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Abstrakt 

 

Název: Záţitkové programy jako faktor primární prevence na základních školách 

v Praze 6 

 

Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jakým způsobem realizují 

základní školy v Praze 6 záţitkové programy a jestli mají o těchto 

preventivních aktivitách povědomí i ţáci.   

 

Metody: Veškeré údaje uvedené v empirické části této práce byly získány pomocí 

dotazníkového šetření mezi ţáky 9. Tříd a řízených semistrukturovaných 

rozhovorů určených pro školní metodiky prevence.   

 

Výsledky:  Dle získaných údajů bylo zjištěno, ţe primárně preventivní a záţitkové 

aktivity jsou v dané oblasti součástí vyučovacího procesu, ale jsou 

realizovány především jednorázově a bez hlubšího zkoumání, coţ má 

vliv i na povědomí ţáků o této problematice.  

 

Klíčová slova:záţitkové programy, škola, primární prevence, pedagogika 

  



 

 

The Abstract 

 

Title: Experience programmes as a factor of a primary prevence on basic 

schools in Prague 6 

 

Objectives: The goal of this bachelor thesis is to find out if and how the basic schools 

in Prague 6 implement experience programmes and weather the pupils 

have any knowledge about these preventive activities. 

   

Methods: All the data in the empirical part of my thesis were obtained by a survey 

distributed among 9th graders and by controlled semistructured interview 

intended for school prevention program coordinators.    

 

Results: The acquired data showed that primary preventive and experience 

activities are part of the education process in given area. However, they 

are organized primarily on a one time bases and without any deeper 

research which has an impact on the pupil's awareness about this issue. 

 

Keywords:  experience programmes, school, primary prevence, pedagogy 
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1  Úvod 
 

Při výběru tématu mé bakalářské práce mi pomohlo hned několik aspektů. 

Zaprvé, jelikoţ se v současné době jiţ závodně nevěnuji ţádnému sportu, rozhodla jsem 

se své studium zakončit bez specializace, a tedy psát závěrečnou práci v oblasti jednoho 

určitého sportu by pro mě bylo nesnadné. Zadruhé, na fakultu tělesné výchovy a sportu 

jsem nastoupila s vidinou, ţe bych ráda v budoucnu učila. A proto mě zajímá téma 

z oblasti školního prostředí. Zatřetí, toto téma je mi velice blízké, protoţe jsem se jiţ na 

základní škole zúčastnila několika pilotních kurzů zaměřených na záţitkovou 

pedagogiku a primární prevenci. Postupně jsem se zúčastnila mnoha dalších kurzů, a to 

jak v pozici ţáka, tak v pozdějších letech i v pozici instruktora. Díky tomu jsem měla 

moţnost zhodnotit tyto kurzy z obou pohledů a uvědomit si jejich důleţitost.  

Jsem přesvědčena o kladném efektu záţitkových programů. Prostředí takovýchto 

kurzů umoţňuje lepší vzájemné poznání, ať uţ mezi ţáky, tak i mezi učiteli a ţáky. Mají 

silný výchovný charakter, dokáţou v dětech vyburcovat schopnosti a vlastnosti, o 

kterých dříve ani nevěděly. Častokrát v nich vyvolávají silné emoční záţitky, na které 

poté ještě dlouho vzpomínají. Mimo jiné se zde setkají s aktivitami, které předtím ani 

neznaly a mohou tak velice ovlivnit jejich budoucí ţivot. Ať uţ zaujetím pro určitou 

činnost nebo třeba zjištěním, ţe dokáţou víc, neţ si myslí.  

Pokud je primární prevence prováděna zodpovědně a kvalitně, můţe ţáky 

pozitivně ovlivnit v oblasti jejich postojů a hodnot. Také získají vědomosti o dané 

problematice, které mohou vyuţít v období dospívání.  

Proto je cílem mé bakalářské práce zhodnotit stav na základních školách v Praze 

6 v oblasti záţitkových programů v rámci primární prevence a úroveň povědomí ţáků  

o těchto aktivitách. Prahu 6 jsem si vybrala z důvodu, ţe je mým bydlištěm, místem 

mého vysokoškolského studia, chodila jsem zde na základní školu, na střední školu a 

v budoucnu zde moţná povedu i svou kariéru učitelky.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, ve které se věnujeme pojmům 

z oblasti záţitkové pedagogiky a primární prevence a na část empirickou, ve které se 

zabýváme dotazníkovým šetřením mezi ţáky a řízenými rozhovory se školními 

metodiky prevence. 

  



10 

 

2  Teoretická východiska 
 

2.1  Záţitková pedagogika 

 

„Zážitková pedagogika je jako drak, mýtická, bohatá a zapalující, s tím 

rozdílem, že nezůstává v bájích, ale v našich srdcích, je bohatá i bez zlatého pokladu a 

rozžehne oheň beze ztrát na životech.“(Sedláček. In Drahanská, 2008) 

Proţitek, záţitek, proţívání, tyto pojmy jsou nedílnou součástí záţitkové 

pedagogiky. Záţitková pedagogika, pedagogika záţitku, učení proţitkem, výchova 

proţitkem, výchova zkušeností, to jsou výrazy, které znamenají totéţ - pedagogickou 

metodu, která vyuţívá záţitek jako formu výchovy.  

Záţitková pedagogika je českými autory zařazována do různých kategorií 

pedagogiky. Podle Váţanského (1992) je součástí pedagogiky volného času. Na rozdíl 

od něj Jirásek (2004) zastává názor, ţe by se záţitková pedagogika měla uplatňovat i ve 

školním prostředí. Walterová (2004) nazývá záţitkovou pedagogiku informálním 

učením a Zahrádková (2005) tvrdí, ţe záţitková pedagogika je především uplatňována 

v managementu, přesněji v team-buildingu.  

Jak vidíme, autoři se značně liší ve svých názorech, kam záţitkovou pedagogiku 

zařadit. Proto také můţeme vypozorovat jistý terminologický nesoulad. Váţanský 

(1992) tento druh pedagogiky nazývá nejvíce rozšířeným názvem záţitková 

pedagogika. Podle Činčery (2009) je tento směr učení proţitkem. A Neuman a kol. 

(1999) nejčastěji pouţívá výraz výchova proţitkem a hrou. Dalšími uţívanými pojmy 

jsou podle Pelánka (2008) výchova záţitkem, výchova proţitkem, záţitková výchova a 

výchova dobrodruţstvím.  

Nesoulad v terminologii najdeme i v zahraniční literatuře. Nejvíce uţívaný 

termín je experiental education. Dále se můţeme setkat s výrazy jako adventure 

education, outdoor education a reflective education. (Turčová, 2005) 

 

2.1.1  Historie záţitkové pedagogiky 

 

Pro vznik záţitkové pedagogiky je významné dílo Jana Amose Komenského. 

Komenský byl propagátorem celostního rozvoje osobnosti. Nejdůleţitějším podle něj 

bylo získání zkušeností pomocí vlastních smyslů. Mimo jiné doporučoval vyuţití her 
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při výuce. Komenský (1991) ve svém díle Velká didaktika napsal: „Vzdělávání začíná a 

končí u opravdové zkušenosti, učení musí být spojeno s pobytem v přírodě, musí 

připravovat na život.“  

Na počátku 20. století proniká do Čech inspirace v podobě anglosaského 

skautského hnutí R. S. Baden-Powella a amerického hnutí lesní moudrosti (Woodcraft 

Indians), které zaloţil E. T. Seton. Obě tato hnutí získala na oblibě a byla u nás 

přizpůsobována našim podmínkám. Ve 20. letech 20. století se začal vyuţívat pojem 

výchova v přírodě, a to především junáckým hnutím. Následně se významně rozvinul 

fenomén jménem tramping, který je pro naši kulturu velice typický. K dalšímu rozvoji 

výchovy v přírodě přispělo dílo spisovatele a učitele Jaroslava Foglara.  

První katedra zaměřená na turistiku a sporty v přírodě vznikla v roce 1953 na 

Karlově univerzitě. Studijní program byl něčím úplně novým, kombinoval turistiku, 

sportovní aktivity a aktivity v přírodě. V téţe době také v československém školství 

započala tradice školních výletů, škol v přírodě, lyţařských kurzů a letních soustředění. 

(Franc, Zounková, Martin, 2007) 

Novodobým zakladatelem záţitkové pedagogiky je Kurt Hahn. Jeho snahou byl 

všestranný rozvoj studentů za pomoci proţitků. Jeho koncepce „zážitkové terapie“ staví 

na působení proţitku, který se liší od všední reality. Na jeho myšlenky navazuje 

organizace Outward Bound, jejíţ českou odnoţí je Prázdninová škola Lipnice. 

(Váţanský, 1992) 

Hnutí Outward Bound bylo zaloţeno v roce 1941 ve Velké Británii výše 

zmíněným německým pedagogem K. Hahnem a anglickým rejdařem Holtem. Původně 

se tato organizace zabývala výcvikovými kurzy pro vojáky námořní pěchoty. Proto má 

pojem Outward Bound základ v námořnické terminologii a znamená „dobrodružná 

cesta po širém moři“. Po válce se tato organizace změnila v civilní, jejím cílem bylo 

pomocí osvědčených prostředků pozitivní ovlivnění charakterových a osobnostních rysů 

účastníků. Začátkem sedmdesátých let vzniká v USA Project Adventure, který čerpá 

právě z mezinárodně populární Outward Bound. Tento projekt započal na střední škole 

v Hamiltonu ve státě Massachussetts a jeho činnost byla směřována především do hodin 

tělesné výchovy. (Neuman a kol., 1999) 

Prázdninová škola Lipnice vznikla v roce 1977. Jejím smyslem bylo podle 

Hanuše (2009) „pomáhat vytvářet mladým lidem vlastní život v celém jeho bohatství, 

pestré paletě zkušeností a prožitků“. 
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Nejdříve se tato organizace zaměřovala na sportovní přístup, později vyuţívala 

prvky turistiky, trampingu a táboření. Následně se pod vedením Allana Gintela začaly 

pouţívat psychologické hry. Zatímco Outward Bound vychází především z pedagogické 

filozofie K. Hahna, pro Prázdninovou školu je hlavní řecký ideál kalokagathia. Tento 

termín má původ ve dvou řeckých slovech: kalos-krásný, agathos-dobrý. Ve starověkém 

Řecku se jednalo o ideální výchovný koncept, propagující harmonický rozvoj vnitřního 

i vnějšího. (Franc, Zounková, Martin, 2007) 

Česká záţitková pedagogika mimo jiné navazuje na německou 

Erlebnispädagogik, která v Německu existuje jiţ od počátku 20. století. Přední německý 

odborník Michl (2009) definuje Erlebnispädagogik jako metodu aktivního jednání, která 

prostřednictvím fyzických, psychických a sociálních výzev podporuje osobnostní rozvoj 

mladých lidí a vede je k odpovědnému ţivotu.  

 

2.1.2  Obsah a cíle záţitkové pedagogiky 

 

 Pelánek (2008) definuje záţitkovou pedagogiku jako „učení se prostřednictvím 

zážitku a rozšiřování komfortní zóny pomocí dobrodružství“. 

 Základem záţitkové pedagogiky je především vlastní aktivita jedince, díky níţ 

získává záţitky. Čím intenzivnějšího záţitku chceme dosáhnout, tím více vlastní 

aktivity musíme vykonat. Záţitek samotný ovšem ještě nestačí k tomu, abychom se 

z něho něco naučili. Z pedagogického hlediska je velmi důleţitá reflexe. Zkušenost, 

kterou vyvolal záţitek, musíme zpracovat a prozkoumat, aby došlo k procesu učení.  

 Pojem komfortní zóna můţeme vysvětlit jako oblast, kde se člověk cítí dobře. 

Jde o pocit bezpečí, a to nejenom z fyzického hlediska, ale především z psychického. 

Normálně se drţíme uvnitř naší komfortní zóny. Pokud však nastane situace, kdy nás 

někdo záměrně postaví mimo naši komfortní zónu a pomůţe nám se s touto novou 

situací vyrovnat, výsledkem bude zvětšení naší komfortní zóny. To způsobí, ţe se 

budeme cítit spokojeni ve více situacích. Aby se dosáhlo tohoto stavu, musí být určena 

vhodná míra náročnosti. Efektivních výsledků se dosahuje vyuţitím zdánlivého 

nebezpečí, kdy se člověk cítí bezpečně a zároveň pociťuje dobrodruţství. Dobrodruţství 

zvyšuje atraktivitu učení, a tím se posílí účinek, jelikoţ co je zábavné, to se lépe 

pamatuje. (Pelánek, 2008) 
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 Zóna komfortu se můţe zvětšovat i zmenšovat a na pomezí těchto dvou zón 

zaţíváme stav „flow“. V české literatuře se fenomén flow zmiňuje hlavně v souvislosti 

se záţitkovou pedagogikou, ale původ má v obecné psychologii. Tento pojem můţeme 

přeloţit jako stav plynutí, proudění. Plynutí také označujeme jako optimální proţitek, 

kdy nás určitá aktivita naprosto pohltí a zaměstnává všechny naše schopnosti. Pohybuje 

se na pomezí nudy a stresu. Záţitek plynutí nám poskytuje tvořivý pocit vedoucí 

k vyšším výkonům. Transformuje naše já, a tím ho činí komplexnější. 

(Csikszentmihalyi. In Kirchner, 2009) 

 Záţitková pedagogika umoţňuje přímé získání zkušeností ve školním i 

mimoškolním prostředí. Osobnostní a skupinový rozvoj za pomoci záţitku a 

outdoorových technik je čím dál oblíbenější v oblasti profesního a firemního prostředí. 

Coţ dokazuje zvyšující se počet organizací, které se touto problematikou zabývají. 

V posledních dvaceti letech se objevilo mnoho institucí vyuţívající záţitkovou 

pedagogiku ve svých programech - jako například Prázdninová škola Lipnice, Hnutí 

GO!, Projekt Dokáţu to?, Instruktoři Brno, Velký vůz, Za obzor, lanová centra atd. 

V dnešní společnosti, trpící nedostatkem autentických záţitků a proţitků, záţitková 

pedagogika umoţňuje návrat k znovuobjevení naší duše a návrat ke ztracené hloubce 

proţitku. (Váţanský, 2009) 

 Cílem záţitkové pedagogiky, a tím i záţitkových kurzů je z pohledu pedagoga 

důkladné poznání svěřenců v nestandardních situacích a z pohledu svěřenců budování 

skupiny, zlepšování mezilidských vztahů, moţnost být chvíli mimo realitu a vytrhnout 

tak účastníky ze stereotypu a v neposlední řadě zamyslet se nad proţitými událostmi. 

(Sýkora, 2006) 

 Záţitkové kurzy probíhají mimo školní prostředí a většinou i mimo bydliště. 

Podle Dubce (2007) uţ jen díky tomuto faktoru ţáci proţívají veškeré situace odlišně. 

Jiné prostředí umoţňuje ţákům se uvolnit a nevnímat pravidla chování, která normálně 

musí ve škole dodrţovat. Pobyt v neformálním prostředí a dlouhodobý pobyt kolektivu 

dohromady výrazně napomáhá vzájemným vztahům.  

 

2.1.3  Hra jako prostředek záţitkové pedagogiky 

 

 Podle Hanuše a Chytilové (2009) jsou proţitky, záţitky a zkušenosti vyvolávány 

v záměrně plánovaných situacích, při kterých se vyuţívá jako prostředku hra.  
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 „Hra je jako život nanečisto.“ To, co spojuje hru s reálným ţivotem, jsou emoce 

a reakce. Hra poskytne prostředí, ve kterém si zkusíme určité činnosti, které v nás 

ovšem vyvolávají naprosto reálné pocity. To znamená, ţe si můţeme vyzkoušet, co to 

s námi udělá a připravit se na to, aţ to bude doopravdy. Co však nesmíme zapomenout, 

je, ţe hra není cíl, nýbrţ jen prostředek.  

 

Hra má mnoho funkcí a zde si uvedeme některé z nich:  

 poznávací  

 vzdělávací  

 citová 

 estetická 

 mravní 

 společenská 

 motivační 

 diagnostická 

 

Smysl hry:  

 Působí na emocionální a psychickou sféru. 

 Dovede ovlivnit pocity a postoje.  

 Obohacuje o nové záţitky a zkušenosti. 

 Pomáhá zlepšit sebedůvěru a sebehodnocení. 

 Rozvíjí sociální vztahy.  

 Podporuje komunikaci a spolupráci. 

 Rozvíjí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zlepšuje tělesnou kondici.  

(Franc, Zounková, Martin, 2007) 

 

Masarykův Slovník naučný (1927) definuje hru jako „činnost, která se koná pro 

ni samu, pro libost z ní samé prýštící, která není prostředkem k nějakému vzdálenému 

cíli jako práce“. 

Encyklopedie tělesné kultury (1962) definuje hru jako „organizovanou a 

zábavnou činnost bez přímého praktického účelu, symbolizující zpravidla soupeření a 

boj dvou stran, a to podle určených herních pravidel“. 
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V Psychologickém slovníku Hartl a Hartlová (2000) definuje hru jako „jednu ze 

základních lidských činností, k nimž dále patří učení a práce, u dítěte je smyslová 

činnost motivována především prožitky, u dospělých má hra závazná pravidla, cíl 

nikoliv pragmatický, ale ve hře samé“. 

 V Pedagogickém slovníku definuje hru Průcha, Walterová a Mareš (1998) jako 

„formu činnosti, která se liší od práce i učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, 

avšak v předškolním věku má specifické postavení - je vůdčím typem činnosti. Hra má 

řadu aspektů: poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, 

fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický…“. 

 

Dělení her je pro velké mnoţství tak trochu problémem. Kaţdý autor uvádí své 

vlastní dělení. Zde si uvedeme několik zajímavých dělení vzhledem k tématu této práce.  

 

Dělení her podle druhů záţitku:  

 Agon (zápas, závod) - hry, při kterých je nejvýznamnější sloţkou soutěţivost. Jde o 

soutěţení s někým, se sebou samým, s překáţkou nebo s přírodou.  

 Alea (nejistota) - hry, které závisí na náhodě a štěstí.  

 Illinx, Vertigo (závrať) - hry, při kterých je naše vnímání ovlivněno točením, 

rychlostí nebo virtuální realitou.  

 Mimikry (předstírání) - hry, které nám umoţní být na chvíli někým jiným pomocí 

předstírání, maskování a fantazie.  

(Neuman, 2000) 

 

Dělení podle funkce zaměření:  

 Inscenační hry - hry, které nás dostanou do modelových situací, u nichţ si můţeme 

vyzkoušet ţivot nanečisto.  

 Iniciativní hry - hry zaměřené na rozvoj týmové spolupráce.  

(Holec, 1994) 

 

Dělení podle průběhu záţitkového projektu:  

 seznamovací hry 

 zahřívací a kontaktní hry 

 hrátky a zábavné soutěţení 
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 hry na důvěru 

 iniciativní a týmové hry  

 hry na rozvoj komunikace a spolupráce  

 hry a cvičení v přírodě  

 ekohry 

 závěrečné hry a rituály 

 hry pro reflexi a závěrečné hodnocení  

(Neuman, 2000) 

 

2.1.4  Záţitkové aktivity 

 

 Jsou to činnosti, díky kterým můţeme získat přímé zkušenosti, přirozeně naplno 

proţívat a především jsou to aktivity v přírodě. (Vaţanský, 2001) 

Outdoorové aktivity (aktivity v přírodě) stojí na principu proţívání a ve většině 

případů se konají v přírodě. Jsou to hlavně fyzicky a psychicky náročné neboli výzvové 

činnosti. (Beard, Wilson, 2006) 

 

Dělí se na:  

 Aktivity zaměřené na relaxaci a zábavu neboli Fun Programs. 

 Sebezkušenostní aktivity, díky kterým můţeme docílit změny postoje, ať uţ se 

jedná o jakoukoliv oblast v našem ţivotě.  

 Aktivity Team Spirit Events, které podporují týmového ducha.  

 Aktivity stmelovací.  

 Aktivity podporující lepší komunikaci.  

 Aktivity, při kterých poznáme silné a slabé stránky účastníků.  

 Aktivity, které můţeme vyuţít v rámci výuky určitého předmětu s cílem 

dosáhnout klasických učebních cílů.  

 Icebreakers - Krátkodobé aktivity, které zařazujeme na začátek kurzu. Slouţí 

k prolomení ledů neboli navození lepší atmosféry a rychlejšímu seznámení.  

 Týmové úkoly - Dynamics, Problem Solving Activities, Team Building Activities, 

Initiative Games, které obvykle navazují na Icebreakers. Jedná se o aktivity, při 

kterých tým musí spolupracovat a přijít na vlastní řešení zadaného úkolu. Při těchto 
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činnostech účastníci většinou něco vyrábí či staví. Je zde dobře pozorovatelné 

rozdělení rolí v týmu.  

 Týmové strategické hry - Tyto aktivity bývají na delší dobu, účastníci musí projevit 

trpělivost a vytrvalost. Mohou se odehrávat uvnitř, venku, ve dne i v noci. Vyuţívá 

se při nich často různých prostředků k přesunu.  

 Lanové překáţky - Neboli Rope Courses rozdělujeme na nízké a vysoké. U nízkých 

bývají lana ve výšce od šedesáti centimetrů do jednoho metru nad zemí. Jde spíše o 

prvotní seznámení s lanovými překáţkami vůbec. Vysoké uţ jsou mnohem větší 

výzvou. Bývají ve výšce od deseti do patnácti metrů nad zemí, a to uţ snad kaţdý 

bojuje s vlastním strachem a překonává sám sebe.  

 Outdoorové sporty - Do této kategorie můţeme zařadit skalní lezení, slaňování, 

orientační běh, rafting, přeţití v divočině apod. Jsou to fyzicky i psychicky náročné 

aktivity konající se v přírodě. Díky těmto aktivitám překonáváme určité hranice, 

objevujeme sami sebe, musíme se spolehnout na druhé a vzájemně si důvěřovat a 

pomáhat si.  

 Konstruktivní skupinové úkoly - Jedná se o aktivity, při nichţ musí tým sehnat 

věci na stavbu, zrealizovat ji a vyzkoušet její ţivotnost.  

 Komunikační programy – Communication Games jsou na rozdíl od ostatních 

realizovány převáţně uvnitř. Cílem je zlepšit vzájemnou komunikaci.  

 Programy zaměřené na podporu důvěry - Tento typ aktivit bývá koncipován aţ na 

závěr kurzu, jelikoţ uţ se účastníci vzájemně znají a určitá míra důvěry jiţ vznikla. 

Díky těmto činnostem se ještě více prohloubí. Můţeme zmínit např. pád důvěry nebo 

noční cestu lesem se zavázanýma očima.  

 Kreativní a umělecké programy- Jsou to aktivity výtvarné, hudební, dramatické, 

společenské celovečerní apod.  

 

Záţitkové aktivity můţeme rozdělit podle dalších kritérií, jako například:  

 

Dělení dle času:  

 vyučovací jednotka - 45-90 minut, realizace školních předmětů a vzdělávacích 

kurzů  

 projektový den - 1 den, školní výlet, vzdělávací seminář 
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 vícedenní záţitkový kurz - 2-14 dní, intenzivní pobytový kurz, expediční (putovní) 

kurz, kombinovaný kurz  

 

Dělení podle tematického zaměření: 

 rekreace - relaxace a odpočinek  

 budování skupiny (teambuilding) - seznámení a vytvoření nových neformálních 

vztahů, spolupráce, zlepšení komunikace  

 výuka a trénink - cílem je získání nových dovedností, vědomostí a rozvoj 

schopností  

 změna a intervence - získání vědomostí a dovedností, které mohou pomoci napravit 

a zlepšit současný stav  

(Svatoš, Lebeda, 2005) 

2.2  Prevence 

 

 Slovo „prevence“ má původ v latinském „preaventus“ (předcházení) a jeho 

význam chápeme jako včasné opatření, obranu či ochranu. Jde tedy o snahu předejít 

určitým jevům, které by ve výsledku mohly mít negativní dopad na jednotlivce i 

společnost. 

 

Prevenci rozlišujeme na: 

1) primární prevenci - která předchází ohroţujícím situacím v rámci celé populace. Je 

buď nespecifická, která se zabývá ţádoucí formou chování obecně, nebo 

specifická, která se zaměřuje na konkrétní riziko (např. předcházení prvnímu 

kontaktu s drogou). Specifická prevence se dále dělí na všeobecnou, která se 

zaměřuje na běţnou populaci dětí a mládeţe, zohledňuje pouze věk a případné 

sociální a jiné faktory a je vhodná pro větší skupinu. Poté na selektivní, která se 

věnuje osobám se zvýšenou mírou rizikových faktorů a je vhodná pro menší 

skupiny či jednotlivce. A nakonec na indikovanou, která je pro jedince s výrazně 

zvýšeným vlivem rizikových faktorů, nebo pro ty, u kterých se jiţ rizikové chování 

projevilo.  

2) sekundární prevenci - která se zaměřuje na určitou rizikovou skupinu, která můţe 

být ohroţena negativním jevem (např. prevence AIDS v oblasti prostituce).  
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3) terciální prevenci - která se zaměřuje na určitého jedince, u kterého se uţ negativní 

jev projevil naplno, a hlavní snahou je zmírnění následků (např. snaha zabránit 

jedinci vrátit se k nezákonnému chování, výměny injekčních jehel toxikomanům 

atd.). (Hartl, Hartlová, 2004) 

 

 V souvislosti s touto problematikou je důleţité zmínit termín „rizikové 

chování“, který definuje chování, v jehoţ důsledku dochází k nárůstu sociálních, 

zdravotních, výchovných a jiných dalších rizik pro jedince nebo společnost.  

 

Mezi základní typy rizikového chování řadíme: 

 záškoláctví 

 šikana a agrese 

 extrémně rizikové chování ve sportu a dopravě 

 rasismus a xenofobie 

 negativní vliv sekt 

 sexuální rizikové chování 

 závislost (adiktologie)  

 poruchy a problémy spojené s týráním a zanedbáváním dětí (syndrom CAN) 

 poruchy spojené s příjmem potravy 

(Miovský, Zapletalová, 2006) 

 

Obecně můţeme cíle primární prevence definovat jako změnu názorů, postojů a 

chování, tak aby nedošlo ke vzniku či prohlubování neţádoucích jevů. V případě vzniku 

těchto jevů je největší snahou jejich minimalizace. Dále je to předání informací o dané 

problematice, připravení se na problémové situace a na to, jak se s nimi vypořádat. Cíle 

primární prevence se liší dle věku cílové skupiny, pro kterou je určena. Nejen podle 

našeho mínění je prevence nejvýznamnější ve věku 12-16 let. A proto se dotazníkové 

šetření zaměřuje na ţáky druhého stupně základních škol, přesněji řečeno na ţáky 

devátých tříd. V tomto období dítěte se často objevují první neţádoucí jevy jako 

například kouření a šikana. Pochopitelně se to můţe týkat uţ i mladších dětí, a to díky 

trendu, kdy se v současné době věková hranice nástupu sociálně patologických jevů 

sniţuje. Nejlepší moţností je začít s primární prevencí jiţ od raného dětství a 

pokračovat v ní plynule aţ do dospělosti.  
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2.2.1  Historie primární prevence v České republice 

 

 Primární prevence v České republice vznikla aţ po roce 1989. Předtím spadala 

prevence do resortu Ministerstva zdravotnictví. Ten se staral o poskytování vzdělanosti 

v oblasti ochrany zdraví a prevence. Jednalo se však především o prevenci uţívání 

alkoholu a tabáku. Teprve po roce 1989 přibývá odborníků v oblasti primární prevence. 

Také se rozšířily vzdělávací aktivity pro pedagogy a vznikaly nové instituce. Rovněţ se 

rozšířila oblast primární prevence od zneuţívání návykových látek k jiným neţádoucím 

jevům, jako je šikana a xenofobie. V současnosti je realizace programů primární 

prevence na základních a středních školách povinná. Školy si tvoří vlastní Minimální 

preventivní programy, které vycházejí z konceptu Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Jsou to dokumenty školy, 

které se zaměřují na výchovu a vzdělávání ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, na jejich 

osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. (Miovský, Bártík, 

2010) 

 

2.2.2  Typy programů a aktivit v primární prevenci 

 

 Programy primární prevence na školách můţeme rozdělit na interní programy a 

externě poskytované programy. Interní programy realizují přímo učitelé během výuky. 

Externě poskytované programy jsou doplňkem k právě probíhajícím aktivitám ve výuce.  

 Dále programy dělíme na jednorázové a dlouhodobé. Jednorázové preventivní 

programy jsou organizované formou besed, přednášek nebo komponovaných programů. 

Školy nejčastěji vyuţívají právě tuto formu prevence, ač je nejméně účinná. 

Dlouhodobé preventivní programy jsou souvislé a interaktivní programy, jejichţ 

součástí je nejen předání informací, ale také rozvoj dovedností.  

 

Konkrétní typy programů:  

1) přednáška - jednorázová aktivita, jejímţ prostřednictvím se předávají informace a 

zabývá se jedním konkrétním tématem, bez aktivní účasti skupiny  

2) beseda - jednorázová aktivita, při které je kladen důraz na diskuzi 

3) komponovaný pořad - kombinuje interaktivní část (např. zhlédnutí filmu, divadelní 

představení) s následnou diskuzí 
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4) edukativní program - dlouhodobá aktivita, která kombinuje předání teoretických 

informací a nácvik dovedností  

5) nespecifické primárně - preventivní programy - do této kategorie můţeme zařadit 

zájmové krouţky, sportovní aktivity a jiné činnosti zlepšující ţivotní styl  

6) peer programy - tato forma programu zapojuje vyškolené vrstevníky do role 

vzdělavatelů  

(Přibylová, 2008) 

 

Preventivní program by měl splňovat:  

 Přímo a explicitně vyjadřovat vztah ke konkrétním formám rizikového chování a 

tématům s tím spojeným. 

 Jasně definovat časovou osu - zmapovat potřeby, plán programu a jeho přípravu, 

provedení a zhodnocení programu a jeho návaznost.  

 Věnovat se jasně definované cílové skupině. Správně zařadit skupinu či jednotlivce 

k danému programu odpovídajícímu potřebám a problémům dané skupiny.  

(Miovský, Bártík, 2010) 

 

2.2.3  Působení intermediátorů ve školní prevenci 

 

 Intermediátorem je iniciátor a realizátor primární prevence v praxi. Ve školní 

prevenci se můţeme setkat s dvěma kategoriemi intermediátorů. Do první patří 

odborníci z oblasti školní prevence, kteří jsou externími pracovníky. Do druhé kategorie 

můţeme zařadit hostující přednášející, dříve závislé, policii, lékaře atd. V pozici 

intermediátora vystupuje osoba, která má schopnost ovlivnit ostatní, a to především 

v oblasti hromadné komunikace. Předpokladem je, ţe se díky svým znalostem a 

zkušenostem můţe stát určitým vzorem pro cílovou skupinu. Většina školních 

preventivních programů je realizována za pomoci externích institucí či pracovníků, tedy 

intermediátorů.  

 

Mezi hlavní důvody zapojení těchto externích intermediátorů je:  

 Školy nemají odborné znalosti v dané problematice. 

 Školy nemají čas a peníze na vytvoření vlastního programu. 

 Školy nemají kvalifikované pracovníky na danou problematiku. 
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 Díky stanoveným standardům, které je potřeba splnit, je lepší nechat si poradit od 

odborníků. 

(Gallá, 2005) 

 

2.2.4  Efektivní primární prevence 

 

 Aby byla primární prevence efektivní, je nutné dodrţovat určité zásady. Jinak 

totiţ mohou nastat i situace, kdy můţe být primární prevence pro ţáky neuţitečná nebo 

dokonce škodlivá - například díky neúplným či zkreslujícím informacím. Mezi tyto 

zásady patří dlouhodobá a pravidelná spolupráce s dětmi, navazování kontaktů a 

prohlubování důvěry. Díky těmto aspektům je moţné včas reagovat na aktuální dění a 

vést patřičný dialog. Efektivní program obsahuje aktivní zapojení skupiny. Aktivní 

účast napomáhá lepšímu zapamatování a pochopení předávaných informací. Preventivní 

programy by měly vyuţívat proţitkové metody. Mezi takové metody patří aktivity 

dramatické, pohybové, výtvarné, neverbální atd. Po kaţdé aktivitě by měla následovat 

důkladná reflexe a zpětná vazba. V odborné literatuře můţeme najít preventivní 

aktivity, které se míjejí účinkem, a proto bychom se jim měli raději vyhnout.  

 

Mezi takové aktivity patří:  

 strohé předávání informací  

 jednorázové přednášky a besedy bez další návaznosti  

 nepravidelné aktivity bez uceleného rámce 

 aktivity bez interaktivních prvků  

 programy, které jsou příliš obecné  

 programy realizované osobami bez dostatečných schopností a zkušeností  

 vyuţívání pouze jednoho programu stále dokola  

 školní politika nulové tolerance  

 testování drog z moči  

(Černý, Lejčková, 2007) 
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2.2.5  Evaluace preventivních programů 

 

 Významnou součástí realizace primární prevence je její zpětné hodnocení neboli 

evaluace. Tento termín Miovský a Bártík (2010) vysvětlují jako „systematické 

shromažďování, analyzování a interpretování informací o průběhu intervence a jeho 

možných účincích. Získané informace mohou být použity k rozhodování o zlepšení 

intervence, k jejímu rozšíření nebo odmítnutí.“. 

 Kaţdý preventivní program by měl být evaluován. Mělo by se ověřovat, zda je 

vhodný pro cílovou skupinu, zda je realizován v souladu s doporučením autorů, zda 

nepůsobí negativně a zda dosahuje cílů, které si na začátku definoval. (Miovský, Bártík, 

2010) 

Aby bylo hodnocení úspěšné, musí se jasně stanovit, co přesně se bude hodnotit, 

výsledky by měly být měřitelné a specifické. Důleţité je, určit si cíl, který bude 

realistický a dosaţitelný. Někdy se stává, ţe hodnocení programů je problematické, a to 

z důvodu nerealisticky stanovených cílů. Například, kdyţ si určíme dosaţení naprosté 

abstinence či úplné zabránění kontaktu s drogou u celé skupiny. V takovém případě by 

bylo hodnocení velice negativní, jelikoţ takové cíle jsou nesplnitelné. To ale 

neznamená, ţe program byl neúspěšný, jen je potřeba předefinovat cíle.  

Kdyţ během hodnocení dojdeme k tomu, ţe program nepřinesl pouze pozitivní 

výsledky, neznamená to, ţe aktivity byly neúčinné, ale ţe je potřeba uvaţovat nad 

těmito výsledky jako nad podnětem k určitým změnám. (Miovský, Kubů, Miovská, 

2004)  

 

2.2.6  Systém školní primární prevence v České republice 

 

 Nejvýznamnější sloţkou primární prevence v České republice je Ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy, které spolupracuje s dalšími resorty.  

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy řídí další sloţky a těmi jsou:  

1) Krajský školský koordinátor prevence  

Jeho hlavním úkolem je spolupracovat s dalšími subjekty a odborníky v rámci 

kraje. V rámci kraje kontroluje školy a školská zařízení, a to v rámci realizace 

Minimálních preventivních programů. 
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2) Metodik preventivních aktivit  

Je jím osoba, která pracuje v pedagogicko-psychologické poradně nebo 

středisku výchovné péče. Spolupracuje s krajským školským koordinátorem a se 

školními metodiky prevence.  

3) Školní metodik prevence  

Spolu s kolegy a nadřízenými tvoří Minimální preventivní program ve škole 

nebo školském zařízení. Tento program se kaţdý školní rok aktualizuje. Je 

odborným poradcem pro své kolegy, kteří nemají potřebné znalosti v oblasti 

prevence. Monitoruje rizikové chování u ţáků. Spolupracuje s institucemi 

poskytující sluţby v oblasti primární prevence. Komunikuje o dané problematice 

s rodiči, ţáky a pracovníky školy. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny) 

 

Do oblasti systému školní primární prevence také spadá několik zásadních dokumentů: 

1) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeţe 

Významným dokumentem v oblasti školské primární prevence je Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeţe, které 

„vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu, 

popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického 

pracovníka. Dále definuje Minimální preventivní program a doporučuje postupy 

škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a 

mládeže.“. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-

dokumenty-doporuceni-a-pokyny) 

2) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

Dalším dokumentem, který je pro oblast školní primární prevence důleţitý, je 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. „V souladu s novými 

principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotvením v zákoně č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou 

vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních 

dokumentů představují Národní program vzdělávání a Rámcové vzdělávací 
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programy. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. 

Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň 

představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na 

jednotlivých školách.“. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani) 

3) Školní preventivní strategie (školní preventivní program) 

Je součástí školního vzdělávacího programu a zabývá se dlouhodobým 

plánem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v dané škole. Tvoří 

ho celý pedagogický sbor, ale hlavní slovo má především školní metodik prevence. 

Kaţdá škola si jej přizpůsobuje dle svých potřeb. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/s

ocialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny) 

4) Minimální preventivní program  

Jedná se o dokument, díky kterému se realizuje primární prevence ve školách. 

Pro kaţdou školu a školské zařízení je tvorba tohoto dokumentu a dodrţování 

stanovených cílů povinné. Tento program je kaţdoročně aktualizován a 

vyhodnocován, hodnotí se jeho celková účinnost, průběh a efektivita jednotlivých 

aktivit. Jeho realizaci také kontroluje Česká školní inspekce. (http://www.msmt.cz/

vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny) 
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3  Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 

 

3.1  Cíl práce 

 

Cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem realizují základní školy 

v Praze 6 záţitkové programy a jestli mají o těchto preventivních aktivitách povědomí i 

ţáci. 

 

3.2  Výzkumné otázky 

 

V souladu s výše stanoveným cílem si tato práce klade za úkol odpovědět na následující 

výzkumné otázky:  

 

1) Ke kterým preventivním aktivitám přistupují základní školy v Praze 6 nejčastěji a jak 

je koncipují?  

 

2) Jaká je tradice záţitkových kurzů v rámci prevence na základních školách v Praze 6 a 

jak jsou realizovány jednotlivými školami? 

 

3.3  Hypotézy 

 

Celkem byly pro potřeby bakalářské práce stanoveny tři hypotézy - viz níţe:  

 

H1) Na základních školách v Praze 6 bude k nejčastěji zmiňovanému rizikovému 

chování patřit záškoláctví, šikana a závislostní chování, a to jak z pohledu ţáků, 

tak z pohledu metodiků.  

 

H2) Základní školy v Praze 6 upřednostňují kratší, časově omezené a interní aktivity. 

 

H3) Většina dotazovaných ţáků nezná instituci metodika prevence a nezná svého 

metodika v rámci školy.  
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4  Metodika práce 
 

4.1  Metoda dotazování 

 

Údaje byly zjišťovány pomocí metody dotazování, přesněji pomocí dotazníků a 

řízených semistrukturovaných rozhovorů. Podle Hendla (2008) je metoda dotazování 

jednou z moţností získávání informací při výzkumu. Dotazník, který jsme sami 

vytvořili pro potřeby našeho výzkumného šetření, skládající se z osmi uzavřených 

otázek (viz příloha č. 4) byl určen pro ţáky 9. třídy. Řízený semistrukturovaný rozhovor 

o osmi uzavřených otázkách (viz příloha č. 3) byl určen pro školní metodiky prevence. 

Pouţití těchto dokumentů mělo poslouţit ke zjištění, zda a jakým způsobem realizují 

záţitkové programy v rámci primární prevence základní školy v Praze 6 a jestli mají o 

těchto aktivitách povědomí i ţáci.  

V dotazníku bylo pouţito typu uzavřených otázek, kdy je moţnost výběru 

z několika variant odpovědí. Tento typ otázek byl pouţit záměrně, a to z důvodu 

jednoduchého a rychlého vyplnění a následně snadného zpracování. Dotazníkové 

šetření bylo realizováno v rámci výuky za přítomnosti vyučujícího. Ţákům bylo před 

samotným vyplňováním vysvětleno, jaký je účel zjišťování těchto informací, 

zodpovězeny případné dotazy a sděleno, ţe je dotazník anonymní.  

Při sestavování řízeného rozhovoru bylo také vyuţito uzavřených otázek 

s několika variantami výběru. Řízený rozhovor probíhal ústní formou, tedy tak, ţe jsem 

se dotazovala a zároveň jsem zapisovala odpovědi. Díky přímému kontaktu se školními 

metodiky bylo moţno se případně zeptat na doplňující otázky, které velice pomohly 

k získání ucelenějšího náhledu na danou školu.  

 

4.2  Výzkumný soubor 

 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 14 základních škol v Praze 6, konkrétně vţdy 

jedna 9. třída z kaţdé školy a školní metodik prevence z kaţdé školy. Původně bylo 

osloveno 15 škol, ale jedna základní škola odmítla z časových důvodů. Celkem se tedy 

výzkumu zúčastnilo 14 školních metodiků a 265 ţáků, z toho 123 dívek a 142 chlapců. 

Výzkumný soubor můţeme označit jako záměrný a reprezentativní výběr. 

Reprezentativní z důvodu téměř stoprocentní účasti základních škol a záměrný díky 
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předem stanovým důvodům výběru našeho testovaného souboru. Devátý ročník byl 

zvolen záměrně, aby bylo jisté, ţe se ţáci v průběhu své povinné školní docházky jiţ 

stihli setkat s preventivními aktivitami a odpovídali tak na otázky co nejvíc objektivně.  

 

Níţe je uveden výčet 14 základních škol v Praze 6, které se zúčastnily výzkumného 

šetření.  

 

1. ZŠ Červený vrch  

2. ZŠ J. A. Komenského  

3. ZŠ Petřiny - jih  

4. ZŠ Petřiny - sever 

5. ZŠ T. G. Masaryka  

6. ZŠ Bílá 

7. ZŠ náměstí Svobody 

8. ZŠ Dědina  

9. ZŠ Emy Destinnové  

10. ZŠ Hanspaulka  

11. ZŠ Marjánka  

12. ZŠ Pod Marjánkou  

13. ZŠ Na Dlouhém lánu  

14. ZŠ Norbertov 

 

4.3  Zpracování získaných dat 

 

Získané údaje byly v první fázi analýzy systematicky zaneseny do databáze. 

Následně v rámci deskriptivní statistiky byl vypočítán průměrný věk dotazovaných ţáků 

a směrodatná odchylka. Rozdíl v proporci zastoupení dívek a chlapců a v letech praxe u 

metodiků byl testován pomocí Chí kvadrát testu dobré shody (p < 0,05). Dále byly 

vypočítány absolutní a relativní četnosti u všech kategorických proměnných. Na předem 

určené hladině významnosti byla testována nulová hypotéza o rovnoměrném rozdělení 

souboru u otázek dichotomického charakteru a u otázek s nabídkou alternativních 

odpovědí. Rovněţ byly porovnávány rozdíly ve vybraných proměnných napříč 

jednotlivými školami. K tomuto účelu byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody (p < 

0,001; p < 0,01). Pro zjištění věcné významnosti bylo pouţito Cohenovo W vypočítané 
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jako 𝑊 =   
χ2

𝑁
, kde N je celkový počet porovnávaných čísel. Za malou věcnou 

významnost je povaţováno W ≈ 0,10, středně velká W ≈ 0,30 a velká významnost W ≈ 

0,50. Pro snazší vizuální porovnání zjištěných dat byly vytvořeny sloupcové grafy. 

Všechny statistické výpočty byly provedeny ve statistickém programu IBM SPSS 

Statistics 22 a grafy byly generovány v programu Microsoft Office Excel 2007. 
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5  Výsledky 

 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 265 ţáků ze 14 základních škol na 

Praze 6. Průměrný věk ţáků byl 14,9 a směrodatná odchylka 0,6. Metodiků se 

zúčastnilo celkem 14. Deskriptivní statistika souboru je uvedena v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 - Základní deskriptivní údaje o účastnících studie 

Ţáci (N) 265 

Věk  14,9 ±0,6 

Pohlaví   

  Dívky 123 (46,4 %) 

  Chlapci 142 (53,6 %) 

  p = 0,243 

 
 

Metodici (N) dle délky praxe  14 

1 - 5 let 3 (21,4 %) 

5 - 10 let 7 (50 %) 

>10 let 4 (28,6 %) 

  p = 0,395 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 

 

5.1  Výsledky dotazníků 

 

Na otázku č. 1 „Setkal/a ses někdy ve vaší škole s pojmy záţitková pedagogika a 

primární prevence?“ odpovědělo kladně celkem 212 ţáků. Z toho vyplývá, ţe více neţ 

polovina oslovených ţáků se s pojmem záţitková pedagogika a primární prevence 

setkala (χ
2
 (1, N = 265) = 95,4, ˂ 0,001; Cohenovo W = 0,600). Toto zjištění je velice 

pozitivní a vypovídá o snaze škol věnovat se této problematice a informovat ţáky. 

 

Tabulka 2 - Záţitková pedagogika a primární prevence 

N 265 

nesetkal/a 53 (20,0 %) 

setkal/a 212 (80,0 %) 

p value ˂ 0,001* 

Cohenovo W 0,6 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 

*více neţ 50% ţáků se setkalo s tímto pojmem p ˂ 0,001 
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Graf 1 - Záţitková pedagogika a primární prevence 

 

 

Rozdíl mezi jednotlivými školami v odpovědích na tuto otázku jiţ tak 

jednoznačně nevychází. Chí kvadrát test dobré shody odhalil statisticky významný 

rozdíl napříč jednotlivými školami (χ
2
 (1, N = 265) = 35,671, p = 0,001; Cohenovo W = 

0,367) (tabulka č. 3). Rozdíly jsou dobře patrné na grafu č. 2. 

 

Tabulka 3 - Znalost pojmů záţitková pedagogika a primární prevence v závislosti na jednotlivých 

školách 

N = 265 nesetkal/a setkal/a Celkem 

Petřiny-sever 9 50% 9 50% 18 

Marjánka 1 11% 8 89% 9 

Norbertov 5 28% 13 72% 18 

Petřiny-jih 0 0% 21 100% 21 

T.G.M.Ruzyně 1 7% 13 93% 14 

Pod Marjánkou 4 22% 14 78% 18 

Emy Destinnové 1 6% 16 94% 17 

Bílá 2 8% 22 92% 24 

Komenského 3 18% 14 82% 17 

Náměstí Svobody 7 33% 14 67% 21 

Červený vrch 2 13% 13 87% 15 

Hanspaulka 10 45% 12 55% 22 

Na dlouhém lánu 5 23% 17 77% 22 

Dědina 3 10% 26 90% 29 

Celkem 53 20% 212 80% 265 

p = 0,001 

Cohenovo W = 0,367 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 
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Graf 2 - Znalost pojmů záţitková pedagogika a primární prevence v závislosti na jednotlivých školách 

 

 

Z tohoto důvodu nás zajímalo, jestli má na znalost pojmů záţitková pedagogika 

a primární prevence vliv délka praxe školního metodika. V závislosti na délce praxe 

metodika se odpovědi ţáků lišily, nicméně nikoliv statisticky signifikantně (χ
2
 (2, N = 

265) = 4,619, p = 0,099; Cohenovo W = 0,132). Z tabulky č. 4 a z grafu č. 3 je jasně 

patrné, ţe rozdíly jsou minimální. To můţe znamenat, ţe tolik nezáleţí na délce praxe, 

ale spíše na tom, jestli se jednotliví metodici věnují této funkci aktivně, jestli je baví a 

jestli jsou v této problematice dobře vyškolení. 

 

Tabulka 4 - Znalost pojmů záţitková pedagogika a primární prevence v závislosti na délce praxe 

jednotlivých metodiků 

N = 265 nesetkal/a setkal/a Celkem 

1 - 5 let praxe 8 (12,7 %) 55 (87,3) 63 

5 - 10 let praxe 36 (32,7 %) 110 (75,3 %) 146 

10 a více let praxe 9 (16,1 %) 47 (83,9 %) 56 

p = 0,099 

Cohenovo W  = 0,132 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 
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Graf 3  - Znalost pojmů záţitková pedagogika a primární prevence v závislosti na délce praxe 

jednotlivých metodiků 

 

 

Na otázku číslo 2 „Víš, kdo je na vaší škole metodikem školní prevence?“ 

odpovědělo kladně pouze 104 ţáků. Z toho vyplývá, ţe více neţ polovina oslovených 

ţáků neví, kdo je jejich metodikem školní prevence (χ
2
 (1, N = 265) = 12,260, ˂ 0,001; 

Cohenovo W = 0,215), přestoţe statistická významnost je velmi vysoká, věcná 

významnost je pouze střední. Absolutní a relativní četnosti u této otázky jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. Rovněţ v této otázce se odpovědi v jednotlivých školách statisticky 

významně lišily (χ
2
 (1, N = 265) = 73,050, p ˂ 0,001; Cohenovo W = 0,525). Co je 

opravdu zajímavé, ţe na Hanspaulce neznal metodika ani jeden ţák a Na dlouhém lánu 

a Norbertově pouze jeden (tabulka č. 6). Jak je patrné z grafu č. 5, rozdíly jsou 

především mezi školami Norbertov a Komenského, kde je poměr téměř opačný. Mimo 

jiné ţáci často nevědí, kdo to metodik prevence je. Myslí si, ţe metodik je totéţ jako 

výchovný poradce či školní psycholog. Tímto zjištěním byla potvrzena hypotéza H3. 

 

Tabulka 5 - Školní metodik prevence 

N 265 

neznám 161 (60,8 %) 

znám 104 (39,2 %) 

p value ˂ 0,001* 

Cohenovo W 0,215 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 

* více neţ 50% ţáků nezná metodika školní prevence p ˂ 0,001 
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Graf 4 - Školní metodik prevence 

 

 

Tabulka 6 - Znalost metodika prevence v závislosti na jednotlivých školách 

N = 265 neznám znám Celkem 

Petřiny-sever 6 33% 12 67% 18 

Marjánka 1 11% 8 89% 9 

Norbertov 17 94% 1 6% 18 

Petřiny-jih 14 67% 7 33% 21 

T.G.M. Ruzyně 4 29% 10 71% 14 

Pod Marjánkou 12 67% 6 33% 18 

Emy Destinnové 9 53% 8 47% 17 

Bílá 11 46% 13 54% 24 

Komenského 3 18% 14 82% 17 

Náměstí Svobody 15 71% 6 29% 21 

Červený vrch 10 67% 5 33% 15 

Hanspaulka 22 100% 0 0% 22 

Na dlouhém lánu 21 95% 1 5% 22 

Dědina 16 55% 13 45% 29 

Celkem 161 61% 104 39% 265 

p < 0,001 

Cohenovo W = 0,525 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 
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Graf 5 - Znalost metodika prevence v závislosti na jednotlivých školách 

 

 

Na znalosti metodika se prakticky neprojevila léta praxe. Přesto svého metodika 

zná o málo více ţáků ve školách, kde metodik působí více neţ 10 let v porovnání s těmi 

školami, kde působí metodik s praxí pouze 1 aţ 5 let. Rozdíly však nejsou statisticky 

významné (χ
2
 (1, N = 265) = 0,815, p = 0,665; Cohenovo W = 0,055) (tabulka č. 7). 

Rozdíly ve znalostech metodika v závislosti na letech jeho praxe jsou přehledně 

znázorněny v grafu č. 6. 

 

Tabulka 7 - Znalost metodika prevence v závislosti na délce praxe jednotlivých metodiků 

N = 265 neznám znám Celkem 

1 - 5 let praxe 41 (65,1 %) 22 (34,9 %) 63 

5 - 10 let praxe 88 (60,3 %) 58 (39,7 %) 146 

10 a více let praxe 32 (57,1 %) 24 (42,9 %) 56 

p = 0,665 

Cohenovo W  = 0,055 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 
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Graf 6 - Znalost metodika prevence v závislosti na délce praxe jednotlivých metodiků 

 

 

Analýza odpovědí na otázku „Setkal/a ses někdy přímo u sebe, ve svém okolí 

nebo ve škole s tímto rizikovým chováním?“ přinesla poměrně uspokojivé výsledky. 

V souladu s hypotézou H1 lze konstatovat, ţe záškoláctví spolu s šikanou patří mezi 

nejčastěji zmiňované jevy na školách v Praze 6. Co je však pozitivní, se šikanou se 

setkalo méně neţ 50% dotázaných ţáků (p = 0,002; Cohenovo W = 0,192). Nicméně 

spíše neţ závislostní chování je zde problémem rasismus a poruchy příjmu potravy. 

Zatímco se sektami a problémy spojenými se syndromem týraného a zanedbávaného 

dítěte se většina dotazovaných nesetkala. Otázkou je, zda ţáci vědí, co si přesně pod 

syndromem „CAN“ představit. Na grafu č. 7 jsou poměry jednotlivých odpovědí dobře 

patrné. Výsledky analýzy této otázky jsou uvedeny v tabulce č. 8. Díky těmto zjištěným 

údajům lze říci, ţe se hypotéza H1 potvrdila jen z části. Mezi nejčastěji zmiňované 

rizikové chování opravdu patřilo záškoláctví a šikana, ale místo závislostního chování je 

dle odpovědí větším problémem rasismus a poruchy příjmu potravy.  
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Tabulka 8 - Rizikové chování 
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169 64 107 40 29 11 71 27 16 6 22 8 59 22 14 5 66 25 

p
v
al

u
e 

˂0,001

*  
0,002*** 

 

˂0,001

**  

˂0,001

**  

˂0,001

**  

˂0,001

**  

˂0,001

**  
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W
 

0,275 
 

0,192 
 

0,781 
 

0,464 
 

0,879 
 

0,833 
 

0,555 
 

0,894 
 

0,502 
 

K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 

*více neţ 50% ţáků se setkalo s tímto jevem p ˂ 0,001 
** více neţ 50% ţáků se nesetkalo s tímto jevem p ˂ 0,001 

*** více neţ 50% ţáků se nesetkalo s tímto jevem p ˂ 0,01 

 

Graf 7 - Rizikové chování 
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Z odpovědí na otázku „Zúčastnil/a ses někdy ve vaší škole některých z těchto 

preventivních aktivit?“ vyplývá, ţe školy dávají přednost kratším, časově omezeným 

aktivitám typu přednáška, beseda a projektový den. Ale zároveň všechny dotazované 

školy organizují vícedenní záţitkový kurz. Dle dalších odpovědí bylo zjištěno, ţe školy 

pro své aktivity hojně vyuţívají externích odborníků. Díky těmto údajům nelze potvrdit 

hypotézu H2. Grafické znázornění spektra odpovědí na tuto otázku je uvedeno v grafu 

č. 8.  

 

Graf 8 - Preventivní aktivity 

 

 

Jak atraktivní jsou akce pořádané školou pro ţáky, je patrné z analýzy další 

otázky „Které z těchto aktivit tě bavily nejvíce a rád/a by sis je v budoucnu 

zopakoval/a?“. Zatímco zopakování přednášky či besedy téměř ţádného ţáka neláká, 

projektový den či vícedenní záţitkový kurz, by si rádo zopakovala téměř polovina 

dotázaných. Logicky z těchto odpovědí vyplývá, ţe ţáci dávají přednost činnostem, při 

kterých mohou být aktivní a při kterých nemají pocit, ţe je někdo něco učí. Odpovědi na 

tuto otázku jsou názorně ukázány v grafu č. 9.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
e

la
ti

vn
í č

e
tn

o
st

 (
%

)

zúčastnil

nezúčastnil



39 

 

Graf 9 - Oblíbenost preventivních aktivit 

 

 

Na otázku „Zúčastnil/a ses někdy vícedenního záţitkového kurzu?“ odpovědělo 

více jak 50% ţáků ano (graf č. 10). Rovněţ, podíváme-li se na tuto odpověď v závislosti 

na škole, tak je poměr téměř všude stejný. Nicméně na Červeném vrchu se kurzu 

neúčastnilo 73,3 % dotázaných ţáků a v ZŠ Emy Destinnové 47,1 %. Lze jen těţko 

odhadovat, z jakých důvodů se tolik ţáků kurzu nezúčastnilo. Mohou za tím být 

finanční problémy, špatný přístup školy, nedostatečná aktivita ze strany metodika, 

nezajímavá náplň kurzu atd. (tabulka č. 9 a graf č. 11) 

 

Graf 10 - Účast na vícedenních záţitkových kurzech 
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Tabulka 9 - Účast na vícedenních záţitkových kurzech v závislosti na jednotlivých školách 

N = 265 Nezúčastnil Zúčastnil Celkem 

Petřiny-sever 0 0% 18 100% 18 

Marjánka 0 0% 9 100% 9 

Norbertov 4 22% 14 78% 18 

Petřiny-jih 3 14% 18 86% 21 

T.G.M. Ruzyně 0 0% 14 100% 14 

Pod Marjánkou 0 0% 18 100% 18 

Emy Destinnové 8 47% 9 53% 17 

Bílá 9 38% 15 63% 24 

Komenského 5 29% 12 71% 17 

Náměstí Svobody 3 14% 18 86% 21 

Červený vrch 11 73% 4 27% 15 

Hanspaulka 8 36% 14 64% 22 

Na dlouhém lánu 0 0% 22 100% 22 

Dědina 7 24% 22 76% 29 

Celkem 58 22% 207 78% 265 

p < 0,001 

Cohenovo W = 0,504 
K testování statistické významnosti byl pouţit Chí kvadrát test dobré shody. 

 
Graf 11 - Účast na vícedenních záţitkových kurzech v závislosti na jednotlivých školách 
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se zúčastnilo zahraničního kurzu. Z celého souboru je to však pouze 23,8 %. Souhrn 

odpovědí na tuto otázku je názorně uveden v grafu č. 12.  
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Graf 12- Typ vícedenního záţitkového kurzu 

 

 

Na poslední otázku „Pokud ses takového kurzu nikdy nezúčastnil/a, jaký jsi 

k tomu měl/a důvod?“ odpovědělo pouze 56 ţáků. Nejčastějšími důvody neúčasti na 

kurzu jsou časové, finanční a nezájem o tento typ aktivit. Tímto zjištěním se vysvětluje 

hojnější účast ţáků na tuzemských vícedenních kurzech, kdy jde často o méně finančně 

náročnou variantu. Pokud jde o ostatní důvody, určitě zde hraje roli nabídka jiných 

aktivit, jako například výměnné jazykové pobyty, soustředění, dovolené v zahraničí, 

kterým ţáci mohou dávat přednost před účastí na školních kurzech. (graf č. 13).  

 

Graf 13 - Důvody neúčasti 
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5.2  Výsledky řízených rozhovorů 

 

Graf 14- Doba výkonu funkce školního metodika prevence 

 

 

Z grafu č. 14 je jasně patrné, ţe funkci školního metodika prevence většina 

učitelů vykonává jiţ řadu let. Přesně 50% metodiků odpovědělo, ţe tuto funkci 

vykonává 5-10 let, 28,6% metodiků 10 let a více a 21,4% metodiků 1-5let.  

Z dodatečných otázek bylo zjištěno, ţe tuto funkci většinou dostanou mladí 

začínající učitelé při nástupu do školy, i kdyţ se o tuto problematiku nezajímají. Pouze 

jeden učitel o tuto funkci vyloţeně usiloval. S tím mohou být spojeny další problémy, 

jako nedostatečná informovanost u ţáků, celkově malá aktivita školy v této oblasti, 

nedostatečná spolupráce s externími subjekty atd.  

 

Graf 15 - Nejproblematičtější rizikové chování 
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Dle odpovědí metodiků je nejvíce problematickým rizikovým chováním 

záškoláctví a šikana. Hned poté je to závislostní chování a spektrum poruch příjmu 

potravy. Pouze jednou bylo zmíněno sexuální rizikové chování a také problematika 

rasismu a xenofobie.  

Lze říci, ţe zajímavým zjištěním byla rozdílnost odpovědí oproti ţákům. Dle 

ţáků jsou největším problémem záškoláctví, šikana, rasismus a poruchy příjmu potravy. 

Je vidět, ţe na problematiku rasismu pohlíţí metodici a ţáci naprosto odlišně.  

 První tři riziková chování nejsou překvapením, ale trochu nečekaná byla častá 

odpověď - spektrum poruch příjmu potravy. Dle metodiků je to stále častější a 

problematičtější oblast, a to především u dívek. Častý výskyt tohoto rizikového chování 

by se dal očekávat spíše na středních školách, ale jak vidíme, je to v současné době 

problematika vyskytující se jiţ v mladším věku. Můţe to mít souvislost se současným 

trendem dřívějšího dospívání dívek, s mediálním tlakem a snadnějším přístupem 

k informacím a médiím. Zvláště mediální tlak lze povaţovat za alarmující. Dnes a 

denně na nás z obálek časopisů, internetových stránek a dalších médií hledí dokonale 

vypadající dívky, označované za ideál krásy, přestoţe tato dokonalost není reálná a 

často za ni modelky a herečky vděčí moderním technologiím a zákrokům estetické 

medicíny. Pro dospívající dívky můţe být těţké se vyrovnat s tím, ţe nevypadají tak 

dokonale jako dívky z titulních stran, videoklipů, filmových pláten a televizních 

obrazovek.   

 

Graf 16 - Interní / externí programy 

 

  

 Z grafu č. 16 je jasně patrné, ţe nejčastěji školy organizují externí aktivity, 
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zjištěno, ţe externích odborníků vyuţívají školy především v oblasti vícedenních 

záţitkových kurzů, besed a peer programů. 

 

Graf 17 - Typ preventivních aktivit 

 

 

Z odpovědí metodiků bylo zjištěno, ţe všechny dotazované školy pořádají 

vícedenní záţitkový kurz. Dále školy často organizují besedy, projektové dny, 

přednášky a věnují se aktivitám v rámci výuky. Některé školy neopomíjejí pozitivní vliv 

peer programů, kdy do školy přijdou mladí studenti, jen o pár let starší neţ jsou ţáci. 

Tento typ preventivní aktivity je velice přínosný, jelikoţ mají mladí lektoři mnohdy 

větší vliv na pubertální ţáky, neţ lektoři starší, připomínající ţákům negativní autority.  

 

Graf 18 - Četnost opakování preventivních aktivit 
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Na grafu č. 18 vidíme, ţe více neţ polovina dotazovaných škol se věnuje 

preventivním aktivitám 1x za čtvrtletí, zbytek škol 1x měsíčně a 1x za půl roku. 

Vzhledem k učebnímu plánu škol, dalším povinnostem, nedostatku času a financí, je 

tato frekvence - 1x za čtvrtletí přiměřená, a pokud některé školy zvládají tyto aktivity 

pořádat častěji, je to jen chvályhodné.  

 

Graf 19 - Vícedenní záţitkové kurzy 

 

 

Na grafu č. 19 vidíme jednoznačnou shodu odpovědí u všech škol. Kaţdá 

dotazovaná škola organizuje vícedenní záţitkový kurz. Toto je velice pozitivní zjištění, 

jelikoţ především vícedenní kurzy mají kladný vliv na zlepšení vztahů mezi ţáky, na 

lepší komunikaci, spolupráci, na rozvoji nových dovedností a získání zkušeností, které 

posilují charakter a rozvíjejí osobnost.  

 

Graf 20 - Typy vícedenních záţitkových kurzů 
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V tomto grafu můţeme vyčíst, jaké konkrétní typy vícedenních kurzů školy 

pořádají. Jde především o kurzy pořádané v České republice. Osm škol pořádá jak kurzy 

tuzemské, tak zahraniční. Dále se jedná hlavně o adaptační kurzy a kurzy 

sportovní/outdoorové. Pouze jedna z dotazovaných škol organizuje také umělecký kurz, 

jelikoţ jejich výběrové třídy mají umělecké zaměření.  

 

Graf 21 - Četnost opakování vícedenních záţitkových kurzů 

 

 

Pokud jde o četnost opakování vícedenních kurzů na námi dotazovaných 

školách, více neţ 70% pořádá 1x ročně a zbylé školy častěji neţ 1x za rok, to znamená, 

ţe pořádají třeba dva a více kurzů za školní rok. Jak uţ bylo zmíněno výše, jde 

především o kurzy adaptační, vyuţívající sportovní a outdoorovou tématiku, pořádané 

v České republice.  
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6  Diskuse 
 

 Cílem této práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem realizují základní školy 

v Praze 6 záţitkové programy a jestli mají o těchto preventivních aktivitách povědomí i 

ţáci.  

 Pomocí dotazníkového šetření mezi ţáky 9. tříd a řízených rozhovorů určených 

školním metodikům prevence, byly získány údaje potřebné k dosaţení našeho cíle, 

k zodpovězení výzkumných otázek a k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Získané údaje 

byly analyzovány, zaneseny do tabulek, statistické výpočty byly provedeny pomocí 

programu IBM SPSS Statistics 22 a následně byly vygenerovány sloupcové grafy 

v programu Microsoft Office Excel 2007 pro lepší vizuální porovnání získaných dat.   

 Výzkumného šetření se zúčastnilo 14 základních škol v Praze 6, konkrétně vţdy 

jedna 9. třída z kaţdé školy a školní metodik prevence z kaţdé školy. Celkem se tedy 

výzkumu zúčastnilo 14 školních metodiků a 265 ţáků, z toho 123 dívek a 142 chlapců. 

 

 Na počátku této práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. Předmětem našeho 

zájmu v první otázce bylo, ke kterým preventivním aktivitám přistupují základní školy 

v Praze 6 nejčastěji a jak je koncipují? Všechny dotazované školy pořádají vícedenní 

záţitkové kurzy, dále v hojné míře realizují aktivity v rámci výuky, projektové dny, 

besedy, přednášky a peer programy. Vícedenní kurzy organizuje většina škol jednou 

ročně a ostatním aktivitám se věnují průměrně jednou za čtvrtletí. Mezi aktivity kratší a 

časově omezené, kterým se školy věnují s převahou, patří přednášky, besedy a 

projektové dny. Mezi aktivity dlouhodobějšího charakteru řadíme vícedenní kurzy, 

aktivity v rámci výuky navazující na sebe plynule celý školní rok a peer programy 

konající se v pravidelných časových intervalech se stejnými mladými lektory. Velmi 

opomíjené jsou aktivity typu zájmový krouţek či školní klub se záţitkovou a 

preventivní tematikou, kde by se ţáci mohli pravidelně a celoročně scházet, trávit zde 

svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Mezi nejoblíbenější preventivní 

aktivity patří vícedenní kurz a projektový den. Je jasné, ţe u ţáků bodují tyto činnosti 

s moţností vlastní aktivity a realizací sebe sama, kdy nemusí pouze pasivně poslouchat 

a jednosměrně přijímat nové informace.  

Druhá otázka byla zaměřena na to, jaká je tradice záţitkových kurzů v rámci 

prevence na základních školách v Praze 6 a jak jsou realizovány jednotlivými školami. 
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Dle získaných údajů je moţné říci, ţe všechny dotazované základní školy v Praze 6 

organizují vícedenní záţitkové kurzy. Jedná se především o kurzy pořádané v České 

republice. Zahraniční kurzy nejsou realizovány v takové míře, a to pravděpodobně 

z finančních důvodů. Jelikoţ se jedná především o adaptační kurzy, je důleţité, aby byly 

dostupné všem ţákům, ať uţ je jejich sociální status jakýkoliv. Dále většina škol dává 

přednost vyuţití sportovní/outdoorové tématiky. S velkou oblibou školy vyuţívají 

externí lektory či přímo externí organizace na realizaci těchto kurzů, a to především 

z důvodu nedostatečně vyškolených učitelů v této problematice. Školy tyto kurzy 

pořádají převáţně jednou ročně. Dle reakcí ţáků jsou tyto kurzy velice oblíbené a rádi 

by si je v budoucnu zopakovali. Mezi důvody neúčasti patří hlavně důvody časové, 

finanční a nezájem o tento typ aktivit.  

  

 V hypotéze H1 bylo stanoveno, ţe na základních školách v Praze 6 bude 

k nejčastěji zmiňovanému rizikovému chování patřit záškoláctví, šikana, závislostní 

chování, a to jak z pohledu ţáků, tak z pohledu metodiků. Odpovědi ţáků a metodiků se 

shodovaly v záškoláctví a šikaně, ale jejich názory se značně lišily v oblasti 

závislostního chování. Zatímco metodici toto rizikové chování označili jako třetí 

nejčastější, pro ţáky namísto toho byl větším problémem rasismus. Díky tomu je moţné 

konstatovat, ţe hypotéza byla potvrzena jen částečně. V čem se ale shodly obě skupiny, 

to byl problém poruch příjmu potravy. Zdá se, ţe se jedná o poměrně velký problém jiţ 

u takto mladých dívek, který by se určitě neměl podceňovat. Dle dodatečných otázek 

s metodiky bylo zjištěno, ţe je v tomto ohledu velice těţké dívkám pomoci. Nejčastěji si 

těchto problémů všimnou spoluţáci či učitelé tělesné výchovy a následným krokem 

bývá informování rodičů. Pak uţ je to především na nich.  

 V hypotéze H2 bylo určeno, ţe základní školy v Praze 6 upřednostňují kratší, 

časově omezené a interní aktivity. V tomto případě se hypotéza nepotvrdila, jelikoţ 

školy sice převáţně organizují aktivity kratší a časově omezené, jako přednáška, beseda 

či projektový den, ale zároveň pořádají vícedenní záţitkové kurzy, věnují se aktivitám 

v rámci výuky a neopomíjejí ani peer programy. Dále s velkou oblibou vyuţívají 

externích odborníků, a to především při realizaci vícedenních kurzů, besed, přednášek a 

peer programů. Důvodů k vyuţití externích lektorů je hned několik, především 

nedostatek učitelů vyškolených v dané problematice, odbornost lektorů na danou 

tematiku, díky které předají ţákům mnohem více informací a mnohem zajímavější 
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cestou neţ běţní učitelé, dalším důvodem můţe být určité zpestření, kdy se ţáci setkají 

s jinými dospělými, které nevnímají jako negativní autority.  

 V hypotéze H3 bylo zadáno, ţe většina dotazovaných ţáků nezná instituci 

metodika prevence a nezná ani svého metodika v rámci školy. Tato hypotéza se 

jednoznačně potvrdila. Bohuţel více neţ 60% ţáků nezná svého metodika prevence a 

velice často ţáci zaměňují pojmy metodik prevence a výchovný poradce či školní 

psycholog. Ze získaných údajů nelze říci, ţe by na to měla vliv délka praxe metodika. 

Spíše se jedná o jednotlivý přístup, jak samotného metodika, tak školy. Určitě zde hraje 

roli, jak moc se metodik angaţuje ve své funkci, jak ho baví a nakolik se věnuje 

vlastnímu sebevzdělávání v této oblasti s následným předáváním informací ţákům. Dále 

můţe být problémem dosazování začínajících mladých učitelů do této pozice ze strany 

školy, bez ohledu na to, jestli se o tuto oblast daný učitel zajímá. Někteří to mohou brát 

jen jako povinnost a následky jsou pak určitě znát. 
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7  Závěr 
 

Cílem této práce bylo v teoretické části představit základní pojmy z oblasti 

záţitkové pedagogiky a primární prevence. V empirické části zhodnotit, zda a jakým 

způsobem realizují základní školy v Praze 6 záţitkové programy a jestli mají o těchto 

preventivních aktivitách povědomí i ţáci. Výsledky byly zjišťovány pomocí 

dotazníkového šetření mezi ţáky 9. tříd a řízeným rozhovorem určeným školním 

metodikům prevence. 

Přestoţe problematika záţitkové pedagogiky je nesporně důleţitá, tato studie 

ukázala, ţe v oblasti Prahy 6 jsou značné rezervy, především nízká informovanost ţáků 

o tak základní věci, jako je znalost školního metodika prevence a co tato funkce 

znamená. Toto zjištění je velmi závaţné a jednotliví metodici by měli v budoucnu na 

této skutečnosti zapracovat. Dalším zjištěním byl hojný výskyt rizikového chování, a to 

především záškoláctví, šikany, rasismu, závislostního chování a problémů spojených 

s poruchou příjmu potravy. Naopak pozitivním zjištěním bylo realizování vícedenních 

záţitkových kurzů všemi školami a většinová účast ţáků na těchto kurzech. Dále se 

školy věnují i dalším preventivním aktivitám, a to především projektovým dnům, 

přednáškám, besedám, aktivitám v rámci výuky a peer programům. Na co by měly 

školy dát větší důraz, je organizování dlouhodobějších aktivit, jako například 

zájmových krouţků a klubů s preventivní či záţitkovou tematikou, kde by se ţáci mohli 

scházet pravidelně po celý školní rok, případně celou základní školní docházku, protoţe 

spoléhat se na jednorázové, méně časově náročné preventivní aktivity není efektivní. 

Mezi další pozitivní zjištění lze také zařadit značnou účast externích odborníků na 

těchto aktivitách.  

Nicméně výsledky této studie je třeba ověřit dalším výzkumem na větší 

výzkumné skupině, tak aby bylo moţné je povaţovat za reprezentativní pro české 

školství. 

Vzhledem k tomu, ţe na toto téma existuje zatím velice omezený počet 

odborných studií, nebylo moţno výsledky této studie porovnat s výsledky jiných studií. 
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Informovaný souhlas 

 

Ţádáme Vás o písemný souhlas se začleněním Vašeho syna/dcery do dotazníkového 

šetření. 

 

Cílem dotazníku je zjistit, zda a jakým způsobem realizují základní školy v Praze 6 

záţitkové programy a jestli mají o těchto aktivitách povědomí i ţáci. Výzkum se skládá 

ze dvou částí - z dotazníku určeného ţákům 9. tříd a z řízeného rozhovoru určeného 

školním metodikům prevence. 

 

Dotazník je určen pro jednu třídu 9. ročníku. Vyplnění dotazníku nezabere více jak 15 

minut. Dotazník je anonymní a výsledky budou pouţity v bakalářské práci na UK FTVS 

v Praze. 

 

Předem mnohokrát děkujeme za Váš čas a ochotu. 

  



 

PŘÍLOHA 3 - Řízený rozhovor pro školního metodika prevence  

 

Základní škola:  

Jméno školního metodika prevence:  

 

1. Jak dlouho vykonáváte funkci školního metodika prevence?  

a) 1-5 let 

b) 5-10 let 

c) 10 let a více  

 

2. Které rizikové chování je na vaší škole největším problémem?  

a) záškoláctví 

b) šikana a extrémní projevy agrese 

c) extrémní rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

d) rasismus a xenofobie 

e) negativní působení sekt 

f) sexuální rizikové chování 

g) závislostní chování (adiktologie) 

h) okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte 

ch) spektrum poruch příjmu potravy  

 

3. Organizuje vaše škola interní preventivní programy nebo spíše externě 

poskytované programy?  

a) interní  

b) externí  

c) oboje  

 

4. Které typy aktivit vaše škola realizuje?  

a) aktivity v rámci výuky  

b) projektový den 

c) vícedenní záţitkový kurz  

d) přednáška 

e) beseda 

f) komponovaný pořad 



 

g) edukativní program 

h) nespecifické primárně - preventivní programy 

ch) peer programy  

i) jiné (napište jaké) ...................................................................... 

 

5. Jak často vaše škola organizuje aktivity tohoto typu?  

a) 1x za týden 

b) 1x za měsíc 

c) 1x za čtvrtletí 

d) 1x za pololetí 

e) 1x za rok  

 

6. Organizuje vaše škola vícedenní záţitkové kurzy?  

a) ano 

b) ne 

 

7. Pokud ano, o jaké konkrétně se jedná?  

a) v České republice  

b) v zahraničí  

c) sportovní/outdoorové 

d) umělecké  

e) vzdělávací 

f) adaptační   

g) jiné (napište jaké) ....................................................................... 

 

8. Jak často vaše škola organizuje vícedenní záţitkové kurzy?  

a) méně neţ 1x za rok (kaţdý druhý rok apod.)   

b) 1x za rok  

c) častěji neţ 1x za rok    

  



 

PŘÍLOHA 4 - Dotazník pro ţáky 9. ročníku základní školy  

(Odpovědi jsou anonymní.) 

 
pohlaví: M / Ţ     věk:     třída:    

  

1. Setkal/a ses někdy ve vaší škole s pojmy záţitková pedagogika a primární 

prevence? 

a) ano 

b) ne 

 

2. Víš, kdo je na vaší škole metodikem školní prevence? (Pokud ano, napiš jméno.)  

a) ano .................................................................. 

b) ne 

 

3. Setkal/a ses někdy přímo u sebe, ve svém okolí nebo ve škole s tímto rizikovým 

chováním? (Můţeš označit více moţností.)  

a) záškoláctví 

b) šikana a extrémní projevy agrese 

c) extrémní rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

d) rasismus a xenofobie 

e) negativní působení sekt 

f) sexuální rizikové chování 

g) závislostní chování (adiktologie) 

h) okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte 

ch) spektrum poruch příjmu potravy  

 

4. Zúčastnil/a ses někdy ve vaší škole některých z těchto preventivních aktivit?  

(Můţeš označit více moţností.) 

a) aktivity v rámci výuky  

b) projektový den 

c) vícedenní záţitkový kurz  

d) přednáška 

e) beseda 

f) komponovaný pořad 



 

g) edukativní program 

h) nespecifické primárně - preventivní programy 

ch) peer programy  

i) jiné (napiš jaké) ...................................................................... 

 

5. Které z těchto aktivit tě bavily nejvíce a rád/a by sis je v budoucnu zopakoval/a?  

(Můţeš označit více moţností.)  

a) aktivity v rámci výuky  

b) projektový den 

c) vícedenní záţitkový kurz  

d) přednáška 

e) beseda 

f) komponovaný pořad 

g) edukativní program 

h) nespecifické primárně - preventivní programy 

ch) peer programy  

i) jiné (napiš jaké) ...................................................................... 

 

6. Zúčastnil/a ses někdy vícedenního záţitkového kurzu?  

a) ano 

b) ne  

 

7. Pokud ano, o jaký kurz se jednalo? (Můţeš označit více moţností.) 

a) v České republice 

b) v zahraničí  

c) sportovní/outdoorový 

d) umělecký 

e) vzdělávací 

f) adaptační   

g) jiný (napiš jaký) ....................................................................... 

 

8. Pokud ses takového kurzu nikdy nezúčastnil/a, jaký jsi k tomu měl/a důvod?  

a) Nevím, ţe takové kurzy naše škola pořádá.  

b) Takový typ aktivit mě nezajímá.  

c) Finanční důvody.  



 

d) Časové důvody - věnuji se jiným činnostem.  

e) Jiné důvody (napiš jaké) .................................................................... 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku.  


