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Úvod 
 

Zpráva byla vypracována na základě provedeného výzkumného projektu 

„Problematika profylaktických kompetencí na základě komparace” v rámci výzvy fondu 

mikroprojketů Praděd, číslo prioritní osy: 11.4, název prioritní osy: Spolupráce institucí a 

komunit. 

Vedoucím partnerem projektu byla Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji v 

Opole, a partnerem projektu byla Vysoká škola sociálně správní, z.ú. v Havířově. 

Výzkum probíhal od listopadu do prosince 2018 mezi polskými studenty a od ledna do 

února 2019 mezi studenty z české strany. 

Předmětem výzkumu byly profilaktické kompetence budoucích učitelů předškolního a 

školní vzdělávání. 

Teoreticko-kognitivním cílem výzkumu byla diagnostika preventivních kompetencí 

studentů pedagogických oborů v Polsku a České republice. 

Prakticko-implementačním cílem bylo vypracování praktických doporučení pro 

vzdělávání učitelů-profylaktiků v Polsku a České republice. 

Hlavním problémem je otázka: Jaké jsou kompetence studentů pedagogiky v 

učitelských oborech? 

Specifické problémy: 

1. Na jaké úrovni z oblasti profylaxe mají respondenti vědomosti? 

2. Na jaké úrovni z oblasti profylaxe mají respondenti dovednosti? 

3. Jaké zkušenosti z oblasti profylaxe mají respondenti? 

 

Práce byla založena na metodě diagnostického průzkumu, průzkumné techniky. Ve 

studii S. Śliwy byl použit Dotazník Profylaktických kompetencí (KKP). 

Dotazník se skládal z 83 prohlášení s 5-bodovou Likertovou stupnicí. Byl rozdělen do tří 

částí, kde první část se zabývala oblastí týkající se vědomostí, druhá část se týkala oblasti 

dovedností a třetí část – profylaktických zkušeností. Na závěr byla uvedena specifikace. 

 Analýza dat byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. 
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Výsledky výzkumu 

 

Výzkumná skupina 

Výzkumnou skupinu tvořilo 100 studentů z Polska (studenti Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Administracji v Opole) a 100 studentů z České republiky (studenti Vysoké školy 

sociálně správní v Havířově, studenti Univerzity Palackého v Olomouci a studenti Vyšší 

odobrné školy PRIGO v Ostravě). 

 Většina výzkumného souboru tvořily ženy - 189 (94,5 %). Většina z nich byli 

posluchači bakalářského stupně studia (69,5 %). Nejpočetnější skupinou byli lidé studenti do 

25 roku života - 57,5 %. Podrobné údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 1. Věk respondentů. 

Věk Počet Procento Procento akumulované 

do 25 let 115 57,5 57,5 

26-35 let 52 26,0 83,5 

36-45 let 30 15,0 98,5 

46-55 let 2 1,0 99,5 

více než 56 let 1 0,5 100,0 

Celkem 200 100,0 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 2. Rozdělení respondentů dle škol. 

Škola Četnost Procento Procento akumulované 

WSZiA v Opole 100 50,0 50,0 

VŠSS v Havířově 42 21,0 71,0 

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

11 5,5 76,5 

VOŠ PRIGO v Ostravě 47 23,5 100,0 

Celkem 200 100,0 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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 První oblast analýzy se týkala vědomosti respondentů. Ukazuje se, že studenti slabě 

posuzují vědomosti z oblasti právního základu profylaktických interakcí. Téměř polovina 

respondentů zhodnotila své znalosti ve stupni málo – 24,5 % a velmi málo – 24,0 %. 

 Respondenti kladněji hodnotili své vědomosti v oblasti vědních základnů teorie 

vysvětlující chování dětí, adolescentů a dospělých, protože 7,5 % uvedlo velmi vysokou 

úroveň, 29,5 % vysokou, 37,0 % nedokázalo posoudit, 21,5 % nízkou úroveň a 4,5 % velmi 

nízkou. Také zde byl zaznamenán statisticky významný rozdíl. Studenti magisterského stupně 

ve srovnání s studenty bakalářského stupně prohlašují, že tyto vědomosti mají na vyšší 

úrovni (x-2 = 17,596, df = 4, p = 0,001, Phi = 0,297). 

 Rovněž vědomosti o profylaktických intervenčních strategiích byly hodnoceny nízko. 

Pouze 6,5 % budoucích učitelů hodnotilo jako velmi vysoké a 18,0 % na vysoké úrovni. Zde 

rovněž studenti magisterského stupně hodnotili své znalosti lépe, než studenti v 

bakalářském stupni (x2 = 28,754, df = 4, p = 0,001, Phi = 0,379). 

Další oblast se týkala hodnocení znalostí v oblasti prevence ochranných a rizikových 

faktorů, kde 23,0% osob deklarovalo své znalosti na vysoké úrovni a 12,5 % na velmi vysoké 

úrovni. Vědomosti ohledně výzkumu rizikového chování již byly hodnoceny slaběji (6,5 % 

„vysoké“ a pouze 21,5 % „velmi vysoké“). Stejně jako dříve si studenti v magisterském stupni 

více věří ve své znalosti (x2 = 23,650, df = 4, p = 0,001, Phi = 0,360). 

Na vyšší úrovni byly hodnoceny znalosti rizikového chování dětí a adolescentů (23,0 % 

„vysoké“ a 12,5 % „velmi vysoké“) a znalosti psychoaktivních látek (29,0 % „vysoké“ a 9,5 % - 

"velmi vysoké"). Znalosti respondentů v oblasti společenských věd ovlivňujících profylaxi je 

uvedena v grafu č. 1. 

Nejvýše byly hodnoceny znalosti z oblasti pedagogiky péče a výchovy, sociologie 

rodiny, sociální psychologie, kreativní pedagogiky a sociální pedagogiky. Nejniže však 

respondenti hodnotili své znalosti z oblasti metodiky výzkumu společenských věd, 

resocializační pedagogiky, sociologie deviace a sociální kontroly a pedagogické 

psychodiagnostiky. 
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Graf 1. Vědomosti respondentů v oblasti souvisejících věd s profylaxí (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Na nízké úrovni hodnotí studenti své znalosti z oblasti tvorby profylaktických 

programů (pouze 4,0 % „velmi vysoko“ odpovědí a 16,5 % „vysoko“) a rovněž monitorování a 

hodnocení profylaktických intervencí (8,0 % „velmi vysoko“ a 16,5 % "vysoko). Stejně jako 

dříve, studenti magisterského programu hodnotili lépe úroveň svých znalostí ve srovnání se 

studenty bakalářského stupně (x2= 14,879, df=4, p=0,005, Phi=0,273) i (x2= 20,662, df=4, 

p=0,001, Phi=0,321). Mnohem lépe byly respondenty hodnoceny znalosti v oblasti metod a 

forem výuky a práce s dětmi, kde 16,5 % odpovědí bylo „velmi vysoko“ a 33,5 % „vysoko“. 

Další oblastí hodnocení byly dovednosti respondentů související s profylaktickými 

opatřeními. 
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Graf 2. Dovednosti respondentů v oblasti profylaktických intervencí (%) 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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pozitivního vlivu na ostatní (62,5 %), komunikační dovednosti (62,0 %) a řešení problémů 

(60,5 %). 

Nejníže byly mezi budoucími pedagogy vyhodnoceny striktně v souvislosti s 

profylaktickými dovednostmi; schopnost vytvářet preventivní programy (25,0 %), monitoring 

a evaluace profylaktických intervenčních programů (26,0 %) a schopnost realizovat 

profylaktické programy (26,5%). Na nízké úrovni respondenti rovněž hodnotili schopnost 

diagnostiky, kde pouze 32,0 % odpovědí lze považovat za uspokojivé. 

Kromě toho zde bylo pozorováno, že studenti magisterského stupně lépe hodnotí své 

dovednosti, mj. z: vytváření profylaktických programů (x2= 27,683, df=4, p=0,001, Phi=0,372), 

realizace profylaktických programů (x2= 37,235, df=4, p=0,001, Phi=0,431), monitoring a 

evaluace (x2= 29,330, df=4, p=0,001, Phi=0,383), či také diagnostikování (x2= 20,660, df=16, 

p=0,001, Phi=0,336). 

Na střední úrovni byly hodnoceny dovednosti jako: rozvoj kompetencí, práce s rodiči 

žáků, zvládání stresu, vytváření týmu, rozhodování, motivace druhých, asertivita, zvládání 

obtížných situací, sebereflexe vlastního jednání způsobem, který je v souladu s vlastní 

volbou, ale bez omezení svobody a práv žáků, udržení autority, sebevzdělávání nebo práce s 

dětmi. 

Další oblast výzkumu se týkala zkušeností respondentů s profylaxí. Více než polovina 

osob (36,5 % hodnotilo "spíše ano" a 21,5 % "rozhodně ano") je toho názoru, že profylaktický 

program by se měl zabývat eliminací patologických jevů. Více než 40 % (28,0 % odpovědí 

"spíše ano") a 13,5 % „rozhodně ano“) se domnívají, že by se měl týkat pouze znalostí o 

závislostech, agresivitě a násilí, a o něco méně (23,0 % odpovědí „spíše ano“ a 14,0 % 

„rozhodně ano“), že „Pouze znalosti o negativních účincích užívání psychoaktivních látek“. V 

podobném rozsahu studenti uvedli, že profylaktický program by se měl omezit pouze na 

znalostech o negativních účincích agrese a násilí (24,0 % odpovědí "spíše ano" a 13,5 % 

"rozhodně ano"). 

O mnoho méně respondentů je však toho názoru, že rozsah by se měl týkat pouze 

znalostí o příčinách užívání psychoaktivních látek (18,5 % odpovědí „spíše ano“ a 12,0 % 

„rozhodně ano“). 
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Tabulka 3. Rozsah profylaktických interakcí dle názoru respondentů (v %) 

Profylaktický program by se měl týkat: 
spíše 

souhlasím 
rozhodně 
souhlasím 

suma 

Podpora v obtížných a krizových situacích 33,5 40,5 74,0 
Posilování sebeúcty žáka-dítěte 28,5 45,0 73,5 

Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole  29,5 43,5 73,0 
Rozvoj dovedností dětí 30,0 42,5 72,5 

Rozvoj konstruktivního zájmu u dětí 28,5 43,5 72,0 
Posilování vnímání vlastní hodnoty žáka-dítěte 27,5 44,0 71,5 

schopnost přijímat intervence učitelů 34,5 37,0 71,5 
Zvládaní pomoci dětem v obtížných situacích 28,5 42,5 71,0 

Rozvoj sportovně-turistických aktivit 34,0 37,0 71,0 
Rozvoj pedagogických dovedností učitelů 26,0 44,0 70,0 

Oddalování kontaktu s alkoholem/cigaretami 29,0 40,5 69,5 
korekce agresivního chování a poruch chování 31,0 38,5 69,5 

Tvorba prosociálních skupin dětí a mládeže 37,5 31,5 69,0 
Formování sociálních dovedností 27,0 41,5 68,5 

Vytváření nového potenciálu u dětí 29,5 38,5 68,0 
Korekce příčin školního neúspěchu a problémů s učením 33,5 34,5 68,0 

Korekce stereotypů mezi dětmi a mládeží 36,0 31,5 67,5 
Vzdělávaní osob pracujících s mládeží 36,5 30,5 67,0 

Znalosti o rizikovém chování 35,0 31,5 66,5 

Vyjasňování hodnot, které mohou být rizikovým chováním 
odsunuty 

39,5 26,0 65,5 

Znalosti o příčinách rizikového chování 33,5 31,5 65,0 
Korekce stereotypů mezi dětmi a mládeží 39,5 25,5 65,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak však ukazuje výše uvedený graf, budoucí učitelé jsou přesvědčeni, že profylaktický 

program by měl obsahovat pozitivní interakce, jako jsou: podpora v obtížných a krizových 

situacích (74, % odpovědí „spíše souhlasím“ a „silně souhlasím“), posilování sebehodnocení 

žáka-dítěte (73,5 %), vytváření pozitivního sociálního klimatu školy (73,0 %), rozvoj 

dovednosti dětí (72,5 %), rozvoj konstruktivního zájmu dětí (72,0 %), posilovat sebeúctu 

žáků-dětí (71,5 %), schopnost přijímat intervenci učitele (71,5 %), vyrovnávání se v obtížných 

situacích (71,0 %), rozvíjet sportovní/turistické aktivity (71,0 %), rozvíjet vzdělávací 

dovednosti učitelů (70,0 %). 

Kromě toho respondenti navíc považovali za důležitý takový obsah a aktivity 

profylaktických programů, jako jsou: aktivity související s pozdějším kontaktem s alkoholem/ 
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cigaretami (69,5 %), korekce agresivního chování a poruch chování (69,5 %), vytváření 

prosociálních skupin dětí/mládeže (69,0 %), utváření sociálních dovedností (68,5 %), 

vytváření nového potenciálu u dětí (68,0 %), náprava školního neúspěchu v raném věku a 

obtíží ve vzdělávání (68,0 %), korekce stereotypů u dětí a mládeže (67,5 %), vzdělávání 

mládežnických vedoucích (67,0%), poskytování odpovídajících znalostí o rizikovém chování 

(66,5 %), vyjasňování hodnot, které lze odsunout rizikovým chováním (65,5 %), znalostí o 

příčinách výskytu rizikového chování (65,0 %), nebo aktivity související s nápravou chybných 

stereotypních přesvědčení, předsudků studentů (65,0 %). 

Co se týče metod, ve kterých by měl být profylaktický program realizován, 

respondenti uvedli, že primárně využívají interaktivní metody, jako je projektová metoda, 

workshop, školení, dramatická výchova (28,0 % odpovědí „spíše souhlasím“ a 53,5 % 

„rozhodně souhlasím"). 

 

Tabulka 4. Preferované metody realizace profylaktického programu dle názoru 

respondentů (v %) 

 
spíše souhlasím rozhodně souhlasím suma 

Metody výkladové 31,5 28,5 60,0 

Metody aktivizující 25,5 53,5 79,0 

Metody interaktivní 28,0 53,5 81,5 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Navíc byly velmi vysoce hodnoceny aktivizační metody: diskuse, hry, rébusy nebo 

brainstorming. 

Za nejméně užitečné metody v rámci realizace programu byly hodnoceny ve formě: 

přednášky, semináře, promítání ukázek, filmů či profilaktického divadla. 

Co se týče realizace profylaktických programů, respondenti uvedli, že by měly být 

prováděny především terapeuty na závislosti (37,5 % odpovědí „spíše souhlasím“ a 39,5 % 

„rozhodně souhlasím“). To je znázorněno v grafu níže. 
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Graf 3. Preferovaní realizároři profylaktického programu dle názoru studentů (%) 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Na druhém místě studenti označují učitelé-pedagogy (67,0 % odpovědí ve vysoké a 

velmi vysoké míře). Vysoce hodnoceni jsou také externí realizátoři profylaktických programů 

(61,0 %). Kromě toho se více než polovina respondentů domnívá, že by to mohli dělat 

vedoucí mládeže, nevládní organizace, dobrovolní poradci nebo vyškolení vrstevníci. Policisté 

a rodiče byli v rámci realizace profylaktických programů hodnoceni jako nejméně užiteční. 
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Velká část respondentů (73,0 %) byla toho názoru, že profylaktické intervence by 

měly být prováděny, řízeny systematicky. Více než polovina respondentů uvedla, že 

profylaktický program by měl být monitorován (56,0 %) a evaluován (52,0 %). 

 

Tabulka 5. Činnosti související s realizací profylaktických intervencí 

Profylaktický program by měl Spíše souhlasím rozhodně souhlasím suma 

být evaluovaný 36,5 15,5 52,0 

být monitorovaný 31,0 25,5 56,5 

systematicky řízen 32,0 41,0 73,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Velká část osob (63,0 %) uvedla, že profylaktické aktivity by měly být prováděny v rámci 

školního vyučování, nebo a při aktivitách typu radovánky, soutěže či pouliční akce (60,0 %). Téměř 

polovina (49,5 %) budoucích učitelů věří, že v rámci mimoškolních aktivit, a 47,5 %, že v rámci výuky 

předmětů (přírodopis, polský jazyk, tělesná výchova atd.) 

 

Tabulka 6. Realizace profylaktických intervencí v rámci jiných aktivit 

Realizace profylaktických intervencí v rámci: 
spíše 
souhlasím 

rozhodně 
souhlasím suma 

školních předmětů 29,5 18,0 47,5 
mimoškolního vyučování 33,0 16,5 49,5 
aktivit 34,0 26,0 60,0 
školního vyučování 28,0 35,0 63,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 
 

 

 



  
 
 
 
 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
Przekraczamy granice 

 
 

13 
 

Shrnutí  
 

Z realizovaného výzkumu vyplývá, že studenti mají malé, resp. nedostatečné znalosti 

co se týče profylaktických intervencí. Respondenti hodnotili své znalosti jako malé, mj. v 

oblasti právních základů profylaktických intervencí, vědních základů týkajících se teorií 

vysvětlujících chování dětí, adolescentů a dospělých, v oblasti profylaktických intervenčních 

strategií, tvorby preventivních programů či monitoringu a evaluace profylaktických 

intervencí. Rovněž nedostatečně hodnotili své znalosti v oblasti související s výzkumem 

rizikového chování dětí a mládeží. Výzkum navíc zjistil, že úroveň znalostí je lépe hodnocena 

studenty magisterského stupně ve srovnání se studenty bakalářského stupně studia. 

Lépe byly respondenty hodnoceny znalosti z oblasti příbuzných společenských věd, 

které souvisejí s oblastí profylaxe, jako je pedagogika péče a vzdělávání, sociologie rodiny, 

sociální psychologie a tvůrčí pedagogika a sociální pedagogika. 

Na tomto základě lze konstatovat, že profylaxe ve vzdělávacích programech zaujímá 

okrajové místo. Studenti jsou sice seznamováni s obsahem profylaktických intervencí, ale jak 

v Polsku, tak v České republice by měl být na tuto problematiku kladen větší důraz.  

Podobně respondenti hodnotili rovněž úroveň svých dovedností souvisejících s 

profylaktickými činnostmi. Mezi respondenty byly nejníže hodnoceny dovednosti tvorby 

profylaktických programů, monitoringu, evaluace profylaktických intervenčních programů a 

schopnost realizovat profylaktické programy. Nedostatečně respondenti také hodnotili 

vlastní schopnost diagnostiky, což je velmi důležité ve fázi tvorby programu. 

Z toho lze usuzovat, že budoucí učitelé se kromě oblasti profylaxe zaměřují více na 

didaktické dovednosti. Pravděpodobně nejde jen o chybu v nesprávně navržených 

vzdělávacích programech, ale také v samotné školní praxi, kde se studenti zaměřují 

především na didaktické zásady výuky při hospitacích, asistence učiteli a vlastní vedení 

výuky. Také zde je marginalizován aspekt profylaktických interakcí učitele-preventisty, 

vychovatele. 

Je uspokojivé, že budoucí pedagogové jsou přesvědčeni, že profylaktický program by 

se měl týkat především pozitivních dopadů, jako jsou: podpora v obtížných a krizových 
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situacích, posilování sebeúcty žáka, vytváření pozitivního sociálního klimatu školy, rozvoj 

dovedností dětí, rozvoj konstruktivních zájmů dětí, posilování sebeúcty žáka, schopnost 

přijímat intervence učitelů, zvládání obtížných situací dětí, rozvoj sportovních/turistických 

aktivit nebo rozvoj vzdělávacích dovedností učitelů. 

V souladu s převládajícími trendy v profylaxi, se programy zaměřené na eliminaci 

patologických jevů a řešení rizikového chování dětí a dospívajících odklánějí od tohoto 

trendu, což je vnímáno a interpretováno studenty. 

Jednak výzkum ukazuje, že budoucí učitelé nejsou zcela přesvědčeni, že by 

primárními poskytovateli profylaktické intervence byli oni sami. Zároveň studenti jak 

z Polska, tak i z České republiky jsou toho názoru, že by to měli dělat specializovaní terapeuti. 

To je však v rozporu se standardy, ve kterých se předpokládá, že to jsou především učitelé, 

kteří téměř denně pracují s dětmi a mládeží, a kteří by měli vykonávat profylaktické činnosti. 

Na závěr je třeba poznamenat, že profylaxe, přestože se v posledních letech změnila, 

je stále považována za určitý doplněk k dalším činnostem. S ohledem na rozvoj stále nových 

rizikových faktorů dětí a mládeže by však právě této oblasti měly školy a univerzity věnovat 

větší pozornost. To však vyžaduje změny na úrovni vzdělávacích programů a vzdělávací praxe 

studentů ve škole a možná i na úrovni legislativních opatření souvisejících s realizací 

profylaktických opatření ve škole a místní komunitě. 
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