomalejší než u ostatních dětí. 

Dostal tedy více prostoru a pak bylo vše v pořádku. Naopak děvčata v této třídě 

pracovala naprosto samostatně a bez problémů.  

Celkově však třída působila vyrovnaně a velice klidně 
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7.1.2. Třída 2.B  

 I zde děti shodně uvádějí potíže s odpověďmi na první dvě otázky. Dále děti 

chybovaly v otázkách dopravy 6 a 7, ale také se objevily chyby při odpovědi na otázku číslo 

8, co udělají, když se ztratí v obchodním domě. V této třídě se nejvíce projevoval chlapec 

Simon, který působil dojmem suveréna a zároveň se předháněl a doplňoval s Michalem. 

Simon opravdu vypracoval všechny otázky zcela správně a byl naprosto samostatný. Je to 

velice bystrý chlapec. Ovšem při dalším pozorování se vyskytli v případě Simona závažné 

psychické problémy, které je nutno řešit s dětským psychologem.  

Děvčata, jako v předchozí třídě pracovala zcela bez problémů, z důvodu nemoci se 

pretestu nezúčastnila dívka Pavlína, která je oproti ostatním dětem ve třídě značně pomalejší.  

V obou třídách děti shodně uvádějí, že informace, které doposud mají ohledně jejich 

bezpečí a pohybu po komunikaci, získaly především v mateřských školách, kde již také 

probíhají setkání s policisty, ne vždy je však prevence u takto malých dětí účinná. Ukazuje se 

tak, že primární prevence z hlediska dopravní výchovy je vhodné začít právě u dětí mladšího 

školního věku daleko intenzivněji, než je tomu doposud. S nástupem do školy totiž pro mnohé 

z nich nastává období, kdy se po komunikacích začínají pohybovat bez doprovodu rodičů. 

Donedávna tomu však bylo naopak. Zde pak abstinují informace ohledně jejich bezpečí na 

komunikacích. Riziko spojené s pěší cestou do školy si dostatečně neuvědomují ani jejich 

rodiče, takže je nemožné spoléhat se na kvalifikovanou pomoc z jejich strany ohledně poučení 

svých dětí. Děti jsou sice informovány rodiči o pravidlech přecházení po vyznačených 

přechodech, nutno však podotknout, že to právě vede ke zkresleným iluzím o tom, že na 

vyznačeném přechodu je dítě v bezpečí a o mýtu absolutní přednosti chodců na přechodech. 

Děti však pod tíhou všech nových úkolů, které jsou na ně kladeny v souvislosti s novou rolí 

žáka a s povinnostmi souvisejícími se školní docházkou, zapomínají a ztrácí pozornost. Vše je 

také podmíněno absolutní změnou v denním režimu.
39

 Domnívám se, že je to dáno také tím, 

že takto malé děti využívají ve své socializaci prvky nápodoby a kopírují chování dospělých, 

kteří v nemalé míře porušují právě pravidla při přecházení vozovky. 

Co se týká otázek ohledně osobní bezpečnosti, byly si děti naprosto jisté svými 

odpověďmi. V obou třídách děti shodně uvádějí, že jsou informováni rodiči případně 

prarodiči, jak se chovat při kontaktu s cizí osobou. Přikládám tuto skutečnost faktu, že 

v poslední době výrazně vzrostl nárůst mravnostní trestné činnosti páchané na dětech. Rodiče 

si tak začínají uvědomovat smysl prevence. Informují v této oblasti děti, jak se mají v případě 

                                                
39 Stojan, M. Školní vzdělávací program a bezpečná cesta do školy  
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ohrožení chovat a nenechávají tak celou tíhu primární prevence pouze na školních zařízeních. 

Děje se tak i z důvodů zvýšené medializace těchto trestných činů, která ač to není právě jejím 

pravým účelem, působí preventivně na děti, které jsou mnohdy svědky televizních přenosů 

těchto činů v té nejhrubší podobě. Z pocitu strachu se tak samy rodičů dotazují, jak by se 

měly zachovat v případě ohrožení. Brutální záběry ač mají spíše účel „senzace“ působí na děti 

v tomto směru preventivně. „Mediální programy modelují dětskou osobnost tím, že dětem 

ukazují příběhy, kde jsou prezentovány určité způsoby chování vyplývající z nějakých norem, 

určité role, různé způsoby komunikace atd. Nejovlivnitelnější skupinou jsou školní děti, ve 

věku kolem 9 let.“ (McGuire, 1969, v Kunczik, 1995)
40

 S tímto se však právě dostává do 

ústraní dopravní výchova a tomu také odpovídal výsledek pretestu.  

  Po dohodě s kolegyní a třídními učitelkami jsme dětem přislíbily, že po 

ukončení celého programu v měsíci červnu, navštívíme společně dopravní hřiště v Muzeu 

Policie České republiky a vyzkoušíme si některé modelové situace.   

7.2. Vyhodnocení pretestu 

Třída 2. A, přítomno 9 chlapců a 6 dívek 

           Celkový počet odpovědí 

 

Číslo otázky

  

1. 2. 

 

3. 

 

4. 

 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 140 

Chlapci  7 6 5 7 5 5 5 6 7 7 60 

Dívky  7 6 5 7 5 5 5 6 7 7 60 

Počet 

správných 

odpovědí 

CH+D 

14 12 10 14 10 10 10 12 14 14 120 

Celkový 

počet 

chybných 

odpovědí 

CH+D 

0 2 4 0 4 4 4 2 0 0 20 

 

 

 

                                                
40 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 185 
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Třída 2.B, přítomno 7 chlapců a 7 dívek 

 

           Celkový počet odpovědí 

 

Číslo otázky

  

1. 2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 140 

Chlapci  7 6 5 7 5 5 5 6 7 7 60 

Dívky  7 6 5 7 5 5 5 6 7 7 60 

Počet 

správných 

odpovědí 

CH+D 

14 12 10 14 10 10 10 12 14 14 120 

Celkový 

počet 

chybných 

odpovědí 

CH+D 

0 2 4 0 4 4 4 2 0 0 20 

  

7.3. Popis zúčastněného pozorování 

Každý měsíc jsem se účastnila pozorování dětí při přednáškách preventistky Policie 

ČR a mohla, tak jako osoba nezúčastněná objektivně posoudit úroveň dovedností dětí, bez 

ohledu na stav jejich znalostí a chování, ačkoliv snaha o objektivitu je v případě pozorování 

vždy sycena různou mírou subjektivity.
41

 

  První přednáška preventistky Policie ČR z programu „Ajaxův zápisník“ se 

konala v měsíci září. Při příchodu do třídy nečekaně dětem zavelela „Pozor!“, část dětí 

reagovala správně a okamžitě se postavila do pozoru. Zbytek dětí váhal, ale přidaly se také. 

Nastal hluk a děti netušily, co se bude odehrávat dál. Karel opět zaujal negativní postoj vůči 

kolegyni v uniformě a vykřikoval nevhodné poznámky na její stranu. Z části lze pochopit jeho 

chování. Pokud se tyto děti setkávají s policistou, poprvé mají svůj názor zformovaný dle 

postoje svých rodičů. Někteří rodiče vystupují vůči policii i v přítomnosti dětí velice 

negativisticky až vulgárně a děti si tak utvářejí vzor chování vůči těmto osobám. Především 

rodina byla do nedávna jejich prvním hodnotovým základem k utváření si svého vzorce 

                                                
41 Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, Praha, Karolinum, 1998, str. 209  
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chování. V procesu socializace dochází především v prvních letech života k nápodobě 

chování rodičů a přejímání jejich vzorců chování. Ve škole se pak dostávají děti do 

konkurenčního prostředí a nastává tak významný posun v jejich vývoji.
42

 

Kolegyně rozdala dětem zápisníky a vyplnily základní údaje v něm. Po té následovalo 

vyprávění na téma „Funkce, význam a rozdělení Policie ČR“. 

Vyprávění probíhalo volnou nenásilnou formou proloženou obrázky a názornými 

pomůckami. Děti pozorně naslouchaly a odpovídaly na jednoduché otázky, které jim 

kolegyně kladla. V závěru vyprávění si zasoutěžily, kdo správně pozná podle předlohy 

v zápisníku hodnost na její uniformě. Za svoji aktivní spolupráci byly děti odměněny 

drobnými upomínkovými předměty s logem Ajaxe. 

Tato forma výkladu a celé pojetí programu je z pohledu vývojového stadia cílové 

skupiny zcela vyhovující, neboť děti ve věku 8-9 let jsou stále dětmi mladšího školního věku, 

které přísun nových informací v podobě hravého a poutavého vyprávění doplněného o 

výukové pomůcky tytu plyšového psa, omalovánek, pexesa, videokazet s kresleným příběhem 

a podobně, jsou schopny lépe vstřebat a uchovat v paměti. Především změna přednášejícího a 

autorita policisty v uniformě je z hlediska udržení pozornosti velice vítaná. Při běžné výuce, 

bez metodických pomůcek, které povzbuzují aktivitu dětí a udržují jejich pozornost, se často 

rychle unaví a ztrácí kontakt s přednášejícím. „Dospělí mají ve své roli automaticky 

zakotvenou formální autoritu, kterou dítě v tomto věku ještě bez výhrad akceptuje.“
43

  

O přestávce jsme celou situaci ohledně Karla konzultovali s třídní učitelkou. Z jejích 

slov vyplynulo, že rodiče Karla byli již upozorněni na nevhodné chování chlapce a na 

doporučení navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu. Výsledkem vyšetření bylo 

konstatováno, že chlapec nemá žádnou poruchu chování, jedná se pouze o chlapce se 

zvýšeným temperamentem, který má potřebu na sebe poukazovat. Záleží jen na učitelce, 

jakým způsobem bude chlapce ve výuce zvládat. 

Již při říjnové návštěvě, která probíhala na téma dopravní výchova – chodec, chlapec 

Karel, který se při první návštěvě projevoval negativně, svůj postoj změnil, ale jeho chování 

při výkladu, zůstalo stejné. 

Na tomto příkladu je znát, jak jsou děti ovlivnitelné. Z domova byl chlapec ovlivněn 

názory rodičů a při osobním kontaktu s policistou v uniformě začal svůj postoj 

přehodnocovat. Její výklad pečlivě poslouchal, i když dál vykřikoval a vstával, z místa 

                                                
42 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 170 

43 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 172 
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nepůsobilo to, tak rušivě, jako při písemné práci. Všechny děti se hlásily, plně spolupracovaly 

a bylo vidět, že mají zájem o věc. Některé přidávaly své osobní zkušenosti s policií nebo 

vyprávěly, co slyšely doma na adresu policie. Kolegyně byla trpělivá a na všetečné otázky 

dětí ochotně odpovídala.  

Vzhledem k poloze školy, která se nachází na velice frekventované tříproudové silnici 

křižující Karlovo náměstí, je toto téma pro děti velice důležité a zvláště pak také proto, že 

v testu právě v otázkách bezpečnosti na silnici nejvíce chybovaly. Kolegyně věnovala 

pozornost druhům dopravních značek a vysvětlila dětem pravidla, při přecházení komunikace, 

kdy chodec může vstoupit do vozovky. Podrobně také probraly téma houkající sanity a její 

přednosti, protože v okolí je několik zdravotnických zařízení a houkající sanity jsou zde zcela 

běžnou součástí provozu. Děti se v obou třídách plně zapojují do diskuze a celá přednáška tak 

probíhá formou konfrontací. Kolegyně vypráví poutavě dětem příběhy popsané v zápisníku. 

Prokládá je jednoduchými otázkami a děti si průběžně vyplňují každý svůj zápisník. Nikdo 

z dětí neprojevuje ostych nebo strach z uniformy, naopak již při druhé návštěvě se na nás děti 

o přestávce sesypaly a těšily se na začátek přednášky. Jsou velice otevřené a dozvídáme se 

spoustu zajímavých příběhů ze soukromí jednotlivých dětí. Vzhledem k tomu, že přednášek 

se účastní i třídní učitelky, které se sice nezapojují, ale dělají si svou práci, tak ale ani jim 

neunikají drobné postřehy, které děti prozradí v zápalu pro danou věc a mohou je tak dále 

využít ve vztahu k dítěti.  

Dozvídáme se, že pětiletý bratr Karla ukradl babičce z peněženky peníze. Kolegyně 

hned využila situace a naznačila tak další téma, které na děti čeká v lednu a tj. děti a trestné 

činy.  

Listopadová přednáška byla vedená na téma bezpečnost na komunikaci z pohledu 

cyklisty. Děti si s kolegyní nejprve řekly, jak by mělo vypadat správně vybavené kolo a jaké 

bezpečnostní pomůcky musí děti na kole mít. Dále jim vysvětlila pravidla, jakými se musí při 

jízdě na kole řídit. Děti vypráví o tom, jak jezdí s rodiči společně na výlety, co pěkného zažily 

i to jaké nehody se jim přihodily. Jedna dívka vypráví, jak na výletě v okolí Znojma měla 

velkou nehodu, a díky bezpečnostní přilbě nedošlo k úrazu hlavy.  

Prosincová návštěva pojednávala o vlastním bezpečí dětí. Hlavní moto: „Lidská zloba 

se neskrývá jako ve většině pohádek jen pod ošklivou tváří“ (Ajaxův zápisník, 2001). 

Kolegyně vypráví dětem o hodném pánovi, který na hřišti rozdává dětem bonbóny. Je třeba 

dětem vysvětlit, že ne každý člověk, který se k nim dobře chová a je na ně hodný má dobré 

úmysly. Děti pozorně poslouchají a aktivně se zapojují do diskuze. Poukazují na mediálně 

známé případy, které viděly ať už v televizi nebo slyšely od svých rodičů. V této oblasti jsou 
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děti opravdu dobře od rodičů nebo prarodičů poučeny. Ví, jak by se zachovaly, otázkou však 

zůstává, zda při reálném nebezpečí by jednaly, tak jak mají. Dále kolegyně vyprávěla dětem o 

předmětech, které jsou v bytě pro děti nebezpečné. Ve většině případů děti ví, že sirky a 

alkohol nepatří do rukou dětí, avšak někteří kluci přiznali, že již alkohol ochutnali, ať už bez 

vědomí rodičů, kdy dopili zbytky alkoholu, nebo jim dokonce sami rodiče alkohol, především 

pivo nabídli. S cigaretami zatím neměly děti žádné osobní zkušenosti, i když přiznávají, že 

rodiče kouří a měli chuť to zkusit. Kolegyně jim vysvětlila, z jakého hlediska jsou pro děti 

alkohol a tabák nebezpečné a jak poškozují lidské zdraví. Po bouřlivé diskusi pokračovala ve 

výkladu nebezpečnosti léků, nožů a dalších nebezpečných nálezů (výbušnin, injekčních 

stříkaček…). Děti se hlásí a bez ostychu prozrazují, že už s nožem pracovaly a i se někteří 

pořezaly a že na dětském hřišti našly injekční stříkačku a rodiče volali k nálezu městskou 

policii. 

Celkově tato třída působila velice dobře. Děti spolupracují a mají k sobě navzájem 

velmi dobré vztahy. Jsou otevřené a vstřícné jakékoliv diskusi.  

V paralelní třídě, kde probíhaly přednášky vždy po přestávce. Byla situace a reakce 

dětí obdobné. V této třídě se nejvíce projevoval chlapec Simon, který při jedné z přednášek 

v následujícím měsíci se sklopenou hlavou řekl, že nenávidí svého tátu. Obě nás tato jeho 

slova překvapila a i třídní učitelka zpozorněla a čekala, co bude chlapec vyprávět dál. Ten 

však tuto informaci podal, jako holý fakt a dál se nechtěl vyjadřovat. O přestávce jsme 

s chlapcem navázali kontakt a promluvili s ním. Dotazovali jsme se ho, proč nemá tátu rád. 

Chlapec se nechtěl ke svým slovům dále vyjadřovat. Učitelka se rozhodla, že při třídních 

schůzkách informuje a promluví s maminkou chlapce. Přitom právě Simon byl z těch dětí, 

které v této třídě pracovaly samostatně a měl celý pretest bez chyby. Dalším dítětem, které se 

projevovalo více než ostatní děti, byla dívka Pavlína. Byla to ta dívka, která právě při 

vypracování pretestu chyběla a neúčastnila se ho. Neustále se na něco dotazovala, působila 

zmateně, neustále jako by něco hledala. Na začátku přednášky se omlouvala, že zápisník 

zapomněla doma a psala proto poznámky na papír. Učitelku napadlo podívat se jí do aktovky, 

kde zápisník našla. Učitelka nám o přestávce vysvětlila, že dívku vychovávají prarodiče a že 

je v některých ohledech znát, že dívka nemá o věcech takový přehled, jako ostatní děti. 

Projevuje se to i při výuce ostatních předmětů. Po stránce intelektuální však dívka není nijak 

zaostalá a učivo zvládá, avšak potřebuje více času k pochopení. Její tempo je pomalé a 

sociálně je na nižší úrovni než ostatní děti ve třídě. 

Při listopadové přednášce jsem požádala paní učitelku, zda by mohla poprosit děti, aby 

mi půjčily zápisníky a já si pořídila fotografie, jako přílohy pro bakalářskou práci. Svůj 
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zápisník mi půjčil i Simon. Při jeho pročtení jsem zjistila, že na otázku ze zápisníku „Napiš, 

co si přeješ, aby se změnilo:“ Simon napsal: „abi táta zemřel nebo aby mě přestal trápit“. (viz 

příloha 4). Šla jsem se zápisníkem za učitelkou a společně s kolegyní jsme mluvily o 

chlapcově chování. Třídní učitelka již dříve informovala maminku, která byla celou situací 

značně zaskočena. Chlapec je ze čtyř dětí nejmladší. Ostatní sourozenci ve škole velice dobře 

prospívají a navštěvují zájmové kroužky a skauta, rodina je dle slov učitelky velice spořádaná 

a věnuje se i charitativní činnosti. 

Přestože mají všechny děti stejný výchovný základ a stejné výchovné prostředí, je 

Simon svým chováním zcela odlišný od svých sourozenců. Učitelka nám dále řekla, že Simon 

kreslí obrázky zásadně černou pastelkou a převažují v kresbách lebky, znaky násilí, ale také 

nahá ženská těla. Doporučila jsem třídní učitelce, aby s maminkou znova promluvila a nabídla 

ji pomoc v podobě kontaktu na dětského psychologa.  

7.4. Rozhovor a dotazník pro pedagogy 

Rozhovor s třídními učitelkami probíhal zcela neformálně a uskutečnil se po ukončení 

první přednášky v obou třídách v průběhu přestávky. Dotazovala jsem se, jakým způsobem 

spolupracují s Policií ČR a jaký je jejich názor na preventivní program, který se uskutečňuje 

v jejich třídách. Obě shodně uvádějí, že učitelkami druhých tříd jsou již několik let a každým 

rokem u nich probíhá zmíněný program. Jsou s ním zcela spokojené a obsah přednášek 

využívají při další výuce, především v prvouce. Dle jejich slov se děti vždy na policistu těší a 

po jeho odchodu ještě další přestávky ve skupinkách diskutují nad právě probraným tématem. 

Policista v uniformě je po třídní učitelce pro ně další důležitou autoritou, se kterou se na půdě 

školy setkávají a informace od něj získané předávají dál doma rodičům a svým sourozencům. 

Zpětnou vazbou v získávání informací o úspěchu programu jsou informace od rodičů, které 

obě učitelky mají prostřednictvím třídních schůzek. 
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Dotazník pro třídní učitelky a metodičku prevence 

1. Na jaké úrovni je z Vašeho pohledu spolupráce s Policií ČR? 

V čem spolupráce spočívá a kdo je iniciátorem? 

Získané odpovědi:  

„Naše spolupráce s Policií ČR je dlouhodobá a intenzivní. Policie ČR pořádá pro naši 

školu celou řadu výukových programů, besed a akcí. Ty probíhají po celý rok v jednotlivých 

ročnících. Iniciátorem je nejen Policie ČR, ale i naše škola, protože jsme v častém kontaktu 

(což je pro nás velmi přínosné).“ 

2. Jaký je Váš názor na preventivní program AJAX? 

Líbí se Vám skladba témat? Co byste změnili? 

 

Získané odpovědi: 

„Preventivní program Ajax se nám velmi líbí, probíhá již na naší škole několik let. 

Skladba témat je velice vhodně vybraná, my bychom nic neměnili, protože se dotýká všech 

závažných a aktuálních témat. Líbí se nám formát projektu (pracovní sešit, ústřední postava 

psa Ajaxe), děti jsou zapojeny a mají možnost konzultovat vše i s rodiči.“ 

3. Prolíná se AJAX do dalšího vzdělávání, pracujete s danými tématy i v jiných 

předmětech? V jakých? 

 

Získané odpovědi: 

Ajax je přínosný pro další zpětnou vazbu ve výuce všech předmětů, nejčastěji 

v prvouce a v českém jazyce. 

7.5. Popis a analýza závěrečného testu 

V období před vánočními svátky, kdy ve školách mají volnější průběh vyučování, 

jsem využila a domluvila si, pro můj výzkum poslední schůzku ve škole. Důvodem bylo 

vypracování závěrečného testu. Zadávání testu probíhala stejně, jako při zadávání pretestu. 

Nejprve jsem navštívila  2.A  a po přestávce i druhou třídu 2.B. 
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7.5.1. Třída 2.A 

Vypracování závěrečného testu se zúčastnilo 13 dětí z toho 8 chlapců a 5 dívek. Děti 

měly za úkol odpovědět na deset otázek. Vzhledem k tomu, že děti již věděly z pretestu, jak 

mají pracovat a otázky na daná témata již probraly, trvalo vypracování otázek 15 minut. Děti 

chybovaly v poslední otázce číslo 10 „Co patří mezi nebezpečné předměty?“. Ačkoliv dané 

téma probraly, je znát z výsledku, že některé děti si nejsou zcela jisté. Mezi nebezpečné 

předměty zařadily také odpověď pod písmenem b) auto, jeřáb, bagr, kolo, motorka. Ostatní 

odpovědi byly zcela správné. 

7.5.2. Třída 2.B 

Zde se závěrečného testu zúčastnilo 16 dětí z toho 9 chlapců a 7 dívek. Vzhledem 

k tomu, že se závěrečného testu účastnily i dvě děti, které při pretestu chyběly a učitelka 

upozorňovala, že jsou to právě ti žáci, kteří mají pomalejší tempo práce, vypracování trvalo 

30 minut. Zadávání testu probíhalo stejně, jako v předchozí třídě a nebylo třeba nic blíže 

vysvětlovat. Děti okamžitě pochopily, co mají dělat a v případě nejasností se hlásily a 

dotazovaly. Zde děti chybovaly pouze minimálně a to v otázce číslo 8 „Kde nesmíme nosit 

klíče od bytu?“. 

V obou třídách bylo viditelné, že jsou děti mnohem lépe soustředěné a jisté si svými 

odpověďmi. Pracovaly velice klidně a soustředěně, neboť i mne již znaly a celou záležitost 

chápaly, již jako hru. Na závěr jsem dětem rozdala drobné dárky a sladkosti, které jsem pro ně 

měla připravené na rozloučenou a za perfektní spolupráci. 
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7.6. Vyhodnocení závěrečného testu  

Třída 2.A, přítomno 8 chlapců a 5 dívek 

           Celkový počet odpovědí 

 

Číslo otázky 

1. 2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 130 

 

Chlapci 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 70 

 

Dívky 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 48 

Počet 

správných 

odpovědí 

CH+D 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 127 

Počet 

chybných 

odpovědí  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

 

Třída 2.B, přítomno 9 chlapců a 7 dívek 

           Celkový počet odpovědí 

 

Číslo otázky

  

1. 2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 160 

Chlapci  9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 87 

Dívky  7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 69 

Počet 

správných 

odpovědí 

CH+D 

16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 156 

Celkový 

počet 

chybných 

odpovědí 

CH+D 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
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7.7. Celkové vyhodnocení  

Pretestu se zúčastnilo z obou tříd dohromady 29 žáků a bylo získáno 290 odpovědí, 

z tohoto počtu bylo 45 chybných odpovědí.  

Závěrečného testu se zúčastnilo taktéž 29 respondentů. Byl získán stejný počet 

odpovědí, jako u pretestu (290) z toho však bylo pouze 7 chybných odpovědí, které se 

dotýkaly tématu, které v otázkách pretestu  nebylo obsaženo. Lze tedy konstatovat, že pokud 

by děti dostaly k vypracování stejné otázky, jako v pretestu, byl by výsledek pravděpodobně 

bezchybný. 

V porovnání obou výsledků vidíme, že znalost a úroveň vědomostí dětí v průběhu 

programu je podstatně větší, než tomu bylo na jeho začátku. Ze závěrů obou testů můžeme 

tedy konstatovat, že z hlediska získávání nových informací má tento daný program smysl a 

jeho efektivita se potvrdila.  

 I další metody výzkumu, jako byl dotazník nebo rozhovor ukazují na smysluplnost 

programu a jeho velkou oblibu u pedagogických pracovníků, ale i dětí. 

 Poslední metoda výzkumu, kterou bylo zúčastněné pozorování, identifikovala zásadní 

individuální problém ve třídě, který by jinak nebyl nebo by byl odhalen se zpožděním, a který 

by z hlediska závažnosti, mohl mít pro daného žáka a jeho rodinu negativní důsledky. Jednalo 

se o chlapce Simona, který zaujímá vůči svému otci zcela negativní postoj a jeho přáním je, 

aby otec zemřel a on měl od něho klid.  

Program vytváří příležitosti k otevření se a řešení problémů.  
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8. Vize Policie ČR do budoucnosti v oblasti prevence 

Záměrem Policie České republiky na počátku roku 2012 byla realizace projektu 

„Policie pro každého“, který měl postupně nahradit jediný doposud v omezené míře 

probíhající preventivního program „Ajaxův zápisník“, jehož licence je platná pouze do konce 

roku 2013, kdy poté bude zcela ukončen. Po ukončení licence není zatím znám další průběh 

prevence nebo participace Policie ČR na preventivním procesu, jímž by byla realizována 

osvěta ve školách a školských zařízeních. Předpokládá se, že dál bude probíhat osvěta formou 

přednášek a besed pouze na vyžádání konkrétní školy. Je přitom však známo, že jednorázové 

aktivity mají minimální výchovný a vzdělávací efekt. Ukončení „Ajaxe“ je zdůvodňováno 

tím, že zápisník obsahuje informace, které za dnešní právní legislativy jsou již v jejím rozporu 

a mohlo by tak docházet k mystifikaci dětí. Bohužel projekt „Policie pro každého“ 

k dnešnímu dni nebyl zatím vůbec nastartován a výhledově zatím nejsou žádné relevantní 

informace, které by se týkaly zahájení projektu. Celou záležitost ohledně realizace 

pravděpodobně ovlivnily politické a personální události odehrávající se ve vedení Policejního 

prezidia, které by mělo fungovat jako určitý gestor projektu. Primární prevence na školách, 

tak spočívá pouze v besední a přednáškové činnosti, která je realizována jen na vyžádání 

školského zařízení. Předpokládá se tak, že škola vyžaduje součinnost policie vzhledem 

k výskytu patologického chování a tak je před primární prevencí upřednostněna prevence 

sekundární. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal na vybrané pražské škole, kdy hlavní 

město Praha má za poslední léta vysoký vzrůst kriminality, můžeme předpokládat, že každý 

občan tedy i dítě, hlavního města je vystaven vyšším rizikům trestné činnosti a proto je 

veškerá preventivní činnost koncipována v rámci sekundární prevence.  
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Závěr – shrnutí a doporučení pro praxi 

Ve své práci jsem se věnovala rozdělení a členění prevence a její realizaci ve školním 

kurikulu. Dále jsem se věnovala prevenci z pohledu Policie ČR, a jakým způsobem 

participuje policie na školních vzdělávacích programech. V přehledu jsem uvedla několik 

preventivních programů, které policie realizovala především pro děti I. stupně základních 

škol. 

Stěžejním bodem a cílem mé práce však bylo, ukázat, že preventivní program Ajax, 

který je v naší republice realizován již řadu let a vyhovuje potřebám pedagogických 

pracovníků, má efekt a smysl realizovat ho i nadále v obnovené podobě, přestože policie má 

licenci pouze do konce roku 2013. 

Chtěla jsem ve své práci, na konkrétních příkladech ze školního prostředí ukázat 

smysluplnost programu. To, že se děti při přednáškách stávají zcela bezprostředními a 

otevřenými a dávají prostor k řešení problémů, s kterými by se jen těžko svěřovaly. Pro 

každého policistu je odměnou to, že se děti na něho těší a jsou k němu zcela upřímné, jak se 

ve výzkumu ukázalo. Pro praxi by bylo z mého hlediska nejvíce přínosné, kdyby na školách 

působil vždy jeden policista, který by znal žáky od první třídy až do deváté. Děti získávají 

důvěru v člověka, kterého znají, tak jak se také ukázalo v zadávání závěrečného testu. U dětí, 

které prošly preventivním programem je znát jejich větší právní vědomí a více si uvědomují 

situace, které by mohly ohrožovat jejich zdraví a životy.  

Z pohledu školy program zcela vyhovuje potřebám pedagogických pracovníků a má 

vzdělávací a výchovný efekt. 

Je zřejmé, že stejně tak, jako i v jiných odvětvích, i zde se potýkáme především 

s nedostatkem financí, který souvisí i se stále se snižujícím stavem policistů. Snižující se 

počet policistů ovlivňuje i kvalitu prevence. Bohužel stav, kdy dochází k opomíjení prevence 

patologických jevů u dětí, se neprojeví záhy, avšak má dlouhodobí charakter, který se odrazí 

na stavu celé naší společnosti. „Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat“ (Cesare Beccaria 

1738 -1794, O zločinech a trestech).
44
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