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O2.1: Teoretická část  

O2.1.1: Neurov̋ dnŒ vysv̋ tlen Œ z¡ vislost Œ na n¡ vykovfich l¡ tk¡ ch a jejich vztah 
se schopnostmi sebeovl¡ d¡ n Œ a regulac Œ emoc Œ 

 
Pokud jde o většinu činností, které identifikují život jednotlivce, komplexním chování, jako je 
naplnění touhy, sebekontrola a závislosti závisí (nebo alespoň jsou silně ovlivněny) na 
prostorově-časové modulaci specifických neurotransmiterů uvolněných v mozku. 
 
Neurotransmitery a dráhy zapojené do potěšení 
Mezi těmito látkami je jednou z nejdůležitějších pro udržení nezměněné křehké rovnováhy 
mezi touhou, potěšením a sebekontrolou dopamin, neurotransmiter zapojený do několika 
procesů a činností (např. Dopamine hraje klíčovou roli při plánování a regulaci dobrovolných 
pohybů, viz Gepshtein et al., 2014). Tato látka je však velmi důležitá pro regulaci adaptivního 
chování, jako je příjem potravy, pití, reprodukce: když si jedinec uvědomí takové adaptivní 
funkce, jeho mozek vytvoří za odměnu psychologický stav uspokojení, potěšení, který je 
zprostředkován samotným dopaminem.  V tomto smyslu lze potěšení vnímat jako trik vývoje, 
který motivuje jedince k tomu, aby usiloval o odměny nezbytné pro jeho / její kondici, i když 
v nadmíru stimulujícím prostředí plném možných zdrojů potěšení, které charakterizují 
moderní společnosti, může být jeho přebytek přeměněn v maladaptivní chování jako 
závislost (Berridge a Kringelbach, 2015). 
 
V první řadě je důležité zdůraznit, že odměny za potěšení zahrnují několik psychologických 
složek: laskavost, touha (motivační proces motivačního výteku) a učení (Pavlovovy nebo 
instrumentální asociace). V posledních desetiletích výsledky studií neuroimagingu ukázaly, 
že různé druhy potěšení / odměn (jako je jídlo, sex, návykové drogy a dokonce i hudba, 
umění, city pro blízké lidi) aktivují podobné mozkové vzorce. Tyto vzory sdílely sítě odměn 
(označované také jako systém odměn, viz obr. O2.1.a), které zahrnují anatomické oblasti 
prefrontální kůry, části orbitofrontálních, ostrovních a předních cingulačních kortexů, jakož i 
subkortikální limbické struktury, jako je nucleus accumbens (NAc, oblast nalezená ve 
ventrálním striatu, která je silně spojena s motivací) a amygdala. 
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Obr. O2.1.a: Hlavní struktury systému odměn v mozku (credits Alison 
Mackey/Discover) 

Zejména v rámci systému odměn je možné v rámci systému odměn identifikovat dvě odlišné 
dráhy: mezolimbická dopaminová dráha, která spojuje ventrální tegmentální oblast (VTA) 
produkující dopamin k nucleus accumbens; mezokortikální dráha, která putuje z VTA do 
celebral cortexu, ve které vytváří rozsáhlé spojení s čelními laloky (Berridge a Robinson, 
2003). 
 
 
Od potěšení k závislosti 
Zvýšení dopaminu související s potěšením v lidských mozkových drahách je dáno látkami, 
ale také chováním: potěšení je evolučně spojeno s činnostmi, které zvyšují šanci jednotlivce 
(tj. jídlo) nebo druhu (sex) na přežití. V nedávné době lidé našli jiné způsoby, jak by mohli 
nakrmit systém odměn, což vede k uvolňování dopaminu: psychotropní látky (legální, jako 
je alkohol a nikotin nebo nelegální, jako je konopí, kokain, drogy odvozené od opiátů) nebo 
komplexní chování, jako je hazard. Je však jasné, že ne všichni lidé, kteří zažili tyto druhy 
potěšení, si vyvinou závislost, stejně jako jen u malého procenta lidí se vyvine závislost na 
jídle nebo sexu. 
Prvním krokem ve vývoji závislosti je zneužívání: při zneužívání návykových látek se mozek 
přizpůsobuje pravidelnému uvolňování dopaminu a způsobuje toleranci, což znamená, že 
jednotlivci musí používat více a více určité látky / chování k dosažení stejné úrovně potěšení 
a intenzity požitku jako při první konzumaci.  
Přirozené uvolňování dopaminu není tak rychlé a intenzivní jako u drog a alkoholu a 
používání návykových látek s pravidelností ztěžuje zažívání přirozeně se vyskytujících 
potěšení. 
Dalším krokem, ke kterému dochází během vývoje závislosti, je nutkání: k tomu dochází, 
když potěšení z chování nebo drogy již není přítomno, ale stále existuje touha opakovat 
konzumaci, bez ohledu na důsledky. 
 
 



 

 6 

Z tohoto úhlu pohledu lze závislosti považovat za poruchy, které postupují od impulzivity 
(pozitivní posílení) ke kompulzivitě (negativní posílení). Konstrukce negativního posílení je 
definována jako konzumace drog, která zmírňuje negativní emoční stav. 
Závislost je ve stadiu chování charakterizována třemi jevy: touha (zaujetí / očekávání), binge 
- podlehnutí / intoxikace a abstinence / negativní efekt. V prvních fázích často dominuje 
impulsivita a pozitivní posílení, což motivuje k hledání drog a v koncových fázích 
závislostního cyklu dominuje kompulzivita a negativní posílení. Negativní emoční stav, který 
řídí takové negativní posílení, se předpokládá, že je odvozen z dysregulace klíčových 
neurochemických prvků zapojených do odměny a stresu v bazálních předních mozkových 
strukturách zahrnujících ventrální striatum a rozšířenou amygdalu (Koob, 2009). 
 
 
Mozek jedince, který se podrobuje návykovému chování, ve skutečnosti vykazuje 
strukturální i funkční změny, což vede k progresivní ztrátě sebekontroly, což znamená 
schopnost řídit impulsy za účelem dosažení vyšších (nebo časově dislokovaných) cílů: v 
této souvislosti konzumní chování ztratilo vlastnosti „výběrového chování“ a přešlo na 
„závazkové chování“. Z tohoto důvodu, a to probereme později, by mohlo být posílení 
sebeovládání účinným nástrojem v prevenci závislosti. Návykové látky vyvolávají adaptivní 
změny v genové expresi v oblastech odměňování mozku, včetně striata, což představuje 
mechanismus tolerance a formování návyků s touhou a negativním vlivem, které přetrvávají 
dlouho po ukončení konzumace. Tyto neuroadaptivní změny jsou klíčovými prvky relapsů. 
 
Nejen genetika: důležitá role rizikových faktorů 
Během posledních desetiletí výzkumu závislosti bylo identifikováno několik genů, které se 
podílejí na vývoji závislosti. Je však důležité zdůraznit, že genetické změny jsou přímo 
odpovědné pouze za zvýšené riziko rozvoje návykového chování: studie rodiny, adopce a 
dvojčata odhalily, že riziko jednotlivce má tendenci být úměrné stupni genetického vztahu 
k závislému příbuznému: čím bližší je tento vztah, tím vyšší je riziko (Ducci a Goldman, 
2012). Několik studií navíc ukázalo, že závislosti jsou středně až vysoce dědičné: 
heritability návykových poruch se pohybují od 0,39 pro halucinogeny do 0,72 pro kokain. 
Z vývojové perspektivy byl získán důležitý pohled na měnící se rovnováhu významu 
genetických a environmentálních vlivů. Studie Virginia Twin  (Simonoff et al., 1997) 
například odhalila, že začátek užívání nikotinu, alkoholu  a konopí v rané adolescenci je 
silněji podmíněno známými a sociálními faktory, ale význam těchto faktorů se postupně 
snižuje v průběhu dospívání, kdy se účinky genetických faktorů na riziko vzniku problémů 
se zneužíváním / závislostí stanou maximálními (aby se později postupně snížili během 
stárnutí). 
 
Při navrhování preventivního přístupu k těmto problémům je tudíž důležité mít na paměti, 
že v určitém bodě života jedince se prvky životního prostředí stávají rozhodujícími při 
vývoji a udržování závislosti, alespoň z hlediska faktorů zvyšující riziko: první z těchto 
položek je dostupnost návykové látky. Tato dostupnost je určována kulturou, sociální 
politikou, náboženstvím, hospodářským statusem a obchodem s narkotiky a samozřejmě 
se mění v čase a prostoru. Domácí prostředí, zejména v dětství, je dalším velmi důležitým 
faktorem: rodiče nebo starší členové rodiny, kteří užívají drogy, zneužívají alkohol nebo 
porušují zákon, mohou zvýšit riziko dětí pro budoucí problémy s drogami. 
Rodiče však nejsou jedinými osobami, které děti ovlivňují během jejich vývoje, a z tohoto 
hlediska hraje klíčovou roli také školní prostředí: během dospívání mohou mít přátelé a 
další vrstevníci stále silnější vliv. Dospívající, kteří užívají drogy, mohou přesvědčit ostatní, 
aby drogy vyzkoušeli poprvé. Kromě toho potíže ve škole nebo špatné sociální dovednosti 
mohou dítě vystavit dalšímu riziku užívání návykových látek nebo jejich závislosti.I když 
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jsou všechny tyto faktory vyrovnány, existují určitá chování, která přímo souvisejí s 
užíváním látky (látek), která mohou zvýšit riziko vzniku závislosti: možná 
nejnebezpečnějším je v tomto smyslu rané požití; výzkum ukazuje, že čím dříve člověk 
začne užívat drogy, tím je pravděpodobnější, že se vyvinou vážné problémy spojené se 
zneužíváním a závislostí (Chen et al., 2009). To může být způsobeno škodlivým účinkem 
drog na vyvíjející se mozek (viz následující kapitola), a proto je tak důležité myslet na 
preventivní zásahy, aby se co nejvíce oddálilo první setkání dospívajících s těmito látkami 
– legálními i nelegálními – které by mohlo ovlivnit neurofyziologickou rovnováhu. 
Another important risk factor for the development and maintaining of addiction over a 
substance is the consumption method, since harmacokinetics change the effects that 
substances (especially drugs) have on cerebral circuits:  it has been shown that smoking a 
drug or injecting it into a vein increases its addictive potential, because both smoked and 
injected drugs enter the brain within seconds, producing a rapid (even if short) icrease of 
pleasure feeling. Scientists believe this starkly felt contrast drives some people to repeated 
drug taking in an attempt to recapture the fleeting pleasurable state. 
Dalším důležitým rizikovým faktorem pro vývoj a udržení závislosti na látce je metoda 
užívání, protože farmakokinetika mění účinky, které látky (zejména drogy) mají na 
mozkové dráhy: ukázalo se, že kouření drogy nebo její aplikace do žíly zvyšují návykový 
potenciál drogy, protože jak kouřené či nitrožilně podávané drogy vstoupí do mozku 
během několika sekund, čímž se vytvoří rychlý (i když krátký) vzestup pocitu potěšení. 
Vědci se domnívají, že tento ostře cítěný kontrast vede některé lidi k opakovanému 
užívání drog ve snaze znovu zachytit prchavý příjemný stav. 
Lze tedy shrnout, že stejně jako u jiných komplexních nemocí (tj. obezita, cukrovka, 
srdeční choroby) je závislost ovlivňována genetickým pozadím, ale také silně ovlivněna 
životním stylem a individuálním chováním a výběrem.Proto je tak důležité mluvit o 
specifické mozkové funkci, která by mohla působit jako (spolu s ...) ochranný faktor proti 
závislosti: sebeovládání, schopnost - konkrétně vyjádřená v lidských bytostech - vyhnout 
se okamžitým, krátkým odměnám ( tj. krabici hranolků, cigaretu, půllitr piva ..), pokud by 
mohly vést k dlouhodobým problémovým situacím. 
 
Sebeovládání a zrání mozku 
Různé části lidského mozku mají různé míry zrání, několik studií, které používaly 
neuroimagingové techniky (viz například Toga et al., 2006), ukázalo, že mozkové systémy 
zodpovědné za kontrolu životně důležitých parametrů (jako je tlukot srdce a dýchání) a 
reflexy jsou zjevně ty, které zrají nejprve na úrovni plodu. Následují hluboké impulzivní 
struktury emocionálního mozku; následně centra a dráhy, většinou kortikální (tedy 
povrchnější), které kontrolují a kodifikují volní vnímání a pohyby. Postnatální mozkové 
zrání se vyskytuje především u těchto struktur s řídnutím neuronálních obvodů, extrémně 
redundantním při narození, zprostředkovaným procesy odumírání fyziologické buněk a 
prořezávání synapse: obecně lze říci, že mozková kůra během dětství a adolescence 
prochází úbytkem v důsledku procesu vyjasňování a prořezávání neuronových obvodů, 
které maximalizují jejich účinnost. Z důvodu určitého druhu přirozeného selekčního 
procesu jsou eliminovány méně používané synapsy a neurony, čímž se stává vedení 
nervových signálů v nejpoužívanějších funkčních systémech přesnější, rychlejší a 
efektivnější. 
 
Funkční oblasti, které dozrávají jako poslední (kolem věku 18–20 let), jsou oblasti 
prefrontální kůry (viz obr. O2.1.b). Tyto oblasti hrají ústřední roli ve vývoji adaptivního 
chování a v kognitivní kontrole tendence impulzivně implementovat chování - i potenciálně 
nebezpečné nebo riskantní - když jsou spojeny s emocemi nebo když jsou spojeny s 
okamžitým potěšením nebo odměnou. Důležitá studie provedená na vzorku subjektů od 5 
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do 25 let ukázala, že od 10 do 20 let prefrontální kůra ztrácí asi 60% excitačních synapsí; 
ve stejné oblasti ve věku od 15 do 25 let dozrálo více než 90% inhibičních synapsí (tj. 
těch, které jsou zodpovědnější za kognitivní behaviorální kontrolu nebo sebeovládání) 
(Tau a Peterson, 2009). 
Bohužel podobné neuroimagingové studie (viz Arain et al., 2013) naopak prokázaly, že 
části hlubokého mozku (amygdala a nucleus accumbens) zprostředkovávající emoce jako 
je hněv, agrese, snaha o potěšení, potěšení z rizika, mají vyšší aktivitu a reaktivitu u 
adolescentů a (částečně) u dětí ve srovnání s dospělými: proto se mladší ocitají v řízení 
emočního stroje, který je mnohem rychlejší a silnější než stroj, kterým dospělí jezdí s 
mnohem menším brzdícím systém.To vysvětluje některé ze zvláštních aspektů chování v 
tomto věku, jako je vysoká emoční reaktivita, impulzivita, podceňování rizik a snaha o 
krátkodobá potěšení, navzdory potenciálním negativním dlouhodobým důsledkům. 
Mnoho neuroimagingových studií výstižně prokázalo tuto charakteristiku vývoje mozku, 
kterou je třeba brát ve vzdělávacím kontextu v úvahu, zejména při myšlence preventivních 
přístupů pro dospívající. 
 

 

Obr. O2.1.b: Trajektorie hustoty kortikální šedé kůry u 13 dětí, které byly 
skenovány podélně každé dva roky po dobu osmi let, se zdůrazněním různých 

kroků zrání mozku (od Toga et al., 2006) 

 
To vše příkladným způsobem ilustruje neurobiologické důvody impulzivnosti dětí a 
poskytuje intuitivní vysvětlení, proč preventivní přístupy k užívání a závislosti na látkách 
založené na racionalitě a dobrovolné regulaci často nejsou příliš účinné. 
 
Neuroplasticita a sebekontrola 
Je-li však pravda, že existují biologické důvody, které vysvětlují impulzivitu a nízkou úroveň 
sebeovládání u mladých lidí, je také pravda, že tyto mechanismy a procesy jsou náchylné k 
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modulaci, zejména pokud jsou tyto dovednosti na počátku zdokonaleny a účelně 
praktikovány dětství. Impulzivita může být upravena příslušným chováním, jako všechny 
jevy, které se odehrávají v organismu, a zejména v mozku, díky nejcharakterističtější a 
nejspecifičtější vlastnosti mozku samotného: neuroplasticity, zamýšlené jako řada 
dlouhodobých funkčních a strukturální změn, které se objevují v určitých oblastech mozku 
v reakci na zkušenosti každého jednotlivce. Přemýšlejme o mozku jako o lidském těle, které 
má několik svalů (které pro mozek budou představovány různými kortikálními oblastmi): 
pokud ruakama zvedáme nějaká závaží, budeme mít větší bicepsy, pokud děláme dřepy, 
zvětší se nám hýžďový sval, a tak dále… to samé se děje s mozkem: opakování určité 
činnosti povede k krátkodobým a dlouhodobým změnám v oblasti mozku, která je 
zodpovědná za tuto aktivitu, směřující na neurální komunikaci (tj. počet, frekvenci a sílu 
synapsí) a také počet neuronů a následně posílení určité oblasti mozku - a související 
funkce. 
 
 
Pomoc ze sportu 
Existuje několik souhrnných studií, které zkoumaly roli fyzického cvičení zprostředkovaného 
jevy neuroplastiky, při posilování výkonných a kognitivních funkcí, zmírňování poruch 
nálady, jako je úzkost a deprese, snižování impulzivity a agresivního chování, antisociální 
chování a takové, které je zaměřeno na příjem látek ( což pak může vést ke zneužití a poté 
ke opravdové závislosti). Jedná se o studie (viz například Guiney et al., 2013), které se 
zaměřují na výkonné funkce, nejvyšší mentální funkce: zahrnují schopnost věnovat 
pozornost, soustředit se, rozvíjet strategie řešení problémů, schopnost přesměrovat naše 
chování na základě pozorované výsledky, schopnost zapamatovat si a obnovit obsah 
naučený efektivním způsobem, schopnost ovládat impuls k instinktivnímu jednání nebo 
vyjádření emočních reakcí. Schopnosti, které by mohly být zejména u dětí a mladých 
dospívajících (Verburgh et al., 2014) zlepšeny fyzickou aktivitou. 
Jak ale fyzické cvičení vyvolává tyto kognitivní a behaviorální účinky? Jak fyzické aktivity 
zlepšuje rozpětí pozornosti a kontrolu chování? Odpověď spočívá v kaskádě 
neuroplastických procesů a autogenním dopingu, které fyzické cvičení vyvolává v nervovém 
systému. Neuroplasticita je modulována působením tzv. růstových faktorů, endogenních 
látek, které mohou podporovat, regulovat, řídit a zesilovat neuronální růst. V mozku a v 
lidském těle existují různé typy růstových faktorů: ve skutečnosti existují specifické růstové 
faktory pro různé tkáně těla. Tyto molekuly jsou posly, které přikazují buňkám různých částí 
těla produkovat konkrétní novou molekulu nebo konkrétní část samotné buňky, receptor, 
enzym atd. Tyto růstové faktory a neuroplastické aktivity, které propagují, se také objevují, 
když je část organismu nebo funkční struktura opakovaně aktivována a více využívána, 
například při fyzické aktivitě a sportu (Kim, 2016). Částečná modifikace funkce nebo 
opakovaná aktivace vede k potřebě stavění nových struktur nebo složek, které se odráží v 
uvolňování endogenních látek (samotné růstové faktory). 
 
Pouze stručně probereme tři nejdůležitější růstové faktory pro neuroplasticitu: mozkový 
neurotrofický faktor (BDNF), inzulínový růstový faktor (IGF-1) a vaskulární růstový faktor. 
Funkční přechod mezi těmito třemi různými faktory je velmi významný. Jejich účinnost je 
podporována skutečností, že jsou uvolňovány jak na periferní úrovni - rozšířené v organismu 
-, tak na „centrální“ úrovni v mozku. Mají několik fyziologických funkcí: například regulují 
pocit hladu a pomáhají mobilizovat glukózu v těle; ale zároveň aktivují určité specifické 
funkce na úrovni centrálního nervového systému. 
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Skutečnost, že se dopamin uvolňuje během cvičení (Lin a Kuo, 2013), také pomáhá 
vysvětlit, proč se motorická aktivita vyplatí, a proto je obecně nápomocná při regulaci nálady. 
To však platí zejména v případě, že se tak děje v uvolněném, ne příliš stresujícím prostředí. 
To je důvod, proč musíme odstupňovat dávku fyzického cvičení extrémně progresivním 
způsobem, abychom zajistili, že sedavý člověk bude pokračovat ve fyzické aktivitě. 
Jednotlivec musí být v pozici, aby mohl s relativním a snadno tolerovatelným úsilím 
vykonávat kvantum tělesného cvičení schopného aktivovat systém odměn a umožnit 
dopaminu, aby spustil odměňující zážitek (tedy motivující osobu) vedoucí k opakování 
tréninku a pokračování ve cvičení. 
Souvislost mezi uvolňováním dopaminu a cvičením je prokázána četnými experimenty. 
Jedna z nejdůležitějších studií této linie výzkumu ukázala, že u laboratorních zvířat vede 
běhání v kole po několik kilometrů denně po dobu šesti týdnů k posílení různých 
mechanismů, které jsou základem dopaminergní neurotransmise. Dopaminergní přenos je 
tak posílen a také mozkové funkce, které zprostředkovávají potěšení, odměnu a motivaci, 
vytvářejí tzv. běžecký rauš. 
 
Kromě toho bylo prokázáno, že produkce endogenních opioidů (endorfinů), endogenních 
kanabinoidů a jejich příbuzných receptorů se také zvyšuje v reakci na fyzickou (zejména 
aerobní) aktivitu (Sforzo, 1989; Sparling et al., 2003). Systém endogenních opioidů, což jsou 
opioidy produkované a uvolňované samotným organismem, je aparát s analgetickými, 
bolest tišícími a euforickými funkcemi, který vyvolává útlum úzkosti a emocionálních stavů 
nepohodlí. Endogenní kanabinoidy na druhé straně modulují chuť k jídlu, mají hypotenzní a 
vazodilatační účinek a mají velké účinky na úlevu od bolesti, které doplňují vlastnosti 
endorfinů. Podobně jako endorfiny, endokanabinoidy zeslabují přenos ve excitačních 
neuronech, které zprostředkovávají emocionální a kognitivní složky bolesti. Dělání fyzické 
aktivity je proto pro mozek jakýmsi „přirozeným dopingem“: zvyšuje prožitek z potěšení a 
možnost prožívání potěšení a motivace a zároveň snižuje aktivitu fyziologických a 
emocionálních složek, které zprostředkovávají stres a podmínky fyzické a duševní 
úzkosti.Toto je klíčový bod, který je třeba mít na paměti, když mluvíme o dospívajících, kteří 
mají tendenci hledat potěšení nebo zmírňovat nadměrnou úroveň stresu a úzkosti 
prostřednictvím patogenního chování, jako je hledání rizik a konzumace psychoaktivních 
látek (vzhledem k tomu, že obě tato chování aktivují systém odměn) . V současné době jsou 
k dispozici vědecké důkazy, které naznačují, že se sportovní aktivitou lze zvýšit úroveň 
potěšení a snížit vnímaný stres. Neustálé fyzické cvičení má nejen tyto okamžité výhody, 
ale také přispívá k budování „nervového kapitálu“, kognitivní rezervy, na které je založena 
budoucí schopnost nacházet odměny a motivace, odolnost, zabránit a zpomalit nástup 
možných neurologických, náladových a behaviorálních poruch. 

Meditace a mozková plasticita 
Neuroplasticitu, která vede ke zvýšené hladině sebekontroly, nelze aktivovat pouze 
fyzickými činnostmi, ale lze ji vyvolat i pouhými intelektuálními úkoly. Obzvláště důležité pro 
naši intervenční strategii je skutečnost, že dlouhodobé změny nervové anatomie a funkce 
mohou být zprostředkovány mým tréninkem meditace a všímavosti. Proto by posílení 
opakování těchto aktivit během mládí bylo užitečné k nepřímému ovlivnění přístupu dětí a 
dospívajících k jejich emocím, vztahuům, které mají s dospělými a vrstevníky, 
sebekontroly.Ve skutečnosti různé meditační aktivity stimulují jednu nebo více specifických 
oblastí mozku, které jsou zodpovědné za určité mozkové funkce: opakování této činnosti by 
pak přineslo jak anatomické, tak funkční změny v této oblasti. Existuje několik studií, které 
uvádějí tento druh změn, které poukazují na to, jak se tloušťka šedé hmoty zvyšuje po 
tréninku všímavosti v oblastech, jako je prefrontální kůra a hippocampus, které jsou 
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zodpovědné za dobrovolnou kontrolu akcí a za regulaci impulsů a emocí (Luders a kol., 
2009). Další zásadní studie (Tang et al., 2012) ukázala, že tyto změny jsou rychlé a že se 
vyskytují v lidském mozku již po čtyřech týdnech meditační praxe. Důležité je, že pozitivně 
ovlivňují kognitivní funkce a chování díky kvantifikovatelným změnám, ke kterým dochází 
na buněčné úrovni (podrobnosti viz obr. O2.1.c). 

 
Obr. O2.1.c: zobrazovací techniky ukazují, že čtyřtýdenní trénink všímavosti vede ke 
změnám fyziologických funkcí některých mozkových oblastí. Zejména je možné 

pozorovat nárůst frakční anizotropie (FA), což je index, který ukazuje na účinnost 
bílé hmoty, spojený se snížením axiální (AD) a radiální difuzivity (RD), což 

znamená více neuronů a axonů. 
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O2.1.2: Kritick¡  role emotivn Œ intelligence 

"Bez emocí není možné přeměnit světlo na světlo a apatii na pohyb"(Carl Gustav Jung)  

 
Emoce jsou často považovány za něco nebezpečného, co narušuje náš výkon, a které 
ohrožuje náš úsudek, což nás vede k omylům a ukazuje nás ostatním jako slabé a 
nespolehlivé, ve skutečnosti jsou cenným nástrojem v naší mysli, pokud jsou pochopeny, 
integrovány a přiměřeně vyjádřeny.Emoce je definována jako „intenzivní afektivní reakce s 
akutním nástupem a krátkou dobou trvání určená stimulem prostředí. Jeho výskyt způsobuje 
změnu na somatické, vegetativní a psychické úrovni. Fyziologické reakce na vzrušující 
situaci ovlivňují vegetativní funkce, jako je cirkulace, dýchání, trávení a sekrece, motorické 
funkce prostřednictvím svalové hypertenze a smyslové funkce s různými poruchami zraku 
a sluchu. Viscerální reakce se projevují dočasnou ztrátou neurovegetativní kontroly, což má 
za následek dočasnou neschopnost abstrakce z emočního kontextu. Expresivní reakce se 
týkají výrazu obličeje, tělesných postojů a obvyklé formy komunikace. Psychologické reakce 
se projevují jako snížení sebekontroly, potíže s logickými formulacemi jednání a reflexí, 
snížením kapacity pro metodu a kritiku “(Galimberti, 1999). 
 
 
Jedním z charakteristických rysů je proto výskyt změny uvnitř nás, fyziologické proměny v 
reakci na konkrétní podnět, ale nikoli na jakýkoliv podnět, takže abychom mluvili o emocích, 
musí být tato reakce způsobena hodnocením kontextu ve vztahu k zájmům subjektu. Proto 
v tomto ohledu emoce nepředstavují jednoduchou reakci na podněty, ale „procesy 
signifikantní“, protože zahrnují posouzení situace a jsou spojeny s významem některých 
aspektů reality s ohledem na ostatní. Jak zdůraznil De Sousa (1987), emoce nejsou vedeny 
absolutní a objektivní pravdou, ale dočasnou a podmíněnou, ale vhodnou pravdou. Emoce 
tedy představují flexibilní, variabilní a kontextově závislého průvodce, který řídí organismus 
ve složitém prostředí. Neuvádějí, co je absolutně správné, ale co je užitečné a vhodné pro 
organismus v daném čase. 
 
Odkud pocházejí emoce 
Wiliam James (filozof, psycholog, americký pedagog) jako první navrhl vědeckou představu 
o původu emocí, předložil hypotézu, že každá základní emoce odpovídá konkrétnímu stavu 
visceromotorické aktivace a že emoce nejsou nic jiného než vnímání specifických stavů těla. 
 
Cannon (1927) zcela obrátil Jamesovu periferní teorii a vyvinul centrální teorii emocí. Podle 
Cannona centra aktivace, kontroly a regulace emocí nejsou umístěna v periferních místech, 
ale jsou centrálně umístěna v thalamické oblasti mozku, protože nervové signály, které z ní 
vycházejí, by byly schopné vyvolat expresivní-motorické projevy emocí a určit jejich 
subjektivní složky prostřednictvím spojení s mozkovou kůrou. 
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Na začátku kognitivní revoluce, inspirováni Cannonen, Schachter a Singer (1962) poukázali 
na některé experimentální důkazy, že subjekty provádějící experimentální úkoly vnímají 
pozitivní nebo negativní kvalitu svých emocí v souladu s informacemi získanými z kontextu. 
Jejich teorie proto vidí zásadní ústřední roli v procesu kognitivního hodnocení. 
 
Tyto studie, které navrhovaly prvenství kognitivních procesů, byly vyvráceny řadou důkazů 
(Bower 1981, Fargas 1995) svědčících o inverzním vlivu emočních stavů na kognitivní 
procesy. Syntéza této poslední výzkumné skupiny je shrnuta v tom, co Bower (1981) nazval 
náladový shodný effect, podle kterého současný emoční stav ovlivňuje kognitivní procesy 
paměti a učení, což usnadňuje vyvolání těchto osobních vzpomínek v souladu se stavem 
nálady, výběrem informací v souladu s působícím afektivním stavem. 
Další důležitý prvek v porozumění emočním jevům byl přidán v posledních desetiletích díky 
konvergenci Jamesovské tradice výzkumu s darwinovskou výzkumnou tradicí. Připomeňme 
si, že James předpokládal existenci specifických a diskrétních somatických stavů 
odpovídajících každé emoci. Darwin (1872) pozoroval, jak mají nadřazené druhy specifické 
expresivní modality pro různé emoce, které signalizují konkrétní dispozice této akci. U 
člověka se projev emocí projevuje především prostřednictvím obličejové muskulatury, díky 
které je snadno rozpoznatelný, s výjimkou chytrých simulací nebo pokračujícího emočního 
stavu. 
 
Přínos opakování otázky vztahu mezi kognitivními a emočními procesy v heuristických 
termínech náleží Johnson-Lairdovi a Oatley(1990, 1995). Podle výpočtového a evolučního 
modelu Johnson-Lairda a Oatleye jsou interakce mezi organismem a prostředím 
zprostředkovány dvěma operačními systémy, které analyzují informace, zpracovávají 
vhodné reakce a jsou schopny se učit nové souvislosti mezi podněty a jejich emocionálním 
a kongnitivním významem. 
Důležitý příspěvek k pochopení role emocí v kognitivních procesech pochází z oblasti 
neurovědy díky práci Antonia Damasia (1994). Zdůraznil důležitou roli, kterou mají emoce, 
když je třeba učinit rozhodnutí: emoce a pocity způsobují fyziologické změny v těle (odtud 
termín „somatický“), které nás nutí hodnotit jako pozitivní, negativní nebo neutrální 
očekávané výsledky akce (odtud) termín „marker“), a tím podmiňuje naše konečné 
rozhodnutí. Tyto somatické markery často jednají podvědomě a umožňují urychlit 
rozhodovací proces integrací a shrnutím touh člověka, instinktivních podnětů a minulých 
zkušeností s prvotním cílem přispět k ochraně jednotlivce a jeho potomků. Hodně jde o ta 
rozhodnutí, která přijímáme na vlně toho, čemu říkáme „představy“, nebo rozhodnutí přijatá, 
když nás somatický pocit tlačí k určité volbě, dokonce i proti tomu, co logika zřejmě 
naznačuje. 
 
K čemu slouží emoce? 
Emoce vznikají v průběhu lidského jednání, zejména v mezilidské interakci, a zdá se, že 
nabízejí biologicky založená řešení lidských problémů, které nelze řešit pouze kognitivními 
procesy (Oatley, 1992). 
Emoce zahrnují řadu procesů a obsahují: 

 
● kognitivní hodnocení 
● fyzický pocit 
● záměrnost, která je objektem 
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● pocity  
● chování  
● momentální interpersonální rozpoložení 

 
Z těchto složek můžeme odvodit funkce, které emoce vykonávají: 

• Pozornost: ovlivňují význam informací 

• Adaptivnost: řídí priority cílů pro člověka a komunikují mezi více lidmi o záměrech 
způsoby, které upřednostňují přežití 

• Motivace: ovlivňují dispozice k cílům 

• Komunikace: regulovat interakce s ostatními¨ 

 
Pozornost a informační funkce 
Emoce regulují pozornost sledováním prostředí při hledání událostí relevantních pro 
adaptivní účely a varováním svědomí, když k nim dojde. Také nás informují o našich 
reakcích na události, které nám umožňují přístup k našim hodnocením specifické situace a 
našich současných potřeb a aktivních účelů (Greenberg & Korman, 1993). Dále je třeba vzít 
v úvahu, že primární emoce nejsou charakterizovány pouze jejich adaptivními postoji k 
jednání, ale jsou také odpovědné za to, že nám v tomto kontextu poskytnou informace o 
sobě: v hněvu jsme hrdí, ve strachu se stáhneme, v smutku se uzavřeme do sebe, zatímco 
zájem a radost nás otevírají světu. Další druh informací, které nám emoce poskytují s 
ohledem na naše potřeby: porozumění našim potřebám nám pomáhá a uspokojuje je při 
sledování obrysů naší identity prostřednictvím identifikace našich priorit, vkusu, sklonu a 
cílů. Všechny tyto informace pomáhají rozvíjet a utvářet myšlenku, jak každý vnímá sám 
sebe, a tak představují jasné vnímání své vlastní identity. 

 
 
 
Adaptivní funkce – schopnost přizpůsobit se 
Ve srovnání s poznáním je emoce biologicky předčasnějším, adaptivnějším a rychlejším 
systémem, a proto je systém navržený tak, aby podporoval přežití. Hlavní funkcí emocí je 
propojit naši biologickou povahu se světem, ve kterém se vše odehrává. Emoce reguluje 
pozornost sledováním prostředí při hledání relevantních událostí pro adaptivní účely a 
varováním svědomí, když k nim dojde (např. Strach nás varuje před nebezpečím, 
znechucení nás rozptyluje od škodlivých prvků atd.) 
 
Proto má tělo vrozené poznání významu každé své emoce. Interpretace signálu není 
sémantická, ale zahrnuje přímé rozpoznání. Tyto signály založené na emocích jsou zvláště 
užitečné pro přizpůsobení, protože mohou rychle ovlivnit chování bez nutnosti koncepčního 
zpracování. Složitý organismus má tělesné vjemy a afektivní stavy, které fungují jako 
prostředek k vedení chování nezávisle na vědomých kognitivních procesech. Připravují tělo 
na obecný postup odpovídající životnímu prostředí. Ovlivňuje takhle ne-symbolické způsoby 
vedení akce a nevyžadují složité inferenční procesy. Zdá se tedy, že primární vlivy jsou 
vrozené a souvisí se zpracováním informací, a to v tom smyslu, že pomáhají jednotlivcům 
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přizpůsobit se a přežít tím, že jim pomáhají při výběru informací a rychle reagují, když by 
jejich zpracování bez emoční tendence trvalo příliš dlouho. 

Motivační funkce 
Pokud se systém emocí shoduje s tím, co určuje lidské chování (motivace), emoce jsou 
především formou akce orientované na akci, což je změna v přípravě na akci zaměřená na 
změnu vztahu k životnímu prostředí tváří v tvář modifikovaná rovnováha mezi instinktivními, 
kognitivními a zážitkovými prvky vnitřního světa daného organismu. 
Emocionální reakce prostřednictvím svých fyziologických složek a dispozic k akci, připravují 
a motivují lidi, aby čelili událostem, které vzbuzují emoce. Někdy se emoce stanou cílenými 
cíli pro sebe, čímž motivují chování ke zvýšení pravděpodobnosti těch chování, které 
produkují určité emoční stavy. Jinými slovy, emoce jsou samy o sobě cílem, protože postoje, 
kterých chceme dosáhnout nebo naopak se jim vyhnout, znamenají, že nás vedou k těmto 
cílům prostřednictvím opatření k akci. 

Komunikační funkce 
Emoce předávají ostatním informace o našich záměrech nebo naší připravenosti jednat. V 
evolučních termínech emoce, jako jsou primární signalizační systémy, zvýšily šance na 
přežití. V mezilidských vztazích neustálé odesílání a přijímání signálů o vlastních a 
emocionálních stavech ostatních, zejména prostřednictvím výrazů obličeje, poskytuje velké 
množství informací a reguluje interakci (Greenberg & Johnson, 1988). Například v intimních 
vztazích, které jsou vnímavé a citlivé na emocionální stavy partnera, mohou zachránit 
potíže, a také být příjemci citlivosti partnera na naše emocionální stavy mohou způsobit, že 
se budeme cítit dobře. Emoce, stejně jako adaptivní funkce samoregulace, mají také 
adaptivní funkci regulace druhého, jako například když projev hněvu odstraní dotěrnost 
druhého. 

Zdroje emocí v mozku 
Zdroje, z nichž emoce pocházejí, jsou rozmanité: biopsychologické a kognitivní, 
fyziologické, neurochemické (Izard, 1991.1993). Emoce je tedy aktivována řadou vědomých 
a nevědomých, kognitivních zdrojů. Většina relevantních emocí je aktivována automatickým 
rozpoznáváním složitých vzorců a nevědomými myšlenkami a jsou mnohem více podobné 
intuici než uvažování. Způsob, jakým lidé vnímají nebo rámují události, závisí na jejich 
potřebách, cílech, zájmech a hodnotách. 
Z neurofyziologického hlediska byly identifikovány struktury patřící do tzv. Limbického 
systému (soubor hlubokých struktur, který hraje důležitou roli při učení a formování obsahu 
paměti, integraci emočních stavů, vnímání a fyzických pocitů, viz obr. O2.1.d), rozhodující 
pro emoce a regulaci: 
- hypothalamus je viscerální mozek, hluboké mozkové centrum, které řídí a moduluje 
všechny automatické činnosti určené k udržování životně důležitých parametrů a úpravě 
fyziologických procesů, jako je měření glykémie, objem cirkulující krve, hladiny různých 
hormonů. Hypothalamus spouští sled nervových jevů určených k obnovení nerovnováhy 
zjištěné chováním (např. v  případě nízké hladiny cukru v krvi závisí původ hladu na 
hypotalamu, a tedy aktivaci výzkumných chování potravin a jejich konzumace). 
- thalamus je stanice vstupu a třídění všech vnímaných podnětů, které přicházejí z různých 
senzorických kanálů, které mají být osloveny v relativních a specifických emocionálních a 
kortikálních centrech, kde jsou dekódována a případně spojena s funkčním chováním. 
- hippocampus je z evolučního hlediska součástí nejstarší mozkové kůry. Je situována 
bilaterálně v hlubokém záhybu mozkových spádů pod spánkovým lalokem. Hippocampus 
plní různé funkce, ale zdá se, že hlavní je funkce tvorby paměti. Odstranění nebo poranění 
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hippocampu způsobuje anterográdní amnézii, ale téměř nikdy neohrožuje paměť minulých 
událostí. Zdá se, že tato data naznačují, že konsolidace vzpomínek předpokládá zásah 
hipokampu jako stanice aktivace, přenosu a usmíření obsahu, který má být zapamatován 
mezi různými částmi mozku zapojenými podle jejich specifických způsobů psaní, fixace a 
vyvolávání vzpomínky. Tato myšlenka je také v souladu s úzkou korelací hippocampu s 
emocemi, jejichž intervence je zásadní při vytváření obsahu paměti. 
Nezdá se však, že by poškození a poranění hipokampu ovlivnilo jiné typy vzpomínek, jako 
je schopnost naučit se schopnosti, asociace mezi událostmi v bezvědomí. Ve skutečnosti 
se ukázalo, že tyto schopnosti závisí na jiných typech paměti, jmenovitě na procedurální 
paměti a implicitní paměti. Tyto nevědomé a neverbalizovatelné formy paměti hrají nesmírně 
důležitou roli při budování návyků, stylů chování, a tedy také ve způsobu, jakým se vyvíjejí 
nebo mohou měnit obvyklé vzorce reakce na podněty u dětí a dospívajících. 
- amygdala je prvním centrem emocionálního mozku, který zraje. Neuroimagingové studie 
ukazují, že amygdala je aktivována ve všech emocionálních událostech. Ačkoli amygdala 
také zasahuje v průběhu pozitivních emocí a zdá se, že zprostředkovává určitou složku 
zážitku potěšení a odměny, tak její reaktivita souvisí ve větší míře s afektivními stavy 
spojenými s emocemi boje a útěku: strach a zlost. Funkce amygdaly v regulaci afektivního 
chování související se strachem a hněvem byly poprvé objeveny koncem minulých třicátých 
let Heinrichem Klüverem a Paulem Bucym. Zjistili, že odstranění amygdaly způsobilo u opic 
typický behaviorální syndrom, jehož převažující vlastností byla behaviorální disinhibice a 
zmizení strachu nebo úzkosti vůči podnětům, které je normálně mohou vyvolat, jako je 
pohled experimentátora nebo hada nebo jiného vzteklého zvířete.  
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Obr. O2.1.d: hlavní struktury limbického systému (kredity researchgate.net) 

Neuropsychologické a neuroimaginativní studie následně ukázaly, že léze nebo strukturální 
změny ovlivňující amygdalu jsou spojeny s poruchami v emoční sféře a zejména s bojovým 
a chováním. Ukázalo se, že když sledujete scény schopné vyvolat strach, amygdala je 
aktivována. K tomu dochází, i když subjekt vidí obličej, který vyjadřuje emoce hněvu nebo 
strachu. Stejný jev nastává, když jednotlivec pozoruje obraz tváře osoby jiné etnické skupiny 
nebo sociální skupiny, vůči níž má jednotlivec pocit nepřátelství nebo pro kterého si 
představuje, že je předmětem nemilosti. Zdá se, že se jedná o psychobiologický reflex 
kódovaný v lidském mozku. Zdá se tedy, že v amygdale je zapsána jakási neurobiologická 
podstata averze k cizinci. Naštěstí to je pocit, který se obecně dokážeme zmírnit vzděláním 
a získanými morálními hodnotami. Je to tedy forma kognitivní modulace, která vyžaduje 
alespoň zrání mozkových systémů prosociálního chování, aby dobře fungovala: prefrontální 
kůra, oblast mozku, která, jak jsme viděli, bohužel dosáhne zralosti po dvaceti letech věku. 
Amygdala je také charakterizována genderovými rozdíly. U mužů je větší než u žen, což 
koreluje s vyšší reaktivitou, zejména agresí, typickou pro mužský rod. Prostřednictvím jediné 
synapse je amygdala přímo spojena s thalamusem, se vstupní a třídicí stanicí všech 
vnímavých signálů z různých senzorických kanálů, zraku, sluchu, čichu atd. Tímto 
způsobem jsou vnímavé podněty přenášeny z thalamu do jiných mozkových center. 
Prostřednictvím velmi krátkého neurálního průchodu aktivuje vnímání hrozícího stimulu 
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amygdalu, která má sklon vyvolávat bojové chování bez zásahu kognitivního zpracování a 
jakéhokoli úsudku o vhodnosti nebo morálním hodnocení. Za těchto podmínek je ve 
skutečnosti důležité, aby zvíře okamžitě reagovalo na nebezpečí. 

Emocionální proces 
Pocity a emoce zahrnují přirozený proces, který si uvědomujeme. Můžeme ovládat to, co 
cítíme omezením vystavení vnějším evokujícím signálům nebo pokusem ovládat své 
vědomé myšlenky, přesto můžeme udělat jen málo pro to, abychom zabránili 
automatickému vzniku mnoha pocitů. 
To lze vysvětlit také z neurofyziologického hlediska: ve skutečnosti, současně s impulzivními 
a thalamus-amygdala reflexními mechanismy, kde jsou delší a složitější obvody, a tedy 
pomalejší v reakci, nesou vnímané evokované signály z prostředí z thalamu směrem k 
prefrontální kůře. Zde jsou zpracovávány kognitivním způsobem, ve vztahu k předchozím 
zkušenostem, ke vzdělávání, k etické citlivosti a k naučeným morálním hodnotám a jejich 
hodnocení vede k rozhodnutí o vhodnosti (i morální) a výhodnosti vyjádření emoční reakce, 
v tomto případě boj. Prefrontální kůra může blokovat tendenci ke spouštění impulzivních 
reakcí amygdaly spuštěním inhibičních signálů ve svém směru. Tato kognitivní a etická 
kontrola umožňuje sofistikovanější reakci na emoční podněty, ale může být příliš pomalá na 
to, aby byla realizována. Z tohoto důvodu je proto impulsivní reakce podporovaná 
amygdalou často plně vyjádřena. Řetězec nervových a neuroendokrinních jevů 
aktivovaných amygdalou a limbickým systémem ve spojení s akutní emocí má bohužel také 
schopnost sabotovat fungování kognitivních a inhibičních kontrol prefrontální kůry. To je 
důvod, proč při akutních emocionálních reakcích, jako je hněv, úzkost, strach, často „prostě 
nemůžete myslet“. Připomeňme, že prefrontální kůra je během dospívání funkčně nezralá, 
a proto je inhibiční omezení, které se může aktivovat proti agresivním impulzům, slabší než 
to, co mohou dělat dospělí. Musíme také zvážit mimořádnou složitost a bohatství podnětů 
současného prostředí, spojených s častými a rychlými emočními aktivacemi, poplašnými 
reakcemi, stresem. V tomto typu prostředí rychlost, se kterou může amygdala vyvolat bojové 
reakce nebo behaviorální projev emocí bez zásahu vědomého myšlení, přináší vyšší riziko 
nadměrných nebo nevhodných reakcí, jako jsou riziková chování, vzájemné násilí u chlapců 
a dalších nepříjemných emočních reakcí. 
Z psychologického hlediska lze přirozený proces pociťování charakterizovat jako soubor 
fází: vznik uvědomění, přivlastnění, expresivní jednání a dokončení, po kterém následuje 
vznik nového pocitu, který znovu začíná cyklus (Greenberg, 2000). Pokud je tento proces 
chronicky přerušen, například když je zabráněno vzniku a identifikaci žijících, když není 
zážitek symbolizován ve vědomí, nebo když je výraz pocitu neustále přerušován a akce je 
blokována a dokončení, lidé se stanou uvězněni v chronickém negativním pocitu, poruše a 
ocitají se ve věčném stavu nepohodlí. 
Je důležité si uvědomit, že pocity, i když zvyšují dispozice k akci, nejsou chování. Takže 
pocit zlosti neznamená být agresivní. Pocity zahrnují smyslové zážitky, což je organizace 
zaměřená na konkrétní činy, zatímco chování vyžaduje jednání ve světě. Pocity proto 
představují subjektivní zkušenost, zatímco chování je zjevné a podléhá sociální regulaci. 
Problémy vyvstávají, když si lidé zaměňují chování se svými vlastními emocemi a pocity, to 
znamená, když se lidé pokoušejí přizpůsobit své pocity spíše sociálním normám než svým 
vlastním chováním prostřednictvím sebeobsluhy a škodlivého vynucování. 

 
 
Primární emoce 
Strach 
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Strach je jednou ze základních emocí u lidí, kteří se snaží zajistit přežití a následně uniknout 
všem hrozbám, které ohrožují tuto základní tendenci. Jedná se tedy o velmi adaptivní 
mechanismus, který se vyvíjel v průběhu evoluce u našich druhů s výsledkem podpory jeho 
přežití. 
Projevuje se v různých fyzických reakcích, které berou jako referenční parametry používané 
Ekmanem v jeho práci: zvýšení frekvence srdečního rytmu a vodivosti kůže. Co se týče 
výrazu obličeje, je možné si všimnout zvýšení řas, smrštění horních a dolních víček, zvedání 
a napnutí rtů a úst, která mohou zůstat otevřená. Strach je nepříjemná emoce, která 
způsobuje nevolnost a strach, pocit ztráty kontroly. Je to emoce, kdy každý zdravý člověk je 
schopen dešifrovat vrozeným způsobem na tváři bližního a dokazuje, že je zásadní pro 
přežití jednotlivce. Ve skutečnosti upřednostňujeme únikovou reakci, abychom se vyhnuli 
nebezpečné situaci. 
Když člověk pociťuje strach, pozornost je zaměřena téměř výhradně na událost, která 
vyvolává strach a tělo má k dispozici velké množství energie, aby reagovalo. To slouží k 
posílení jakéhokoli druhu učení v negativním smyslu a soustředěním veškeré pozornosti na 
podnět, který jej způsobuje, přináší následné snížení zbývajících kognitivních procesů. 
Zásadní rozdíl mezi strachem a úzkostí spočívá v tom, že strach je prožíván v přítomnosti 
něčeho definovatelného jak fyzického, tak koncepčního, zatímco úzkost je konfrontována s 
něčím nedefinovaným, co často nelze ani vysvětlit, ale co je vyjádřeno v důsledku 
předvídání kognitivního procesu. 
Hněv 
Hněv je jednou z nejsložitějších emocí, může to být způsobeno frustrací, hrozbou nebo 
bolestí a je to emoce, kterou jsou všechny lidské bytosti schopny vnímat a rozpoznávat ve 
svých druzích. Hněv je charakteristický obrovskou ničivou a sebezničující schopností. 
Hněv vzniká z biologické tendence bránit se, když je někdo napaden, nebo se chránit před 
vniknutím. Pocit hněvu je často zaměřen na ty, které milujeme, protože vnímáme trestný 
čin. 
Cílem typického vyjádření hněvu je náprava situace nebo zabránění tomu, aby se situace 
opakovala. 
Byl formován v průběhu evoluce, protože umožňoval člověku nejen prosadit se, ale také se 
účinně bránit před útoky a ochránit si území. Ukázalo se, že je užitečný pro jednotlivce, ale 
nebezpečný v sociálním měřítku. Ve skutečnosti všechny společnosti vyvinou mechanismy 
pro kontrolu a nasměrování hněvu svých členů, aby jim zabránily stát se hrozbou pro 
samotnou společnost. Ekmanova práce ukázala, že tato emoce je příčinou většího 
kombinovaného zvýšení srdeční frekvence a teploty rukou. 
Rozeznatelné výrazy obličeje jsou pokles a kontrakce řas, těsné a napjaté rty, dilatace 
nosních dírek a polouzavřená víčka; zatímco na fyziologické úrovni dochází ke zvýšení 
hladiny adrenalinu a noradrenalinu a arteriálního tlaku. Mozek čelí potenciálnímu nebezpečí 
a vyvolává bojovou reakci. 
Znechucení 
Znechucení je reakce odporu vůči něčemu nepříjemnému, urážlivému, negativnímu nebo 
nebezpečnému. Darwin to nazval reakcí na něco odporného. Předpokládá se, že z 
evolučního hlediska tato emoce vznikla jako obranná reakce na potenciálně škodlivé 
potraviny, které jsou identifikovány díky charakteristickým zápachům. Kromě potravin ve 
špatném stavu, většina věcí, které způsobují znechucení nějakým způsobem, nese riziko 
bakteriálních infekcí, jako jsou: moč, organické tekutiny jako jsou sliny, zvratky, nadměrné 
sexuální tekutiny, špína atd. 
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Typické výrazové vyjádření znechucení je snadno rozpoznatelné v různých kulturách, které 
jsou správně interpretovány na tváři nevidomých i hluchých lidí od narození. Zdá se, že toto 
vše naznačuje existenci důležitého vrozeného biologického základu pro tuto emoci. 
 
Radost 
Radost je krátkodobá a někdy spojená s pojmem štěstí. Tato emoce vytváří pohodu, 
optimismus. Potěšení přispívá ke zlepšení zdraví a může být poměrně nakažlivé. Obličejový 
výraz radosti je charakterizován zvednutím tváří a rohů úst, jakož i tvorbou vrásek na kůži 
pod dolními víčky v důsledku kontrakce svalu kolem očí zvaného orbicular. Právě tato 
kontrakce vyvolává upřímně veselý úsměv. Skutečnost, že úsměv a smích jsou jevy, které 
jsou mnohem společenštější než osamělé, naznačuje, že radost je sdílený pocit lidských 
bytostí, společenský od přírody. Molekuly, které vyvolávají stavy radosti, jsou ty, které 
vyvolávají potěšení a pocit odměny, zejména dopamin uvolněný z jednoho neuronu do 
druhého v synapsi. Když jsou tyto látky uvolněny a radost je cítit, aktivita se zvyšuje, vůle je 
posílena a motivace je uvolněna, únava klesá, pozornost je zaměřena, kreativita a 
schopnost řešit problémy jsou zvýšeny, obecně všechny příjemné mentální procesy jsou 
posíleny.  
Smutek  
Smutek je emoce, která má bolestivé a negativní účinky. Je charakterizován pocitem 
odrazování, melancholií, pokleslou náladou a ztrátou energie, která obecně vede jednotlivce 
ke snižování tempa jeho činnosti. Pokud jde o pohyby obličeje, každý je může intuitivně 
rozpoznat v jakémkoliv druhu: tupý pohled, kůže kolem řas, které tvoří trojúhelník, oči a ústa 
jsou pokleslá. Ekmanovy studie, kde se domníval, že smutek způsobuje vysoký srdeční 
rytmus a změny teploty rukou, byly překonány. Smutek je pocit, který pociťujeme v mnoha 
situacích: odjezdy, odloučení, ztráta připoutanosti. Mezi psychologické formy odloučení 
patří: pocit vyloučení nebo nepatřičnosti, neschopnost komunikovat nebo vyjádřit své 
skutečné pocity, pocit zanedbávání a samozřejmě smutek nad smrtí nebo ztrátou blízkého. 
Smutek může také vyvolat zklamání nebo ztráta naděje, nedosažení důležitých cílů a ztráta 
sebeúcty.  
 
Dvě tendence k akci spojené s primárním smutkem jsou: 

● obraťte se na útěchu ostatních, aby se snížilo utrpení  
● stáhnout se do sebe, aby se zotavily ze ztráty 

 
Specifickým rysem zážitku smutku je jeho těžkost. Jednotlivci se cítí utlačovaní a mají 
nepříjemné pohyby. Lidé ve smutku mají tendence se schoulit a zmenšit. Smutek tedy 
zahrnuje zhroucení, slzy, pasivní stažení ze života, dočasné odevzdání a zřeknutí se potřeb. 
Smutek umožňuje přijmout ztrátu, kde se uzdraví a přejít k obnovenému zájmu o život. Přijetí 
ztráty navíc umožňuje jednotlivci mít přesnější a jasnější vnímání ztraceného předmětu, 
protože již není zatemněn intenzitou utrpení (Greenberg, 2000).  

Překvapení  
Překvapení je neutrální emoce způsobené novou a neočekávanou situací, která rychle zmizí 
a je okamžitě nahrazena jinými emocemi. V každém případě, stejně jako všechny emoce, 
překvapení způsobuje různé změny na tváři: řasy jsou zvednuty v oblouku, kůže je 
natažená, oční víčka zůstávají otevřená a obecně je čelist snížena, a proto výraz „zůstane 
otevřený v ústech“. Překvapení pomáhá soustředit pozornost a pracovní paměť na 
informace v daném okamžiku. Z evolučního hlediska se předpokládá, že by to mohlo být 
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výhodné, protože soustřeďuje kognitivní pozornost na událost, která způsobuje překvapení, 
a proto by usnadnila paměť události. Překvapení posiluje a intenzivně modifikuje proces 
učení u různých druhů: odborníci Laboratoře paměti Ústavu buněčné biologie a neurověd 
(IBCN) patřící do Lékařské fakulty Univerzity v Buenos Aires (UBA) prokázali, že překvapení 
lze použít k posílení dojmu dětských vzpomínek.  

Sekundární emoce 
Kromě primárních emocí existují sekundární nebo sociální emoce, které jsou utvářeny 
kulturou, v níž se jedna rodí. Nejedná se o vrozené emoce, ale o emoce, které vyžadují 
určitý kognitivní vývoj a základ vztahů s ostatními lidmi, a proto se rodí učení a socializace, 
a to z asimilace sociálních a morálních norem a jsou úzce spjaty s uvědoměním, které má 
každý člověk o sobě. Zatímco primární emoce jsou představovány jako příklad lidské rasy, 
sekundární emoce jsou rozhodující pro formování nás jako specifických jedinců odlišných 
od ostatních. 
Dalším zásadním rozdílem mezi těmito dvěma typy emocí je to, že první z nich vždy vyžadují 
vnější podnět, zatímco druhý může dojít bez tohoto podnětu; hlavní sekundární nebo 
sociální emoce jsou: vina, hanba, hrdost a žárlivost. Další charakteristikou těchto emocí je, 
že jejich trvání je mnohem delší, primární emoce obvykle mizí, když splní své poslání 
přizpůsobit se prostředí a reagovat na praktickou situaci, zatímco sekundární emoce mohou 
zůstat po léta a trápení, díky nímž prožívají. 

Emoce, paměť a myšlení 
Pocity a emoce mají silný vliv na rozum, protože mohou zvýšit nebo snížit procesy 
uvažování a rozhodování. Podporují rozhodovací procesy tím, že pomáhají určit relevanci 
konkrétních výsledků pro jednotlivce, který je vnímá. Pomáhají snižovat alternativy rychlým 
hodnocením událostí na podvědomí, pokud jde o výhody / škody ve vztahu k já. Pomáhají 
proto soustředit naši pozornost na negativní možnosti situace a umožňují okamžitou reakci, 
která nás od ní odvádí. Po tomto procesu následuje racionální analýza situace až poté, co 
automatické afektivní hodnocení rychle omezilo možnosti. To zvyšuje přesnost a efektivitu 
rozhodovacích procesů. 

Emoční dysregulace a závislosti 
Deregulace emocí odpovídá obtížnosti nebo neschopnosti zvládat nebo efektivně 
zpracovávat emoce a může se projevit jejich přílišnou intenzifikací nebo deaktivací. K 
zesílení emoce dochází, když je její aktivace prožívána subjektem jako nežádoucí, rušivý, 
ohromující nebo problematický. Deaktivace emocí místo toho prochází disociativními 
zážitky, jako je depersonalizace a derealizace, rozštěpení nebo emocionální sloučení v 
průběhu zážitků, které by normálně měly zahrnovat emoční aktivaci. V některých situacích 
může být dočasnou deaktivací nebo potlačením emocí také účinná strategie během 
traumatického zážitku. Zpočátku může být přizpůsobivější dočasně potlačit pocit strachu, 
aby se situace mohla účinněji řídit. Regulace emocí proto zahrnuje jakoukoli strategii 
zvládání, tj. zvládání, adaptivní nebo maladaptivní, používané k řízení emocí, které jsou 
příliš intenzivní, lze považovat za homeostatický proces, který zmírňuje intenzitu emocí, aby 
je udržel na zvládnutelné úrovni. 
Účinnost regulace emocí, podobně jako u jiných stylů zvládání, závisí na kontextu, je 
problematická nebo přizpůsobivá v závislosti na osobě a situaci, v níž se v daném okamžiku 
setkává. 
Obecně je používání strategií zvládání, které podporují ty adaptivní reakce, které zase 
zaručují produktivnější fungování jak krátkodobě, tak dlouhodobě v závislosti na cílech a 
cílech osoby, obecně definováno jako dobrá adaptace. 
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Folkman a Lazarus (1988) identifikovali 8 strategií emočního zvládání: 

• srovnání  

• distancování se 

• sebeovládání 

• hledat sociální podporu 

• přijetí odpovědnosti 

•  vyhýbání se nebo útěk 

• plánování řešení problémů 

• pozitivní zhodnocení. 
Adaptivní strategie by měly zahrnovat: 

• relaxační cvičení 
• dočasné rozptýlení během krize 
• fyzické cvičení 
• zvýšení emocí 
• nahrazení nežádoucí emoce užitečnější nebo příjemnější 
• všímavost/úsudek 
• přijetí 
• závazek k příjemným činnostem 
• intimní komunikace a další strategie, které pomáhají rozvíjet, řešit, omezovat a 

tolerovat intenzivní emoce a poučit se z nich. 
 

Ve skutečnosti, po tomto typu strategie, nejsou nejvhodnější cíle. Cíle jsou pro člověka 
ohroženy a někdy mohou být dokonce konsolidovány. 
Emoční dysregulace je jedním z aspektů podílejících se na hraničních poruchách osobnosti 
(Linehan, 1993) a má ústřední roli v mnoha dalších psychopatologiích, jako je 
generalizovaná úzkostná porucha (Mennin et al., 2000) nebo posttraumatická stresová 
porucha (Cloitre, 1998). 
Zdá se, že dovednosti emoční regulace a procesy spojené se získáváním kompetencí, které 
se k ní vztahují, se rozvíjejí zapojením rodinného a sociálního kontextu, interakcí mezi 
vnějšími a vnitřními, motivačními a temperamentními faktory (Gross, 2007; Morris) a kol. 
2007). Vyvíjejí se v prvním roce věku a jejich nevhodný vývoj zahrnuje časné obtíže 
ovlivňující jak sociální oblast, tak přizpůsobení kontextu (Eisenberg & Fabes, 2006). 
Gratz a Roemen (2004) navrhli vizi emoční regulace, která zahrnuje 6 samostatných 
dimenzí, ve kterých se mohou vyskytnout specifické obtíže: 
1) nedostatek povědomí o emocích 

2) snížená transparentnost emočních reakcí 

3) nepřijetí emoční reakce 

4) omezený přístup ke strategiím emoční regulace vnímané jako efektivní 

5) obtížné ovládání impulsu 
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6) snížená schopnost implementovat efektivní chování při negativních emočních stavech 

Užívání látek umožňuje modifikovat některé emoční zážitky a přesněji zvýšit vnímání 
pozitivních emocí a také zmírnit vnímání negativních stavů. 
Teorie „Samoléčení Khantzianem (1985) ve skutečnosti vychází ze 2 základních 
předpokladů: 
¬ Přítomnost negativních afektivních stavů předurčuje použití látek 
¬ Výběr typu látky není náhodný 
Užívání látek se někdy jeví jako velmi účinná (i když krátkodobá) strategie, která způsobí 
změnu emoční zkušenosti člověka. 
Existuje několik studií, které prokazují toto spojení, například studie Sanchez - Craig (1984) 
ukázala, že z 297 epizod souvisejících s alkoholem mělo 80% za cíl zvládat různé osobní 
zkušenosti, jako jsou negativní emoce. 
Tento obrázek také vysvětluje časté souvislosti mezi poruchami nálady a úzkosti a 
užíváním návykových látek. Účelem by bylo omezit nežádoucí pocity nebo snížit úroveň 
aktivace (Mirin et al 1987). 

Kromě toho dalším údajem, který se v tomto smyslu jeví jako relevantní, je vysoký výskyt 
zneužívání návykových látek mezi těmi, kdo se stali oběťmi traumatických zážitků 
(Polusny a Follette, 1995). Zvažování zneužívání návykových látek jako maladaptivní 
strategie zvládání (Graz and Roanen, 2004) znamená, že lidé trpící touto poruchou se 
vyhýbají zážitkům. 

Cílem impulzivního chování by skutečně bylo upravit negativní emoční stav 
prostřednictvím strategie vyhýbání se nežádoucím emočním zážitkům (Linehan 2002; 
Wagner a Linehan, 1999). 

Kromě toho, i když osoba, která zneužívá látky, používá za účelem vyhýbání se 
zkušenostem, i tyto látky přispívají k udržení začarovaného kruhu závislosti. Nadměrné 
užívání způsobuje  stavy dysforické nálady a abstinence (Sher 1987). 

Posílení jejich používání by mělo účinky, které nějak zlepšují již existující emoční stavy 
těch, kdo je zneužívají, a to jak zvýšením vnímání pozitivních emocí, tak zmírněním 
negativních. 

Někteří autoři se domnívají, že jednotlivci s vysokou mírou agresivity a hněvu by byli více 
náchylní k užívání opiátů nebo alkoholu pro emoční regulaci, zatímco místo toho by se 
lidé, kteří se snaží reagovat na depresivní stavy, uchýlili více ke kokainu a amfetaminům 
(Sarnu & Maderno, 2007 ). 

 
Nakonec je dobře zdokumentováno, že negativní emoční stavy zvyšují touhu, používání a 
relaps (Sinha & Li, 2007). 
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Jiní autoři také ukázali, že použití funkčních strategií na emoční úrovni umožňuje snížení 
touhy, a tím i nižší možnost relapsu (O'Connell et al 2007; Westbrook et al, 2013). 

 
Sebeovládání a regulace emocí 
Zásadním aspektem emocí je jejich regulace a ovládání. V zásadě může být velmi škodlivé 
nechat svou emoční reakci nekontrolovaně projevit. 
Skutečně by mohlo být nebezpečné dát najevo mravně nevhodný, neslušný či společensky 
nepřijatelný emoční impulz. Je proto důležité, že funguje mechanismus regulace a 
sebeovládání emocí. 
V této části se budeme krátce zabývat rolí poznávacího procesu s důrazem na vyjádření 
emocí. 
K pochopení, jak můžeme emoce zvládat, je nutné poznat jednotlivé etapy provázející každý 
emoční prožitek. 

Každý emoční úkaz začíná: 

1.vznikem situace, která vyžaduje změnu, což je emocionálně významná situace 

2.zaměřením pozornosti na nový jev 

3.aktivací poznávacího hodnotícího procesu 

4.což je spouštěčem fyziologické a behaviorální odezvy zacílené na přizpůsobení se 
situaci vhodným způsobem 

Poté behaviorální odezva mění situaci, fáze emočního procesu se mohou vyvíjet 
prostřednictvím vzájemné zpětné vazby, která pochopitelně mění dynamicky průběh 
situace. 
Regulace emocí, které v každém případě aktivují kognitivní a metakognitivní proces, se 
objevuje ve všech čtyřech fázích. Je možné např. vybrat situaci, aby nedošlo k 
emocionálnímu střetu. Tato strategie je komplikovaná, neboť může vést k vyhýbavosti a 
odtažení se: chování, které se nemění, které žijeme v nepohodlí, vede tudíž ke zhoršení 
napětí. Navíc je taková strategie komplikovaná i tzv. emočním předpovídáním. Mnoho 
výzkumů ukázalo, že mnohé emocionálně náročné situace posuzujeme se zřetelem na 
následky. Zároveň je tendence přeceňovat naše emoční prostředky, ačkoliv často, zejména 
mezi chlapci, dochází k podcenění dostupných schopností čelit příslušné situaci. 
Tyto rozdíly v emoční predikci vytvářejí problém, kterým situacím čelit, a kterým se vyhnout. 
K ovládání emocí v dané situaci je možné buď změnit situaci, nebo modifikovat vnitřní 
dynamiku emocí prostřednictvím poznání modifikace jejich dopadu a smyslu. 
Regulace emocí může nastat mobilizací fází pozornosti, vyrušení, potlačení myšlenek, 
přemítání a starostí. Všechny tyto způsoby mohou odvést člověka od akutní emoční situace, 
ale mají znepokojující tendenci. 
Zajímavější a užitečnější je dění v kognitivním zhodnocení emocí.  V této fázi je možné 
začlenit velmi efektivní strategii regulování, která zajistí nejen lepší srovnání se s emocemi, 
ale směřuje k vybudování stabilnějšího řešení emocionálních reakcí.        
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Při kognitivním přehodnocení emocionální situace je možné změnit mínění na situaci 
samotnou a tudíž i její vliv, výši přinášeného stresu a sílu impulzu k reakci na situaci můžeme 
určit okamžitě. 
Přehodnocovací strategie, např. k rozmyšlení efektu jistých emocí po delší době, nebo 
odhadnout vliv situace se zřetelem na podobné emocionální situace prožité někým jiným 
apod. Přehodnocování je proces změn shora dolů, z přední kůry mozkové, kde sídlí 
kognitivní proces a dobrovolné řízení – až k hluboce emocionálně-impulzivnímu mozku – 
amygdale, septu a celkově limbickému systému. Neurologické výzkumy ukázaly, jak 
přehodnocení aktivovalo kognitivní proces v předním mozku a deaktivovalo emočně 
impulzivní mozková centra. 
Jiná forma sebeovládání emocí a kognitivních změn je odstup. Tato strategie zahrnuje 
získání odstupu od emocionální situace, její zhodnocení z jiné perspektivy, nebo použití 
technik vhodných pro všímavost, tedy uvědomit si otevřenost vůči svému emocionálnímu 
stavu z pozice nezaujaté, ne aktivně zapojené. Toto jsou techniky, které se lépe učí 
praktickým způsobem. 

  

 

Emocionální inteligence 
Pocity vyjadřují proces bytí. Lidské bytí tudíž potřebuje žít v souladu se svými pocity bez 
potřeby je zkoušet řídit. Emoce musí být propojeny s vůlí, intelektem, touhou v reakci na 
sebe sama. Emoce nejsou tudíž proti rozumu, ale vedou a směřují myšlenky podle 
základních metod k jeho doplnění. 
Dovolují přijmout nejlepší chování, když není možné přijmout rozhodnutí díky vědomostem, 
přítomnosti protichůdných cílů a omezených zdrojů (Oatley, 1992). Za účelem věřit svým 
emocím, musíme se učit je vést formou moudrostí či inteligencí. 
 Emocionální inteligence (Salovey, Hsee & Mayer, 1993) vyjadřuje znalost vlastních emocí 
a sebeuvědomění. 
To zahrnuje rozpoznání pocitů, jak vycházejí napovrch, ale také schopnost organizovat je k 
dosažení svých cílů. Uvědomění pomáhá uspořádat vlastní pocity –ne být ohromený, ale 
pomáhá uklidnění a překonání úzkosti, zloby a smutku. Emocionální inteligence také 
vyjadřuje schopnost ovládání svých impulzů a sebemotivace. Být schopen podrobit se svým 
emocionálním odezvám a reagovat na ně je součástí přirozenosti člověka. 
A nakonec emocionální inteligence vyžaduje schopnost rozpoznat emoce jiných a vytvářet 
úspěšné vztahy (Salovey et al., 1993). Všechny tyto schopnosti vyplývají z uvědomění si 
emocí, což tvoří základ emocionální inteligence. 
Gardner ve svém díle "Formae mentis" v roce 1983 prohlašuje, že není prostě jednolitý typ 
inteligence nezbytný pro úspěšný život, ale že je široká škála, z níž je rozeznáváno sedm 
typů variant. Klíčový výraz pro tento koncept inteligence je MNOHONÁSOBNOST: 
Gardnerův model jde za hranice standardního pojetí IQ jako neměnného faktoru. 
Gardnerova myšlenka je, že základní charakteristika lidské inteligence může být shrnuta 
následovně: 
„Vztahová inteligence je schopnost porozumět druhým, jejich motivům, jejich způsobu 
jednání a poznávání možnosti vzájemného ovlivňování a spolupráce. Úspěšní obchodníci, 
politici, učitelé, vůdci i náboženští vůdci jsou pravděpodobně osobnosti s vysokým stupněm 
mezilidské inteligence. Mezilidská inteligence [...] je související schopnost pohledu dovnitř 
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sebe: je to umění  formovat přesný a pravdivý model sebe sama a využít toho efektivně ve 
vlastním životě, schopnost rozeznat a zareagovat přiměřeně na postoje, temperament, 
motivace a touhy druhých“. 
V mezilidské inteligenci, která je klíčem k přístupu k sebepoznání, se rozumí „poznání svých 
pocitů a schopnost rozeznat a stavět na nich, pakliže vedou člověka životem“.                               
                
  
Ačkoliv Gardnerův popis osobnostní inteligence nechává dostatečný prostor pro pochopení 
hry emocí a schopnost je ovládnout, Gardner a jeho spolupracovníci nicméně nestudovali 
do hloubky roli cítění této inteligence a soustředili se více na ni než na poznání vzájemného 
vztahu. 
Byl to Peter Salovey, který velmi detailně zmapoval mnohostrannost způsobů, jak lze vnést 
inteligenci do sféry emocí a popsal jednotlivé dovednosti jako součásti emoční inteligence: 

·    Poznání vlastních emocí. Sebeuvědomění – jinými slovy schopnost rozpoznat 
pocity, které přicházejí – je základním kamenem emoční inteligence. Schopnost 
monitorovat své pocity v každém momentě je rozhodující k psychologickému 
pochopení sebe sama, zatímco neschopnost nás ponechá na milost a nemilost 
pocitům. Lidé, kteří se vyznají ve svých pocitech, umí organizovat svůj život 
mnohem lépe; tedy vnímají přesně, jak skutečně cítí svá rozhodnutí a mají 
široký výběr, jakých profesionálních aktivit se ujmou. 

·    Emoční ovládání. Schopnost ovládat pocity tak, že jsou přiměřené, se zakládá 
na sebeuvědomění. Ti, kteří mají nedostatek schopnosti se zklidnit, zbavit se 
strachu, smutku nebo podrážděnosti, mají neustálý pocit boje se svým trápením, 
zatímco osoby schopné emočního ovládání jsou schopni vzchopit se rychleji z 
obratů a nezdarů v životě. 

·    Sebemotivace. Schopnost ovládnout emoce, aby bylo možno dosáhnout svého 
cíle, je základní dovednost zaměřit pozornost, najít motivaci, sebekontrolu i 
kreativitu. Emoční ovládání – dovednost odložit uspokojení potlačit impulsy – to 
je základ jakékoliv realizace. Schopnost proniknout do stavu „proudění“ nám 
dovolí dosáhnout výjimečný výkon v každém ohledu. Lidé s touto schopností 
umožňují člověku být produktivnější a efektivnější v kterékoliv oblasti své 
činnosti. 

·    Rozpoznání emocí druhých. Empatie, jiná schopnost založená na vnímavosti 
emocí, je zásadní v mezilidských vztazích. Empatičtí lidé jsou citlivější k 
nepatrným signálům o potřebách či touhách ostatních. To je činí vhodnými pro 
kariéru, učitelství, obchodní či manažerská povolání. 

·    Vztahový management. Umění vztahů spočívá ponejvíce ve schopnosti 
vládnout emocemi jiných. Toto jsou dovednosti zvyšující popularitu, vůdcovství a 
efektivnost mezilidských vztazích. Ti, kteří vynikají v těchto dovednostech, jsou 
úspěšní ve všech oblastech, kde je zapotřebí hladce spolupracovat s ostatními; 
zkrátka jsou to šampioni společenských umění. 

Daniel Goleman ve své knize Emotional Intelligence (1996) popisuje lépe její obsah a 
aspekty, které ji nejlépe charakterizují. Pokud jde o děti školního věku, rozeznává tyto 
rysy, které by měly mít: 
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1.  Důvěra. Cit pro ovládání a nadvládu nad svým tělem, chováním, světem; pocit 
dítěte, že s největší pravděpodobností uspěje v tom, co podnikne, namísto 
neúspěchu, a že dospělí mu vždy pomohou. 

2.  Zvídavost.  Pocit, že objevování je pozitivní aktivita a zdroj zábavy. 

3.  Záměr. Touha a schopnost být vlivný a pilný. Tato schopnost je spojena se 
smyslem pro odpovědnost, pro pocit být efektivní. 

4.  Sebeovládání. Schopnost modulovat a řídit své jednání způsobem 
odpovídajícím věku; smysl pro vnitřní ovládání. 

5.  Vztahy. Schopnost být součástí ostatních založení na pocitu být pochopen a 
chápat druhé. 

6.  Schopnost komunikace. Touha a schopnost verbálně vyměňovat myšlenky, 
pocity a představy s ostatními. Tato schopnost je propojená s vnímáním důvěry 
v ostatní a těšit se společností druhých včetně dospělých. 

7.  Schopnost spolupráce. Schopnost vyrovnávat své potřeby s potřebami ostatních 
ve skupinové činnosti. 

  

Navíc ve výuce model Emotional Intelligence Goleman identifikuje následovně: 

uvědomění si sebe sama je schopnost rozeznat vlastní pocity a umět najít slova jejich 
verbálnímu vyjádření; pochopit spojitost mezi názory, myšlenkami, pocity a reakcemi; vyznat 
se, zda činíme rozhodnutí na základě myšlení či pocitů; předvídat následky různých 
rozhodnutí; uplatnit tyto vědomosti k rozhodnutí v otázkách jako jsou drogy, kouření nebo 
sex. Sebeuvědomění může také obsahovat rozpoznání vlastní síly a pochybností a vědět, 
jak se rozhodovat v pozitivním a současně realistickém světle (tudíž se vyhnout nástrahám, 
v nichž vlastní sebeúcta obvykle klesá). 
Jiným aspektem zdůrazňujícím, jak ovládat emoce, je porozumění, co stojí za pocity 
(např.přečin  spouští zlobu) a naučit se, jak nakládat se strachem, zlost a smutek. Více 
důležitosti je přikládáno převzetí zodpovědnosti za rozhodnutí, jednání a zachování přijatých 
závazků. 
Zásadní sociální dovedností je empatie, která znamená pochopení pocitů ostatních a 
schopnost vnímat jejich pohled na věc, respektování rozdílných způsobů, kterými lidé 
posuzují situaci. Mimořádná pozornost je věnována mezilidským vztahům. Zpracování 
tohoto tématu zahrnuje: naučit se poslouchat a klást otázky, poznat rozdíl mezi tím, co lidé 
říkají a dělají a jak reagují nebo usuzují; být sebejistý namísto pasívní nebo nazlobený; 
naučit se umění spolupráce, řešit konflikty a vyjednávat kompromisy. 
Emoční inteligence se dá naučit a zdokonalovat, když se naučíme rozpoznat vlastní emoce 
a emoce druhých. Zorganizování intervenčních programů zacílených na zlepšení a rozvoj 
těchto forem emoční inteligence zejména u dětí je zvlášť důležité: (Goleman, 1996) 
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O2.1.3: prosocialita jako kl ŒÓovfi prvek ŘŒzen Œ emocŒ a stresu 

 
Prosocialita v 1000 slovech 
 
Výraz „prosociální chování“ se uchytil ve slovní zásobě a vědeckém výzkumu od 70. let 
(Brief a Motowidlo, 1986). Studie prosociálního chování si časem získaly místo nejen v 
psychologické oblasti, ale i v jiných vědách. 
 
Ačkoli zájem o studium prosociálního chování má svůj původ a prevalenci v oblasti 
psychologie, zhruba 45 oborů nebo disciplinárních oblastí provádí v této věci výzkum. 
Rozsah je velmi široký, od rozvojové psychologie, multidisciplinární psychologie, sociální 
psychologie, pedagogické psychologie a dalších disciplín, jako je například psychiatrie, 
rodinné studie, sociologie, ekonomie, neurověda, sportovní věda, komunikace, podniky, 
cestovní ruch, pediatrie, veřejnost zdraví, antropologie, kriminologie, jaderná radiologie, 
náboženství, mezi několika dalšími. (Escotorin, 2013). 
 
Zájem o prozkoumání tématu roste. „Prosociální téma“ se ve vědeckém výzkumu umístilo 
jako trvalé téma a zapojilo se také do běžného projevu osob. Použití tohoto výrazu je také 
nainstalováno v nejinformativnějších vyhledávačích jako je Google. Jednoduché 
vyhledávání na Googlu ohledně „prosociálního chování“ poskytuje přibližně 365 tisíc 
výsledků; španělský termín „comportamiento prosocial“ přináší více než 9 tisíc výsledků; 
přídavné jméno „prosociální“ více než 1 milion výsledků. 
 
Tento nárůst oběžného materiálu nutí specializované výzkumné pracovníky k tvorbě článků 
nebo knih, které organizují alespoň částečně stav dané otázky (Penner, Dovidio, Piliavin, 
Schroeder, 2005; Marti, 2010) a roste počet doktorských prací, které průběžně modernizují 
stav vědy. 
 
V nedávné studii (Escotorin 2013) jsme ověřili, že ze strany vědecké obce existuje velký 
zájem o prohloubení základního výzkumu prosociálního chování a menší zájem o 
aplikovaný výzkum v intervenčních programech. 
 
Jak ukazuje mezinárodní bibliografie, vědecký výzkum v této oblasti psychologických studií 
se od 70. let 20. století výrazně zvýšil. 
 
Teoretické přístupy 
 
V jedné ze svých nejběžnějších definic je tedy prosociální chování popsáno jako 
„dobrovolné chování, které prospívá jiným lidem nebo podporuje harmonické vztahy s 
ostatními“ (Bergin, Talley & Hamer, 2002; Einseberg & Miller, 1987; Fabes, Carlo, Kupanoff 
& Laible)., 1999). Nedávno Garaigordobil (2005) představil definici prosociálního chování, 
která zahrnuje „jakékoli pozitivní sociální chování, které se děje ve prospěch jiné osoby 
s/bez altruistického důvodu, včetně chování, jako je dávání, pomoc, spolupráce, sdílení, 
utěšování atd. “. 
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Přes současné diskuse ohledně definice prosociálního jako více motivačního nebo více 
behaviorálního konceptu (Martí, 2010), se zdá být docela zobecněná dohoda týkající se 
definice, která shromažďuje práci Batsona, Eisenberga, Fabese a Spinrada; Penner, 
Dovidio, Piliavin a Schroeder: 
 
                    Prosociální chování se týká dobrovolných akcí prováděných ve prospěch 
ostatních, 
                    jako je sdílení, darování, péče, podpora a pomoc (Caprara, Allesandri a 
Eisenberg, 
                    2012, strana 1289). 
 
Podle některých autorů může být akce pomoci použita ke stanovení nebo posílení odlišného 
vnímání stavu mezi „pomocníkem“ a „příjemcem“. Akt pomoci může v příjemci vyvolat pocit 
podřadnosti nebo závislosti (Penner, Dovidio, Piliavin a Schroeder, 2005) 
Zaměříme-li se pouze na převod a školení, mohou být v definicích, které koncepci tvoří, v 
obecném rámci použitelné mezery, což ponechává otevřenou možnost pro velkou 
rozmanitost interpretací a aplikací. 
 
V LIPA (Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, Laboratoř aplikovaného 
prosociálního výzkumu) (Co je LIPA, 2019) pod prosociálním chováním rozumíme 
následující: 
 

             „Ta chování, která bez očekávání vnějších nebo materiálních odměn zvýhodňují jiné 
osoby nebo skupiny podle svých kritérií nebo v souladu s objektivně pozitivními sociálními 
cíli, zvyšující pravděpodobnost vytvoření kvalitní a společné pozitivní vzájemnosti a pevné 
jednoty v mezilidské nebo sociální vztahy, zajišťující identitu, tvořivost a autonomní 
iniciativu zúčastněných jednotlivců nebo skupin “(Roche, 1995, s. 16). 
 
Tato definice, která byla široce rozvinuta v předchozích publikacích (Roche, 1991, Roche, 
1997b; Roche, 1998; Roche, 1999; Roche, 2004a;), navrhuje příjemce jako poslední 
kritérium. Toto je velmi významný aspekt, protože předpokládá základní uznání v rámci 
současných přístupů, které studují a používají prosocialitu, často zaměřené na autora akce, 
a nikoli na příjemce. 
 
Souhrnně řečeno, prosociální akce je akce, která prospívá někomu jinému způsobem, jakým 
by si to přál, což kontrastuje s koncepcí „pomáhajících“ akcí, které v modelu prosociality 
nezahrnují okolnosti, potřeby, identitu a kulturu příjemce. 
 
Začleněním skutečnosti druhé osoby do samotné definice prosociality se vyhýbá riziku přijetí 
jako prosociální akce něčeho, což by místo poskytnutí výhody jedné osobě poškodily 
druhou. Například: dělání laskavosti s dobrým úmyslem, za kterou příjemce neděkoval, 
protože mu to prostě nepomohlo; vytváření závislých vztahů; nebo, bez úmyslu, vyvolat 
v druhé osobě pocity podcenění se. 
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Výhody prosociálního chování 
 

● Pozitivní kontrola negativních emocí. Investuje dotčené osoby do lepšího duševního 
zdraví.  

● Prevence násilí a antagonismu a neslučování se s ním. 
● Zlepšení klimatu skupin. Podporuje pozitivní vzájemnost a solidaritu v osobních a 

skupinových vztazích. Zahrnuje to oceňování vlastností mezi skupinami. Zvyšuje 
citlivost vzhledem ke složitosti ostatních a skupiny. 

● Posilování důstojnosti a dodržování lidských práv. Vytváří živnou půdu a obohacení 
svědomí o důstojnost člověka, bez něhož se vnímání této důstojnosti může stát 
abstraktním, teoretickým a plochým. 

● Pozitivní kontrola negativních emocí. Dotčené osoby si tím zlepšují duševního 
zdraví. 

● Obohacení iniciativu, tvořivost. Subjekt experimentuje se posílením svých zdrojů. 
Bere na vědomí své možnosti. Experimentuje s uspokojením při uplatňování svých 
myšlenek. Představuje projekci hodnoty svého já. Zmírňuje tendence závislosti. 

● Výroba smyslu. V prosociálních akcích autoři experimentují se zdrojem smyslu, 
nezávislým na vnějších podnětech. Jsou schopni sebekompenzace, když vidí 
výsledky v ostatních. Zvyšuje sebevědomí a pocit identity zúčastněných osob. 

● Podporuje skutečnou komunikaci a empatii. Lidská komunikace se mnohokrát stává 
problematickou, její kanály jsou omezené, takže není efektivní, pokud nedojde k 
úplnému naslouchání příjemci.  

● Je to prvek dialogu mezi ideologickými nebo náboženskými systémy. Ve vědě lze 
najít jistou náhražku. Ve skutečnosti jde o vyladění s hodnotami velkých 
náboženství. 

● Moderátor ambicí a moci. Prosocialita je pravděpodobně jediným motivem, který je 
schopen se znovu postavit před negativitu a násilí. Možná jediný, kdo dokáže 
proříznout kruhy negativity. Znovu vynucuje sebekontrolu tváří v tvář náchylnosti 
ovládat ostatní. 

● Je to blízko paradigmatu dávání. Specialisté objevují nové tendence lidského bytí, 
tendence dávat, nejen mít a vlastnit. Tímto způsobem v časté dichotomii, 
z filozofického pohledu, hodnoty bytí před tím, co člověk má, je náš návrh vložen do 
kultury dávání, která odpovídá tendencím tak přirozeným v lidských bytostech. 

● Podpora reciprocity a nových kruhů pozitivity. Vyživuje interpersonální a sociální 
empatii. Zvyšuje flexibilitu a zabraňuje dogmatismu. 

● Důležitý vliv na sociální transformaci. Prosociální akce vyvolává soustředné kruhy 
pozitivity. Je vždy obtížné stát se sám odpovědí na jisté účinky, s tím, že prosociální 
akce může v příjemcích vyvolat, které se v autorovi převádí směrem k ostatním 
lidem a situacím atd. 

 
Kategorie prosociálních akcí 
 
1. Pomoc a fyzická služba: chování, které hledá pomoc nebo službu jiným lidem za účelem 
dosažení určitého cíle a které má souhlas příjemců. 
2. Péče o lidi: osobní asistence (hygiena, zdraví, pohodlí nebo pohoda) lidem v situaci, kdy 
nejsou samostatní nebo jsou zranitelní nebo potřební (děti, starší lidé, nemocní atd.) a která 
končí uznáním nebo jejich uspokojením. 
3. Dávání: Odevzdávání věcí, jídla nebo majetku jiným, kdy ztratíte 
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vlastnictví věci nebo možnost jejího použití v budoucnosti. 
4. Slovní pomoc: Ústní vysvětlení nebo poučení nebo sdílení myšlenek nebo jiných životních 
Zkušeností, které jsou užitečné a žádoucí pro další lidi, skupiny, aby bylo dosaženo 
cíle. 
5. Slovní útěcha: Slovní výrazy, které zmírňují smutek a pomáhají lidem cítit se 
lépe zlepšením jejich nálady. 
6. Potvrzení a kladné ohodnocení ostatních: Slovní vyjádření 
potvrzuje hodnotu jiných osob nebo zvyšuje jejich sebeúctu, i když tento 
člověk chybí (pozitivně interpretujte činy druhých, ospravedlňujte, intervenujte, 
se slovy solidarity a chvály). 
7. Hluboké naslouchání: Meta-verbální chování a postoje pozornosti, které vyjadřují 
klidné přijetí, avšak aktivně orientované na obsah vyjádřený 
partnerem v konverzaci. 
8. Empatie: Verbální chování, které vychází z dobrovolně uvolněného obsahu 
iniciátorem, vyjadřuje kognitivní chápání myšlenek partnera nebo podobné pocity. 
9. Solidarita: Fyzické nebo slovní jednání, které vyjadřuje záměrné přijetí 
sdílení následků, zejména těch bolestivých, postavení, stavu, situace 
nebo neštěstí jiných lidí, skupin nebo zemí. 
10. Pozitivní přítomnost a jednota: Osobní přítomnost, která vyjadřuje postoje 
psychologické blízkosti, pozornosti, hlubokého naslouchání, empatie, ochoty 
pomoci, solidarity s ostatními lidmi a přispívající k 
psychologickému klimatu pohody, míru, harmonie, vzájemnosti ve skupině 
dvou nebo více lidí. (Roche, 1995). 
 
Prosociální vzdělávání: zdraví, sociální klima a školní výsledky 
 
Po celá desetiletí byly programy zaměřené na prevenci násilného a agresivního chování 
dětí a dospívajících ve školním prostředí předmětem studia a výzkumu. Různí autoři, kteří 
analyzovali a optimalizovali tyto vzdělávací programy, ověřili, že nárůst prosociálního 
chování je účinným řešením pro jejich cíle zlepšit klima ve třídě a ve škole (Bar-Tal, 1976; 
Mussen & Eisenberg-Berg, 1977). Radke-Yarrow, Zahn-Waxler & Chapman, 1985; Staub, 
1979). Novější studie (Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., Zimbardo, 
P.G. (2000) potvrzují výskyt prosociálních charakteristik ve výsledcích školy po 5 letech. 
 
Existuje řada empirických důkazů o výhodách, které tyto akce mají pro příjemce, pro 
zúčastněné skupiny a dokonce i pro autory, dokonce i v emoční sféře. 
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Prosociální akce mohou být vyučovány a učeny se. Dlouhodobé studie se studenty stejného 
věku, jako v projektu EBE-EUSMOSI s dětmi ve věku 8,5–9 let (Morganti, A, Roche, R. 
2017), 
který trvá víc než 15 let, prokázaly pozitivní akademické výsledky jak v období adolescence, 
tak v oblasti profesionální práce – kariéry po 22/24 letech. (Caprara G.V. et al. (2000): 
Prosociální nadace pro pozdější akademický úspěch). 
 
LIPA uvádí některé kritické faktory pro jejich implementaci: 
 

1. Důležitost a přínosy prosociálního chování jako vynikajícího způsobu zlepšení 
duševního zdraví, sociálního klimatu a výsledků školy. 

 
1. Psychologie jako pedagogika, sociologie a další obory související blízce s lidskou 
pozorností mají v této misi zásadní odpovědnost. V současné době máme spoustu 
osvědčení o tom, jaké jsou k tomu způsoby a nástroje. 
 
1. Prosocialita může být vyučována a učena na všech vzdělávacích úrovních a v 
každém věku. Je velmi důležité začít v raném věku. 
 

1. V UAB vyvíjíme od roku 1985 programy, které lze aplikovat napříč nebo je 
integrovat do učebních osnov. Vše je založeno na teoreticko-praktickém modelu: 
UNIPRO. (Roche, R., 2002) 

 
1. Naše nedávné zkušenosti ukazují, že před vstupem do výuky je důležité zlepšit 
prosociální vztahy mezi všemi vzdělávacími agenty, aby se vytvořil dobrý kolektivní model. 
 
1. Rodiny mohou na těchto programech spolupracovat z domova. 
 

 

Prosocialita a empatie 
Jedním z nejdůležitějších faktorů, na nichž se několik autorů shoduje, a který přispívá k 
užitečnému a prosociálnímu chování, je empatie (Batson a Shaw, 1991; Eisenberg a Miller, 
1987; Goleman, 1995; Hoffman, 1982, 1991; Staub, 1978; Mestre, Samper a Frías)., 2002; 
Jedná se o typ empatie prožívaný jako ochota dané osoby vnímat a prožívat pocity a 
zkušenosti druhé osoby a reagovat s afektivní odpovědí, která je nejvhodnější pro danou 
situaci, která vyžaduje rozvinutí emocionálních a kognitivních schopností, které padají ve 
fázi definované Bar-Talem a kol. (1982) jako altruistické chování. 
 
Goleman (1995) považuje tuto schopnost rozpoznat emoce druhých za zásadní pro rozvoj 
emoční inteligence. Stejně tak ve vzorcích adolescentů Charbonneau a Nicol (2002) navrhli 
přímou korelaci mezi prosociálním chováním a emoční inteligencí, která je pojmově spojena 
s empatií, což je pro změnu spojeno s tímto typem chování. Schopnost rozpoznat své vlastní 
a emoce druhých je tedy považována za zásadní jako spojitost mezi projevem prosociálního 
chování a emoční inteligencí. 
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Olson KR, Spelke ES (2008) potvrzuje, že působivý empirický důkaz ukazuje, že kořeny 
prosociálního chování, včetně morálních cítění, jako je empatie, předcházejí vývoji kultury. 
Nezisková nadace Edge se nedávno dotázala některých z nejvýznamnějších světových 
vědců: „V čem jste optimista? Proč? “ Přední neurovědec Marco Iacoboni cituje v reakci na 
rozrůstající výzkumnou práci nervových mechanismů, které odhalují, jak jsou lidé„ zapojeni 
do empatie “. 
 
DeWaal věrohodně tvrdí, že lidská morálka - včetně naší schopnosti vcítit se - je přirozený 
vývoj nebo děděné chování našich nejbližších evolučních příbuzných. (de Waal, 2008; 
Gintis, 2004; Hauser, 2006) 
Pokud je morálka zakořeněna v biologii, Olson (2007) potvrzuje, že nyní máme 
bezprostřední manželství tvrdé vědy a světské morálky v nejhlubším smyslu. (Jackson, P. 
L., Rainville, P. a Decety, J. (2006); Lamm, C., Batson, C. a Decety, J. (2007)) 
 
Ze studií a experimentů o empatii z oboru neurovědy víme, že stejné obvody mozku jsou 
automaticky mobilizovány po pocitu vlastní bolesti a bolesti druhých. Jak poznamenává 
Decety, empatie nám pak umožňuje „navazovat spojení s lidmi, jejichž životy se od nás zdají 
úplně (zcela) cizí“. (Decety, 2006) 
 
Jak ukazuje Roberts a Strayer (1996), existuje přímá vazba od emocionální ostrosti nebo 
schopnosti rozpoznávat vlastní emoce k empatii a od empatie k prosociálnímu chování u 
dětí a mladých lidí ve třech věkových kategoriích: 5, 9 a 13 let. V tomto smyslu (Roche 1999, 
2004) definujeme hlavní cíle vzdělávání s adolescenty jako procvičování empatie a 
zvyšování slušnosti a vlastního psychologického prostoru. Práce na hodnotách a postojích, 
které potvrzují a pozitivně posilují ostatní, vede k rozvoji základních dovedností pro 
prožívání a pro využívání emoční inteligence v reálných životních interakcích nebo k tomu, 
čemu říkáme prosociální inteligence. 
 
Kromě empatie, znalostí a kontroly nad vlastními i cizími emocemi, které je definováno 
procesem meta-poznání emocí (Roche, 1999), dalším faktorem považovaným za zásadní 
je identifikace prosociality jako významného a hodnotného obsahu. (Bendit, 2000). 
Uznávání vnitřní hodnoty druhé osoby a jejích odpovědí, bez ohledu na to, zda je to 
emocionální, komunikativní, behaviorální nebo prostě názor, vede lidi zapojené ve vztahu 
k upřednostňování reciprocity s ohledem na individuální nebo subjektivní stanovisko. 
Aktivuje také kritérium důkladnějšího vědomí důležitosti obdržené zpětné vazby a 
respektování bohatství, které tato zpětná vazba může znamenat pro kvalitu vztahů, 
vzájemné porozumění a vyšší frekvenci pozitivních alternativních chování. 
 
Na základě průkopnického experimentu Solomona a Shapse (Solomon et al., 1997), který 
je v mezinárodním měřítku považován za takový v oblasti aplikace prosociálních 
vzdělávacích programů, bylo vyvinuto několik různých typů programů, jejichž cílem je 
zabránit destruktivnímu nebo násilnému chování a optimalizace vzdělávacích vztahů ve 
školách. 
 
Pokud jde o programy vytvořené ve Španělsku, je třeba poznamenat, že od roku 1982 jsme 
my (Roche) a spolupracovníci pracovali na výzkumu prosociálního chování a 
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optimalizačních programů pro různé sociální oblasti, které umožňují modifikovat agresivní, 
destruktivní nebo násilné chování prováděním chování, která podporují socializaci. S 
ohledem na tento cíl byly pro školy vyvinuty různé alternativy. 
 
Například PAPEC (zkratka pro Program uplatnění prosociality ve školách v Katalánsku; 
Roche a García, 1985) umožňuje účast celé školy. V tomto případě se pedagogičtí 
pracovníci dohodnou na zavedení programu do praxe po dobu dvou let. Dalším příkladem 
je integrovaný program (Roche, 2002), který požaduje využití důležitých prostor a časů, 
které dosahují až šesti let provádění a zahrnují všechny obory. Struktura těchto programů 
poskytuje užitečné nástroje pro měření a konfrontaci chování, jehož konkrétní kroky, které 
je třeba následovat, jsou rozděleny na etapy a fáze. Například aktivity, které mají studenti 
dělat ve třídě, vycházejí z 10 z 15 faktorů v modelu UNIPRO a jsou navrženy tak, aby co 
nejvíce vycházely ze situací každodenní interakce ve třídě, ve škole. 
 
Učitelé dostávají pokyny pro postup podle zbývajících 5 faktorů. Tabulka ukazuje všechny 
faktory v tomto modelu, které nejsou náhodně umístěny. Ve skutečnosti svým umístěním v 
tabulce adresováni studentům a ty, kteří jsou zaměřeni na pedagogy, naznačují možnou 
optimalizaci obsahu při jejich implementaci (například faktor 1 s 11; a 9 s faktory 14 a 15) 
 
Prosociální inventáře v kontextu 
 
Vytváření soupisů prosociálního chování v různých sférách činností a života, v tomto 
případě v těch, které jsou nejblíže adolescentům, je nástrojem, který je jedním z hlavních 
bodů programu. Tato metoda sdílené práce nám umožnila identifikovat seznamy 
nejžádanějších nebo proveditelných chování v prostorovém a časovém kontextu, které 
souvisejí s učebnou, hřištěm nebo školním areálem obecně, jakož i věkem studentů. 
 
Položky v těchto inventářích pocházejí z progresivního výběru prováděním rozhovorů s 
učiteli a studenty; poté, co navrhli reprezentativní chování z každé kategorie prosociálních 
činů, pak ohodnotili stupeň reprezentativnosti konečných seznamů vypracovaných v 
procesu akčního výzkumu nebo participativního výzkumu. 
 
V návaznosti na podobný výzkum, jako je ten náš, provedli Bergin, Talley a Hamer (2003) 
studii v cílené skupině, ve které byly provedeny kolektivní rozhovory se skupinami 
adolescentů. Účastníci diskutovali o zajímavé definici zobecnění a typech prosociálního 
chování. Studie provedená těmito autory ukazuje určitou korelaci mezi tím, co bylo 
odhaleno ve skupinách, a tím, co se přirozeně odehrává v interakcích, takže definice 
prosociálního chování zůstává v sociální sféře, a když se objeví, je sociálně konstruována. 
 
Tato centrální a kolektivní účast adolescentů a pozitivní dopady, které vyvolává, je ve 
skutečnosti ještě další součástí metodiky uplatňování PMIP, kterou vytvořili Roche a LIPA. 

O2.1.4: diskuse o pŘ Œpadov … studii 

 
Program PATHS pro školy (anglická verze) 
Program PATHS pro školy (britská verze) je navržen tak, aby u žáků usnadňoval rozvoj 
sebekontroly, emočního povědomí a dovedností při řešení problémů mezi lidmi. Jedná se o 
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třídní program pro základní školy, který má za cíl snížit problémy s agresí a chováním a také 
zlepšit vzdělávací proces ve třídě. PATHS je v současné době k dispozici pro třídy v 
mateřských školách,  1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, 4.. třídy a 5.- 6. třídy. Program je zaměřen na 
sebekontrolu, emoční porozumění, pozitivní sebevědomí, vztahy a dovednosti při řešení 
mezilidských problémů. PATHS programy byly úspěšně implementovány ve více než 200 
školách ve Velké Británii od roku 2008 (Londýn - 38 škol, Anglie 9 škol, Wales 16 škol a 20 
předškolních zařízení, Skotsko - 38 škol, Severní Irsko - 118 škol). 
Program je navržen pro použití běžnými třídními učiteli a dalšími pedagogy v rámci 
víceletého modelu univerzální prevence. Součástí PATHS jsou také činnosti a nástroje pro 
povzbuzení zapojení rodičů a podpora, jako jsou dopisy rodičů, přiřazení domácích aktivit a 
poskytované informace. Je ideální začít s tímto programem, jakmile děti vstoupí do školy, 
resp. v poslední třídě mateřské školy, a pokračovat v něm až do páté třídy. Lekce jsou 
určeny k implementaci přibližně 20-30 minut v intervalu 2 až 3krát týdně. Učební plán 
obsahuje podrobné plány lekcí, scénáře, návody a konkrétní cíle pro každou lekci. Osnovy 
však mají značnou flexibilitu, takže je lze také integrovat do individuálního stylu učitele. 
PATHS lekce obsahují instrukce, jak rozpoznat a pojmenovat pocity, vyjádřit je, vyhodnotit 
jejich intenzitu, ovládat je, učí porozumění rozdílu mezi pocity a způsoby jednání, oddálit 
potěšení, ovládat náhlé impulsy, snížit stres, řídit samomluvu, číst a interpretovat sociální 
pobídky, porozumět perspektivě druhých, řešit problémy a přijímat rozhodnutí v postupných 
krocích, mít pozitivní přístup k životu; učí sebevědomí, jde o neverbální a verbální 
komunikační dovednosti. 
Učení je podporováno multi-metodickým způsobem prostřednictvím kombinovaného použití 
vizuálních, verbálních a kinestetických modalit. Je důležité zajistit, aby děti byly schopny 
přenášet dovednosti získané prostřednictvím PATHS během celého dne a v různých 
situacích. Program také zahrnuje aktivity a strategie pro generalizaci nových dovedností, 
které mají být použity mimo učebnu, včetně zapojení rodičů. Pro učitele je k dispozici návod, 
který se skládá ze šesti částí s lekcemi, obrázky, fotografiemi, plakáty, obrázky tváří 
vyjadřujících určité pocity a další materiály. Samozřejmě je také možné přidat další vlastní 
materiál podle přání jednotlivých uživatelů. Součástí programu je výukový průvodce pro 
učitele, kde jsou materiály pro domácí úkoly nebo dopisy pro kontaktování rodičů. 

Program se skládá ze tří částí: 
 

1) připravenost a sebekontrola 
a. 12 lekcí zaměřených na schopnost připravit a rozvíjet základní sebeovládání 

2) pocity a vztahy 
b. 56 lekcí o výuce emočního a mezilidského porozumění 

3) kognitivní řešení problémů 
c. 33 lekcí s 11 kroky k formálnímu řešení mezilidských problémů 

 

Hlavní výsledky a dopad programu 

● Snížení agresivity 
● Zlepšení rozpoznávání pocitů druhých 
● Lepší schopnost řešit konflikty vrstevníků 
● Lepší schopnost identifikovat pocity a problémy druhých 
● Vyšší stupeň empatie 
● Omezení příznaků ADHAD 



 

 37 

● Lepší přijetí autority 
● Větší koncentrace a sociální kompetence 
● Lepší výsledky ve čtení, psaní a matematice 
● Lepší řešení sociálních problémů 
● Vyšší emoční porozumění a sebeovládání 

Školení a technická pomoc 
Školicí program se obvykle koná přímo ve škole nebo ve školním obvodu. Na jednom školení 

mohou být účastni zaměstnanci více než jedné školy. První tréninkový workshop se skládá 
ze dvou dnů naplánovaných s přestávkou na 8–12 týdnů. První den semináře poskytuje 
učitelům/účastníkům teoretickou část, výzkum, modely a plánování implementace. V 8-12 
týdnech pauzy získají učitelé počáteční zkušenosti s učebními osnovami a poté přijde druhý 
den školení. Druhý den školení je více o interaktivních zkušenostech s učením, řešení 
problémů a modelových hodinách. Skupina účastníků je omezena na 30 osob. Doporučuje 
se zvážit další vzdělávací aktivity, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků při provádění. V 
programu PATHS jsou k dispozici průběžné konzultace a pomocné návštěvy. Více informací 
naleznete na https://www.blueprintsprograms.org/. 
 

Program Silné děti 

Program Silné děti pro sociální a emoční učení (SEL) se skládá z 12 lekcí. Hodiny jsou navrženy 
tak, aby v relativně krátké době a relativně malé přípravě a školení dosáhly maximálního 
dopadu na kognitivní, afektivní a sociální fungování. Program je určen pro děti od 
předškolního věku do 9-12 tříd, což znamená adolescenty. 

Lekce a obsah 

Programy SEL, jako například Silné děti ve Spojených státech, zahrnují řadu metod na podporu 
odolnosti; usnadňovat rozvoj sociálních a emocionálních schopností; učit sociální, 
emocionální a životní dovednosti; a zabránit negativním životním výsledkům 

Lekce 1 - emocionální silový trénink 
Lekce 2 a 3 - porozumění vašim pocitům 
Lekce 4 - porozumění pocitům jiných lidí 
Lekce 5 - řešení hněvu 
Lekce 6 a 7 - jasné myšlení 
Lekce 8 – řešení lidských problémů  
Lekce 9 - uvolnění stresu 
Lekce 10 - pozitivní myšlení 
Lekce 11 - vytváření silných a inteligentních cílů 
Lekce 12 - dokončení 

 
Jedná se o osnovy založené na prevenci, které vytvořil tým odborníků v oblasti výchovy ke 

zdraví a mentoringu. Uživatel si koupí sadu lekcí (1-12), které obsahují instrukce, přehled a 
představení lekce a klíčových konceptů, řadu příkladů pro definování a výuku konceptu, 
příležitosti k procvičování a integraci dovedností prostřednictvím aktivit, příležitosti pro 
generalizaci a udržování dovedností a je založeno na prevenci. Program bude trvat 10 
týdnů, než bude začleněn do stávajícího vzdělávacího rámce. 
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O2.2: praktická část 
  
V této části modelu PATH budou popsány některé aktivity, které mohou učitelé provádět s 
dětmi a/nebo je nechat provádět samotné děti; budou odrážet subdomény vyjádřené v O2.1 
(tj. kognitivní, se zvláštním zaměřením na pozornost, uvědomění a sebekontrolu; emotivní, 
se zaměřením na znalost a řízení emocí; prosocialita). 
Aktivity pro děti jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám a schopnostem dvou různých 
věkových skupin studentů: dětem předškolního věku (ve věku 3 až 5 let) a žákům základních 
škol (ve věku 6 až 10 let). 
 

 O2.2.1: aktivity zam˝ Řen … na pozornost, uv̋ dom˝ n Œ a sebeovl¡ d¡ n Œ 

 
Jak je vysvětleno v předchozí kapitole této příručky, díky opakovaným cvičením a činnostem 
je možné zlepšit schopnosti dětí v tzv. výkonných funkcích. Toto zlepšení se odráží ve 
schopnosti mladých lidí ovládat své chování a vyhýbat se potenciálně nebezpečnému 
chování, jako je užívání návykových látek. Tato cvičení tedy představují nepřímý, ale přesto 
ověřený nástroj, který je prevencí užívání návykových látek a následné závislosti. 
 
Navíc sebeovládání je schopnost řídit touhy a podněty, aby nedošlo k ohrožení dosažení 
cíle, dovednost, která má zastřešující účinky na schopnost jednotlivce tolerovat nenaplněné 
přání nebo potřeby, zvládat zklamání a selhání a usilovat o úspěch. 
Sebeovládání je důležitá dovednost, která nám umožňuje regulovat chování, abychom 
dosáhli našich dlouhodobých cílů. Výzkum ukázal, že sebeovládání není důležité pouze pro 
dosažení cílů. Lidé s větší vůlí mají tendenci dosahovat ve škole lepších výsledků, mají větší 
sebeúctu a lepší fyzické a duševní zdraví. 
 
Sebeovládání je však komplexní dovednost, do které jsou zapojeny další dovednosti: 
1. Introspekce. Pro ovládání sebekontroly je nutné nejprve rozpoznat emoční stav a zastavit 
se před provedením akce, jejíž důsledky není možné vrátit zpět. Podstatná je schopnost 
sebepozorování nebo introspekce. 
2. Impulzivní blok. Později je nutné blokovat impulsy, aby bylo možné vymyslet lepší reakci. 
Schopnost myslet je dovednost, kterou lze stimulovat již v raném věku. 
3. Vlastní posílení. A konečně je důležité pochopit, že sebekontrola není nevyčerpatelnou 
kapacitou, musí jít ruku v ruce se schopností sebe-motivace. To znamená, že se dítě cítí 
dobře za své kroky, musí si uvědomit, že se pohybuje správným směrem, a proto je nutné 
jeho kroky předpokládat a gratulovat mu za jeho úspěchy. 
 
Za účelem zlepšení všech těchto dovedností, zahrnuje tato skupina činnosti zaměřené na 
zlepšení každé konkrétní subdomény prostřednictvím specifického druhu činností: hry a 
zábava (impulzivní blok, pozornost, sebeposílení), sebevědomí (vědomí, introspekce), 
uklidnění (impulzivní blok, uvědomění) a všímavost (introspekce, sebeposílení, vědomí); 
proto je pro každé cvičení nejprve uvedena (v závorce) související kategorie; pak je možné 
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najít stručné vysvětlení, čas potřebný k tomu ve třídě průměrné velikosti (tj. více než 20 
žáků) a navrhovaná frekvence, s níž by měla být provedena, aby bylo možné sledovat 
důsledná zlepšení. 

 
Aktivity pro předškolní děti (ve věku 3-5 let) 
 
Šimon říká (hry a zábava) 
Délka trvání: 5-10 minut 
Doporučovaná frekvence: jednou týdně 
Postup: Je to hra určená pro tři nebo více hráčů. Jeden hráč převezme roli „Šimona“ a 
dává ostatním hráčům instrukce (obvykle fyzické akce, jako je „vyskočit do vzduchu“ nebo 
„vystrčit jazyk“); každá instrukce by měla být provedena, pouze pokud jí předchází věta 
„Šimon říká“. 
 
Hráči jsou vyloučeni ze hry, pokud pokyny nesplní nebo je splní špatně. Ve hře je obvykle 
důležitá schopnost rozlišovat mezi skutečnými a falešnými příkazy, nikoli fyzickými 
schopnostmi; ve většině případů je třeba hru nejdříve nacvičit. 
 
Cílem pro hráče představujího Šimona, je dostat ze hry všechny ostatní hráče co 
nejrychleji; vítězem hry je poslední hráč, který úspěšně splnil všechny dané příkazy. 
Občas však mohou být v posledním kole vyloučení všichni zbývající, což má za následek, 
že Šimon ve hře zvítězí. Tato hra je dobře zakořeněna v populární kultuře, s četnými 
odkazy ve filmech, hudbě a literatuře. 
 
Jaké je uvnitř počasí? (sebeuvědomění)  
Délka trvání: 5-10 minut 
Doporučovaná frekvence: dvakrát týdně 
Postup: Cílem této techniky je podpořit emoční uvědomění dětí a zajistit, aby si vyvinuly 
introspekční dovednosti. Během prvních pokusů musí být děti vedeny, takže je důležité 
sedět vedle nich a ptát se jich, jak se v tom okamžiku cítí. Můžete například položit 
každému dítěti otázku: „Jaké je tam počasí?“. 
Pokud se dítě cítí uvolněné a uklidněné, může říci, že svítí slunce, pokud se bojí, může 
říci, že jsou mraky, a když se cítí velmi napjatě, řekne, že začne pršet. 
Myšlenkou této techniky je, že budete pozorovat „počasí“, které se děje uvnitř, ale aniž 
byste se těchto nálad drželi. Tímto způsobem se děti naučí rychle identifikovat příznaky 
hněvu, starostí a smutku a zvýší své emoční vědomí. 
 
Syčení (uklidnění)  
Délka trvání: 2 minuty 
Doporučovaná frekvence: denně 
Postup: Syčení pomáhá dětem spojit se s jejich vnitřním já a uvolnit se, a to fyzicky i 
mentálně. Děti se naučí nadechovat nosem. Nechte děti zhluboka nadechnout a poté je 
požádejte, aby vydechli ústy a přitom syčeli jako had. Prodloužení výdechu pomůže dětem 
relaxovat a cítit se lépe. 
 
 
 
Plyšáci (uklidnění)  
Délka trvání: 5 minut 
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Doporučovaná frekvence: jednou za dva týdny 
Postup: Nechtě děti ležet na zádech a položte jim na břicho plyšové zvíře. Nechte je 
nadechnout a přesuňte plyšové zvíře nahoru, poté je nechte vydechnout a přesuňte 
vycpané zvíře zpět. Toto pomáhá naučit děti, jak používat své břicho k hlubokému 
nadechnutí. Alternativou je použít těžké plyšové zvíře. Techniky všímavosti mohou být 
představeny dětem v raném věku. Tyto techniky jim pomohou rozvíjet sebevědomí a 
ovládat jejich pocity: 
 
Pozice superhrdiny (všímavost)  
Délka trvání: 2 minuty 
Doporučovaná frekvence: Jednou za dva týdny 
Postup: Jeden snadný způsob, jak zasvětit děti do všímavosti, je prostřednictvím tělesných 
pozic. Chcete-li, aby vaše děti byly nadšené a zapojeny do této činnosti, řekněte jim, že 
zábavné pózy jim mohou pomoci cítit se silně, statečně a šťastně. 
Nechte děti jít klidně a povědomě, na místo, kde se cítí bezpečně. Dále jim řekněte, aby 
vyzkoušeli některou z následujících pozic: 
- Superman: tato póza se cvičí tak, že stojí s nohama rozkročenýma na šířku boků, 
sevřenými pěstmi a pažemi nataženými k nebi a natahujícími tělo tak vysoko, jak je to 
možné. 
- The Wonder Woman: tato póza je zaujmuta tak, že stojí zpříma s nohama na šířku kyčlí 
a ruce nebo pěsti mají umístěné na bocích (Karen Young, 2017). 
  Zeptejte se dětí, jak se cítí po několika kolech vyzkoušení jedné z výše popsaných pozic. 
Možná vás překvapí. 
 
Pavoučí smysly 
Stejně jako téma superhrdinů, může být i toto související "další krok" naučit děti, jak zůstat 
přítomnými v danou chvíli. 
Poučte své děti, aby zapínaly své „Pavoučí smysly“ nebo super zaostřené smysly, zrak, 
sluch, chuť a dotek, které Spiderman používá, aby udržel přehled o okolním světě. To je 
povzbudí, aby se pozastavili a soustředili svou pozornost na přítomnost a otevřeli jim 
povědomí o informacích, které jejich smysly přinášejí (Karen Young, 2017). 
Jedná se o klasické cvičení všímavosti, které podporuje pozorování a zvědavost - skvělé 
dovednosti pro každého člověka. 
 
Kouzelný hrad (všímavost)  
Délka trvání: 10 minut 
Doporučená frekvence: Jednou měsíčně 
Průběh: Přirozený způsob, jak naučit děti všímavosti, je pomocí průvodcovských snímků. 
Průvodcované snímky jsou meditativní proces, který využívá vizualizaci a představivost k 
tomu, aby došlo k uvědomění si propojení mysli a těla. 
Děti mají snadný přístup k tomuto procesu, protože jsou přirozeně nápadité. Ponořením do 
živého příběhu získají nástroje k řešení stresu, bolesti nebo obtížných pocitů. Je to skvělý 
způsob, jak se spojit s vaším dítětem, když se učí naslouchat své vnitřní moudrosti a 
získat přístup k vlastní síle léčení. 
Průvodcované snímky mohou být prospěšné pro celou řadu problémů a proces může být 
přizpůsoben tak, aby vyhovoval specifickým potřebám každého dítěte. Může pomoci snížit 
stres u všech dětí, ale může také pomoci s konkrétními problémy, jako jsou problémy se 
spánkem, úzkost, nervozita nebo nemoc. Může zlepšit dovednosti sebeovládání, 
povzbuzovat sebevědomí, zvýšit tvořivost a posílit imunitní systém. 
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Pokud jde o závažnější, patologické situace, vedené snímky se uznávají jako forma léčby 
úzkosti, deprese, poruch učení, poruchy pozornosti a jako nástroj užitečný pro pomoc 
pacientům při přípravě na chirurgický zákrok a jiné lékařské postupy. 
Je vyvolán stav relaxace a učitel vede představivost popisem: 
Cesta do magického světa, kde je možné vnímat krásu místa vytvořeného v mysli 
jednotlivce. Tajná zahrada, kde je možné pozorovat zvířata, fantastické, vonné květiny a 
majestátní rostliny. Místo, kde je možné vnímat světlo a teplo. 
Tyto mírumilovně vedené relaxační skripty byly napsány Mellisou Dormoy z 
ShambalaKids, zejména pro časopis Green Child Magazine: 
„Dnes večer pojďme na kouzelné místo s naší představivostí." 
Stačí zavřít oči a nechat své tělo začít se uvolňovat. Jdeme do útulného hradu vysoko v 
oblacích. Toto je zvláštní, magický hrad... kde se splní sny .... kde si můžeme odpočinout 
a užít si klidné a příjemné chvíle. Představte si, že se pohodlně vznášíte na měkkém bílém 
obláčku. Cítíte se tady tak dobře, že jen odpočíváte a relaxujete. Až budete připraveni, 
představte si, že vás mrak odnese ke vchodu do krásného hradu. 
Toto je Hrad v oblacích. Vstupte dovnitř. Jediným zvukem je uklidňující praskající zvuk 
ohně v krbu. Krb zahřívá hrad a cítíte se zde tak pohodlně a dobře. 
Na tomto místě je pocit štěstí a dobra. Celý hrad je plný vůně levandule a uklidňuje vás ještě 
více. Cítíte štěstí, že jste tady, a že zažijete v tomto místě teplo a mír. 
Nyní jděte po chodbách tohoto zvláštního hradu. Všimněte si jedněch dveří, která vás zvou 
dovnitř. Přivítá vás pocit přivítání. Nahlédněte do místnosti a podívejte se na své jméno 
nad velmi měkkým polštářem. Postel musí být kouzelná, protože jakmile si na ni sednete... 
vítá vás se slovy, abyste si do ní lehli a uvolnili všechny své starosti. 
Nyní nemůžete myslet na nic jiného, kromě toho, jak nádherné a pokojné je to tady... jak se 
cítíte uvnitř. Víte, že je to vaše zvláštní místo a můžete sem přijít kdykoli budete chtít, 
pouhým přemýšlením o tom. Cítíte, že veškerý stres a strach okamžitě opustí vaše tělo... 
Klidné, tiché pocity se vznáší nad vámi. Toto je vaše místo klidu. Víte, že bez ohledu na 
to, co se děje kolem vás, jste zde vítáni k odpočinku a pocitu míru. Podívejte se nyní a 
všimněte si nádherné brilantní hvězdy viditelné na nebi, pak další, pak další. Uvědomujete 
si, že teď ležíte na měkké posteli pod širým nebem. Brzy je sametově černá obloha zcela 
osvětlena zářícími hvězdami jako diamanty. Pohled je tak krásný a vyrovnaný, že nemůžete 
pustit oči z hvězd. Můžete cítit nutkání natáhnout ruku a dotknout se oblohy. Vyzkoušejte - 
kdo ví, co se může stát v kouzelném zámku. Když natáhnete ruku, můžete se k vašemu 
úžasu dotknout hvězd. Vyberte si hvězdu a jednoduše ji vytrhněte z oblohy - je to v 
pořádku. Nyní vidíte na hvězdě nějaký nápis, když se podíváte blíže, je na něm vaše 
jméno. Zmiňuje se o době, kdy jste byli trochu nervózní, nebo jste se cítili stresovaní 
situací, ale místo toho jste se rozhodli čelit svému strachu a situaci odvážně vyřešit. 
Hvězda, kterou držíte v ruce, byla vytvořena k poctě vašeho úspěchu. 
Teplý příval štěstí a pýchy vás ohromí. Všechny tyto hvězdy jsou vaše úspěchy! Pozorně 
studujete celou oblohu. Kolik hvězd, tolik úspěchů! Slibujete si, že budete i nadále usilovně 
usilovat o to, abyste tyto hvězdy slávy dostali na nebe svého srdce. 
Pocit ohromného pocitu klidu, klidu a štěstí, který zaplňuje vaše srdce a duši, dnes večer 
klidně pokračujete svým spánkem. “ 
 
 
 
Aktivity pro žáky prvního stupně (ve věku 6-10 let) 
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Závody (hry a zábava) 
Délka trvání: 10-15 minut 
Doporučovaná frekvence: Jednou týdně 
Průběh: Dvě děti nesou vybraný předmět (míč, tužka, plyšák apod.) Po cestě tam a zpět 
pomocí určených částí těla mezi oběma dětmi. Například děti nesou tenisový míček tlačící 
proti sobě s míčem mezi zády. Tuto aktivitu můžete provádět pokaždé se dvěma dětmi, 
jen pro zábavu, nebo s několika páry pro konkurenční závody! 
JAK ZMĚNIT: Zde je několik návrhů na různé způsoby, jak objekt přenášet: 
- mezi rameny 
- mezi boky 
- bezi bradami 
- mezi koleny 
- mezi prsty 
- mezi dlaněmi 
- mezi zády 
- mezi čely 
- mezi tvářemi 
- mezi boky 
- mezi hlavami 
 
Buďte kreativní!! A pamatujte, že čím větší je předmět, tím snazší je aktivita: pomocí 
menších objektů je to pro větší děti obtížnější. 
 
Technika zastavení (sebevědomí) 
Délka trvání: 1 minuta 
Doporučovaná frekvence: Kdykoliv je potřeba 
Průběh: Jedná se o efektivní techniku pro jasný myšlenkový proces, který řídí impulzivní 
chování. Pomáhá starším dětem se samoregulací a funguje skvěle během emocionálních 
poruch a náročných situací. 
 
Duhové kuličky: 
Stop what you are doing – zastav se, přestaň dělat, co děláš 
Think about what you are going to do – přemýšlej o tom, co děláš 
One choice. Does it make the situation better or worse? – jedna volba, zlepší to situaci? 
Pick the behaviour that makes the situation better. – vyber chování, které situaci zlepší 
 
Vědomé kroky (sebevědomí) 
Délka trvání: 10 minut 
Doporučovaná frekvence: Jednou týdně 
Průběh: Tato aktivita se nejlépe provádí venku a pokud je to možné, naboso. Dejte dětem 
jasné instrukce k tomu, kam mohou a nemohou během této aktivity chodit.  
Každé dítě si vybere malou oblast, kde může udělat asi 5 nebo 6 kroků, a pak se vrátit do 
místa, kde začali, aniž by se dostali do cesty jiné osoby. 
Začněte tuto aktivitu se třemi hlubokými dechy. Poté dejte dětem následující pokyny: 
„Udělejte 5 nebo 6 kroků v jednom směru, otočte se a udělej 5 nebo 6 kroků zpět tam, kde 
jste začali“. 
 
Při chůzi by si děti měly uvědomit svůj dech a tělo. Můžete jim pomoci s některými návrhy: 
- Jak cítíte zemi pod nohama? 
- Která část vaší nohy se nejprve dotkne země, když uděláte krok? 
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- Cítí se dnes vaše tělo těžké nebo lehké? 
- Cítíte se sklíčení, když chodíte? 
- Jsou vaše záda rovná? 
- Snažte se nezměnit způsob, kterým chodíte, ale místo toho si všimněte, jak se vaše tělo 
přirozeně pohybuje. 
 
Sloní nádechy (zklidnění) 
Délka trvání: 2 minuty 
Doporučená frekvence: denně (alternativně s Dýchajícími rucemi) 
Průběh: Řekněte dětem, aby se postavily s nohama od sebe. Řekněte jim, aby se houpaly 
pažemi vpřed jako chobot slona. Pak jim řekněte, aby vdechly nosem a zvedly ruce 
vysoko nad hlavu. Řekněte jim, aby vydechly ústy a otočily ruce dolů. Opakujte dechové 
cvičení třikrát. 
 
Záda na záda (všímavost) 
Délka trvání: 10 minut 
Doporučovaná frekvence: Jednou za dva týdny 
Průběh: Pro tuto partnerskou dechovou aktivitu pracují děti ve dvojicích. 
Sedí rovně, zády opření o záda svého partnera a začínají s vědomým dýcháním. 
Povzbuzujte děti, aby si všimly dechu svého partnera. 
- Je mělký nebo hluboký? 
- Dýchá rychle nebo pomalu? 
- Cítí, jak se jejich partner pohybuje, když dýchají? 
Po chvíli mohou studenti zjistit, že jejich dech se synchronizuje s jejich partnerem. 
Nebo nemusí! To vše v současném okamžiku zvyšuje povědomí o dechu. 
  (Jennifer Cohen Harper, Little Flower Yoga) 
 
Zklidňující sklenice (všímavost) 
Délka trvání: 5-7 minut 
Doporučovaná frekvence: Kdykoliv je potřeba 
Průběh: Toto je aktivita, při které se používá známý předmět (sklenice) jako nástroj k tomu 
naučit děti, jak se uklidnit, když se cítí vystresovaní, smutní nebo naštvaní.   
Příprava: 
Naplňte sklenici vodou a nechte volné 2-3 cm od okraje. Přidejte dostatečné množství flitrů 
nebo třpytek. Sklenici dobře uzavřete! 
Můžete připravit jednu velkou sklenici a používat ji pro celou třídu. Nebo můžete připravit 
set menších sklenic a používat je individuálně nebo pro menší skupinu dětí.  
Instrukce: 
Zatřepejte řádně sklenicí, aby se třpytky promíchaly s vodou.  
Sdílejte s dětmi tato slova: 
„Představte si, že třpytky jsou jako vaše myšlenky, když jste vystresovaní, naštvaní nebo 
smutní. Vidíte, jak se točí kolem a je opravdu těžké vidět jasně? Proto je tak snadné dělat 
hloupá rozhodnutí, když jste naštvaní - protože nemyslíte jasně. Nedělejte si starosti, je to 
normální, a to se děje v každém z nás (ano, i u dospělých). 
[Nyní položte sklenici před ně.] 
Nyní sledujte, co se stane, když budete ještě pár okamžiků čekat. Nepřestávej se dívat. 
Vidíte, jak se třpyt začíná usazovat a voda se čistí? Vaše mysl funguje stejným způsobem. 
Až budete chvilku v klidu, vaše myšlenky se začnou usazovat a začnete vidět věci 
mnohem jasněji. “ 
"Můžete mi také dát tuto sklenici, pokud si myslíte, že ztrácím kontrolu" 



 

 51 

 
Dýchající ruce (všímavost) 
Délka trvání: 2 minuty 
Doporučovaná frekvence: denně (alternativně se Sloním dýcháním) 
Průběh: Řekněte dětem: 
"Pomocí ukazováčku na vaší ruce kopírujte obrys vaší druhé ruky." 
Při pohybu na vrchol palce se zhluboka nadechněte. 
Vydechněte při pohybu mezi palcem a prvním prstem. 
Při pohybu na vrchol prvního prstu se nadechněte. 
Vydechněte při pohybu mezi prvním a druhým prstem. 
Opakujte, dokud nezískáte pět pomalých, hlubokých dechů “. 
 
 
Skenování těla (všímavost) 
Délka trvání: 10 minut 
Doporučovaná frekvence: Jednou za dva týdny 
Průběh: Toto je fantastická domácí aktivita pro děti. Například může být zvláště užitečné 
provést tělesné skenování, které pomůže relaxovat před spaním nebo v potenciálně 
stresujících situacích. 
Děti leží na podlaze se zavřenýma očima, pokud se jim to hodí (někteří z nich se mohou 
raději chtít dívat do stropu). 
Povzbuzujte studenty, aby věnovali pozornost nohám po dobu 5 nebo 10 sekund. 
Otázky, které je třeba položit během skenování těla: 
- Jak se cítí tato část těla? 
- Je zima nebo teplo? 
- Cítíte se napjatě nebo uvolněně? 
- Dotýká se daná část těla podlahy? 
- A co pocity dané oblečením? Jaké to je? 
Přesuňte se k jejich prstům, potom kotníky, lýtka a kolena. Pokračujte část po části na těle, 
dokud nedosáhnete hlavy. 
Otázka, jak se cítí každá část těla, by měla v danou chvíli přinést studentům povědomí o 
jejich těle, jako jakési „fascio Luminoso“, vedené pozorností dětí, které snímá různé oblasti 
těla. 
Pokud je napětí nebo stres, děti si mohou při každém výdechu představit, jak vydechují 
stres z této části těla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA POZORNOST, 
POVĚDOMÍ A SEBEOVLÁDÁNÍ 
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PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (3-5 LET) 
AKTIVITY DÉLKA TRVÁNÍ DOPORUČOVANÁ 

FREKVENCE 
1. Šimon říká 5-10 minut Jednou týdně 
2. Jaké je uvnitř 

počasí? 
5 minut Dvakrát týdně 

3. Syčení 2 minuty Denní rutina 

4. Plyšáci 5 minut Jednou za dva týdny 
5. Póza superhrdiny 2 minuty  Jednou za dva týdny 

6. Pavoučí smysly   

7. Kouzelný hrad  10 minut Jednou měsíčně 

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (5-10 LET) 
1. Závody 10-15 minut Jednou týdně 

2. Technika 
zastavení  

1 minuta Dle potřeby 

3. Vědomé kroky 10 minut Jednou týdně 

4. Sloní nádechy     2 minuty 
 

Denně (alternativně 
s Dýchajícími rukami) 
 

5. Záda na záda 10 minut  Jednou za dva týdny  

6. Zklidňující 
sklenice 

5-7 minut 
 

Kdykoliv je potřeba 

7. Dýchající ruce 2 minuty Denně (alternativně 
se Sloními nádechy) 

8. Skenování těla 10 minut  Jednou za dva týdny 
 
 
 

 

O2.2.2: aktivity zam˝ Řen … na emoce 

 
Užívání a zneužívání návykových látek, které se může vyvíjet v závislosti, souvisí (zejména 
během trnité fáze přechodu z dětství do dospívání) se silným sklonem k provádění 
potenciálně rizikových chování, což je způsobeno nízkou úrovní sebeovládání a 
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nekontrolovanou emotivitou (Pogarsky a Shmueli, 2006). Jak je vysvětleno na předchozích 
stránkách, zlepšení dovednosti řízení a regulace emocí u dětí a dospívajících představuje 
nepřímý způsob, jak snížit náklonnost prostřednictvím rizikového chování a působit jako 
preventivní faktor. Posílení emocionálních kompetencí u dětí však nepředstavuje pouze 
preventivní faktor v oblasti užívání návykových látek, ale předpokládá preventivní hodnotu 
při regulaci vnitřní rovnováhy a při konsolidaci ochranných faktorů proti vývoji disharmonií. 
 
Včasné získání emocionálních dovedností umožňuje dětem a mladým lidem mít větší 
schopnost ovládat a regulovat svůj emoční stav a lépe se uklidnit, když jsou rozrušeni; být 
pozorný a soustředěný; lépe komunikovat s ostatními i v obtížných sociálních situacích 
typických pro dětství; lépe porozumět ostatním lidem a budovat pevnější přátelství s kolegy; 
mít dobrý akademický výkon a rozvíjet emoční inteligenci. 
 
Emocionální kompetence dítěte je dána jeho schopností rozpoznávat, rozumět a soudržně 
reagovat na emoce druhých a vhodně regulovat vyjádření vlastních emocionálních zážitků 
do kontextu. 
 
Při výběru a přizpůsobování různých činností v oblasti emocí v modelu PATH jsme se 
odvolávali zejména na tři složky emoční kompetence: emoční výraz, emoční porozumění a 
regulace emocí. 
 
Tato část obsahuje činnosti pro zlepšení těchto tří specifických dovedností emočních 
kompetencí: u každého cvičení je uvedeno, kterou dovednost ozvíjí; je možné najít stručné 
vysvětlení, potřebné materiály, potřebný čas k provedení ve třídě průměrné velikosti (tj. 
přibližně 20 žáků) a navrhovanou frekvence provádění aktivit, aby bylo možné sledovat 
zlepšení. 
 
Po vysvětlení každé aktivity najdete tabulku shrnující aktivity s uvedením doby trvání a 
navrhované frekvence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivity pro předškolní děti (3-5 let) 
 
Libovolné aktivity k vysvětlení emocí 
Prvním cílem u dětí předškolního věku je znalost emocí. Z tohoto důvodu, vzhledem k 
různým činnostem, které charakterizují předškolní vzdělávání, bylo rozhodnuto ponechat 
učitelům prostor, aby si vybrali činnosti, které považují za nejvhodnější pro prezentaci 
tématu emocí dětem. 
 
Například jedna lekce může být strukturována tímto způsobem: 

1. Příběhy: během aktivit v kurhu může učitel začít číst příběh a na nich prezentovat 
emoce. Příběhy navedou děti k rozpoznání svých emocí.  
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2. Karty s emocemi: učitel ukáže obrázky obličejů prezentující emoce a zeptá se dětí, 
jestli ví, jaké emoce obrázky znázorňují. Děti napodobují emoce, nejdříve 
kopírováním výrazů obličeje a poté zapojí celé tělo. Tyto akty napodobení posílí 
koncept a pomohou dětem zapamatovat si toto nové slovo emocí. 

3. Kreativní přepracování prostřednictvím laboratorního vyučování: učitel může 
navrhnout workshopy, které umožňují kreativní přepracování naučeného obsahu 
spojujícího emocionální téma s expresivními formami k vytvoření individuálních nebo 
kolektivních produktů. Například: hudební dílna (použití melodií vyvolávajících různé 
emoce; vytváření choreografií vytvářejících různé emoční stavy;…); divadelní 
workshop (zážitky z hraní rolí; dramatizace příběhů; loutky emocí;…). Tyto akty 
napodobení posílí koncept a pomohou dětem zapamatovat si toto nové slovo emocí. 

 
Batoh 
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí 
Materiály: batoh, obrázkové karty emocí, notebook, na kterém si rodiče i učitel mohou 
zaznamenávat odpovědi dětí a sledovat své emoce v daném časovém období. 
Trvání a frekvence: 2-5 minut; denní rutina 
Postup: Při této činnosti musí děti připravit batoh s pomocí svého pečovatele před 
odchodem do školy. Vyberou si kartu s obličejem, která představuje jejich aktuální stav, a 
dají ji do batohu. Jakmile přijdou do školy, ukážou učitelům emoční kartu v souladu s jejich 
náladou. Tato aktivita umožňuje rodičům i učitelům sledovat denní náladu dětí a 
zdůrazňovat, zda došlo k pozitivní nebo negativní změně. 
 
Jak se dnes cítím?  
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí 
Materiály: Emoční obrázkové karty 
Trvání a frekvence: 5 minut; denní rutina 
Postup: Tato aktivita kopíruje aktivitu batohu a je součástí každodenní rutiny. Když děti 
přijdou do školy, vezmou ze svého batohu emoční obrázkovou kartu, kterou si vybrali 
doma s pečovatelem a dají ji na plakát se jmény dětí. 
 
 
Zvuk emocí 
Emocionální dovednosti: Identifikace emocí a spojení emocí se zvukem 
Materiály: kulaté karty s obličejovými emotikony 
Trvání a frekvence: 5 minut; jednou týdně 
Postup: Děti spojují emoce a pocity s konkrétními zvuky a slabikami. 
Učitel ukazuje jeden emotikon a děti musí odpovídat pomocí zvuku nebo slabik: vzteklý 
signál AAAAAAAAAAAAAH, šťastný signálu JEEEEEEE, smutný signál 
UUUUUUUUUUUU nebo IIIIIIIIIIIIIIIII pro simulaci pláče. 
Děti také spojují pocity s různými rytmy vybranými klasickou hudbou a ukazují tyto pocity 
pohybem těla. 
Hněv - tělo vyfukuje, jako by bylo plné hněvu a pak dělají náhlé pohyby paží a nohou, aby 
simulovaly záchvaty hněvu. 
Štěstí - lehké a rychlé pohyby, jako je létání nebo skákání 
Smutek - paže, které padají, nohy, které se ohýbají a celé tělo se uzavře jako vejce 
Strach - nehybnost, paže kolem nebo podél těla simulují ochrnutí kvůli strachu. 
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Aktvity pro první stupeň základní školy (6-10 let) 
 

Projevy emocí 
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí 
Materiály: Třídní registr, notebook, na kterém si učitel může zaznamenat odpovědi žáků a 
sledovat jejich emoce v daném časovém období. 
Trvání a frekvence: 4-5 minut; denní rutina 
Postup: Na začátku výuky, kdy učitel volá studenty jménem, nebudou odpovídat tradičně 
„přítomen“, ale číslem (od 1 do 10), které vyjadřuje, jak se cítí nebo jaké jsou jejich emoce. 
Nižší čísla označují negativní emoční stav, zatímco vyšší čísla označují pozitivní stav. 
Během aktivity by učitel neměl komentovat; teprve na konci výzvy učitel dá studentům 
příležitost zamyslet se nad jejich odpověďmi a nad jejich emočním stavem. Když jsou 
emoční stavy nízké, může se učitel zeptat, zda chce dítě mluvit o tom, proč se tak cítí; 
takže pokud o tom chce mluvit, umožní mu to. Upozorní na problém a zváží kreativní 
možnosti řešení tohoto problému. Po krátké diskusi může lekce začít. Na konci každého 
měsíce bude učitel sledovat emoční stav třídy a studentů a bude o nich mluvit. To vytvoří 
prostředí ve třídě, kde se studenti budou cítit pohodlně a budou moci vyjadřovat emoce a 
nápady. 
 
Jak jsem se dnes cítil? 
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí 
Materiály: Škály, které představují tváře emocí vytvořených každým dítětem. 
Trvání a frekvence: 10 minut; denní rutina 
Postup: Na konci školního dne je posledních 10 minut věnováno detekci jakýchkoli změn v 
náladách dětí. Poté jsou žáci po jednom pozváni, aby pomocí škály prezentovali svéící 
emoce. Tato aktivita umožňuje sledovat denní náladu dětí a zdůrazňovat, zda došlo k 
jejich pozitivní nebo negativní změně. 
 
Poštovní schránka 
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí; řízení emocí. 
Materiály: Barevná lepenková krabice ve tvaru poštovní schránky od žáků 
Trvání a frekvence: 15 minut; jednou týdně 
Postup: Studenti společně s učitelem nazdobí krabici tak, aby vypadala jako schránka. 
Děti pošlou anonymní poznámky s emocemi a pocity zažívanými při zvláštních 
příležitostech. Kdokoli může poslat příběh, stěžovat si na chování spolužáků a hlásit 
problémy, aby je celá třída mohla prodiskutovat a přemýšlet o způsobech řešení situací. 
Studenti se rozhodnou, zda své zprávy podepíší či ne. Budou psát a posílat své zprávy z 
jedné hodiny na druhou, číst je společně s učitelem jednou týdně. V diskusi nebudou 
uvedena žádná jména, ledaže by to student chtěl; učitel zdůrazní, že všechny děti sdílejí 
podobné problémy dříve nebo později a že se každý musí naučit, jak se s nimi vypořádat. 
Zatímco mluví o tom, jak se cítí, děti mají možnost přijít s novými řešeními těchto 
obtížných situací. 
 
Kostka pocitů 
Emoční dovednosti: Rozpoznávání a identifikace emocí, řízení emocí. 
Rozpoznání a identifikace emocí, schopnost popsat emoce, rovzoj empatie. 
Materiály: velká kartonová kostka, na jejichž stěnách jsou slova „smutný“, „vzrušený“, 
„zklamaný“ a „šťastný“ nebo obrázky vyjadřující dané nálady. 
Délka a frekvence: 15 minut; jednou týdně 
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Průběh: Jednou týdně učitel uspořádá děti do kruhu a nechá je házet kostkou pocitů. Děti 
hážou kostkou a popisují emocionální stav, který jim kostka ukáže, a popíšou situaci, ve 
které takový pocit sami zažívali. Cvičení navržená tímto způsobem dává důvěru ve 
spojování pocitů se slovy a podporuje rozvoj empatie.  
 
Sklenice vděčnosti 
Emoční dovednosti: růst sebeúcty; zvýšený optimismus; zlepšování vztahů s ostatními 
Materiály: sklenice, barevné listy papíru 
Trvání a frekvence: 5 minut; denně pro děti/jednou měsíčně pro učitele 
Postup: Učitel vyzve děti, aby každý den psaly na barevný list něco, za co jsou za tento 
den vděčné. Pomalu se naplní nádoba vděčnosti a pro děti bude radost vidět ji zbarvenou 
malými barevnými psaníčky zanechanými každým z nich. Psaníčka budou čtena jednou 
týdně společně s učitelem. 
 
Hádej, jak se cítí 
Emoční dovednosti: Rozpoznání a identifikace vlastních a ostatních emocí; řízení emocí; 
rozvoj empatie 
Materiály: barevné listy 
Trvání a frekvence: 15 minut; jednou měsíčně 
Postup: Učitel čte příběh, ve kterém protagonista cítí určité emoce a píše, co cítí, na 
jednom z barevných listů určených pro tuto aktivitu. 
Učitel poté vyzve každé dítě, aby napsalo, jak si myslí, že se postava cítí. Později učitel 
přečte, co tato postava cítí, a uvede důvody. 
Nakonec učitel porovná všechny poznámky, aby zjistil, zda děti skutečně pochopily náladu 
postavy; učitel poté přečte, co napsali ostatní studenti, a zeptá se jich, jaké jsou 
předpoklady, které je vedly k vypracování jejich hypotéz. Učitel tak zahájí rozhovor o 
emocích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA EMOCE 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (3-5 LET) 
AKTIVITY DÉLKA TRVÁNÍ DOPORUČOVANÁ 

FREKVENCE 
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8. Aktivity pro 
vysvětlení emocí 

Libovolná Libovolná 

9. Batoh 5 minut Denní rutina 
10. Jak se dnes 

cítím? 
5 minut Denní rutina 

11. Zvuky 
emocí 

5 minut Jednou týdně 

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (5-10 LET) 
9. Projevy emocí 5 minut Denní rutina 
10. Jak jsem se 

dnes cítil? 
10 minut Denní rutina 

11. Hádej, jak 
se cítí 

15 minut Jednou měsíčně 

12. Poštovní 
schránka 

5 minut (pro děti) 
 

Denně pro děti 
 

 15 minut (pro učitele) Jednou týdně pro 
učitele 

13.  Kostka 
pocitů 

15 minut  Jednou týdně 

14. Sklenice 
vděčnosti 

5 minut (pro děti) 
 

Denně pro děti 
 

 15 minut (pro učitele) Jednou týdně pro 
učitele 
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O2.2.3: aktivity zam˝ Řen … na prosocialitu 

Jak již bylo podrobně uvedeno v předchozích částech manuálu, začlenění dovedností v 
oblasti prosociality do projektu PATH poskytuje velmi silné zdroje pro vybavení dětí 
pozitivním chováním 
Tato cesta vnitřního růstu původně začíná školením zaměřeným na slušnou soběstačnost 
ve prospěch ostatních, zvyšování schopností dětí pro iniciativu, tvořivost a asertivitu 
(schopnosti, které lze později zobecnit v jiných oblastech kromě mezilidských a 
skupinových prosociálních vztahů). 
Následující konkrétní školení: 
• Děti experimentují s rozšiřováním svých zdrojů, získávají svědomí a uvědomují si své 
možnosti a experimentují s přímým uspokojením vyplývajícím z praktického uplatnění jeho 
myšlenek. To také představuje projekci hodnoty já. 
• Prostřednictvím zdokonalování dovedností prosociality je možné zmírnit závislé trendy a 
zabránit násilí a nepříznivému chování, omezit kruhy negativity 
• Od té doby se ve skupině bude zlepšovat klima, bude podporována pozitivní vzájemnost, 
solidarita, empatie a dobrá komunikace 
• Žáci získají pozitivní kontrolu nad negativními emocemi. 
 
Následující cvičení / aktivity / hry jsou rozděleny do obvyklých dvou věkových skupin. 
Navíc je pro každou z nich uvedena konkrétní prosociální dovednost / oblast, kterou se 
snaží rozvíjet / zvyšovat. 
 
Aktivity pro předškolní děti (3-5 let) a žáky prvního stupně (6-10 let) 
Prosociální akce (prosociální meta uznání) 
Trvání: 30 minut (15 + 15 minut) 
Doporučená frekvence: Jednou 
Postup: Vytvořte seznam 4 hlavních prosociálních akcí (pomoc, sdílení, uklidňující, dobrý 
poslech). U každého z nich si představte příklady ze skutečného života. 
Poté vytvořte reprezentaci mezi účastníky pro každou akci (školení). 
Během této reprezentace nezapomeňte vyfotografovat. Pak je sbírejte a držte je na zdi, 
jako připomínka prosociálních akcí, které by se měly vždy provádět 
 
Časté zpětné vazby (kognitivní a emoční empatie) 
 
Trvání: 1 minuta 
Doporučená frekvence: podle potřeby 
Postup: 

 Parafrázuje to, co řekl řečník. 
 Někdy čekáme na shodu s touto parafrází ze strany partnera. 

 
Rozpoznání emocí nebo pocitů partnera (kognitivní a emoční empatie) 
Trvání: 1 minuta 
Doporučená frekvence: Kdykoli je to potřeba 
Postup: Když to situace umožňuje, učitel může položit několik otázek, aby v jiných 
rozpoznal emoce: 

 Antipatie-Sympatie 
 Závist / žárlivost-obdiv 
 Klid viny 
 Asertivita hanby / ostychu 
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 Radost-smutek 
 Strach-bezpečnost 

 
Videa a pohádky (Prosociální model v televizi) 
Trvání: 30 minut. 
Doporučená frekvence: Jednou za dva týdny 
Průběh: Učitel vybere některá krátká a stručná videa nebo příběhy (tj. z YouTube) s 
různými prosociálními a antisociálními emocemi nebo představujícími prosociální akce. 
Poté se třída podívá na videa, naučí se rozpoznávat a upozorňovat na prosociální chování 
a jednání. 
 
Hraní rolí (Předvádění prosociálních akcí) 
Trvání: 15 minut 
Doporučená frekvence: Jednou měsíčně  
Průběh: Pracujte v párech, děti prezentují některé z prosociálních akcí, které viděli během 
předchozí aktivity. 
 
Aktivity pro žáky prvního stupně (6-10 let) 
 
Studium a práce na prosociálních adjektivách (pozitivní hodnocení ostatních) 
Trvání: 30 minut. 
Doporučená frekvence: Jednou 
Postup: Vytvořte seznam nebo repertoár chválných přídavných jmen mezi spolužáky, 
které by měly být použity při popisu ostatních. 
 
Prosociální modely v televizi (prosociální akce se zaměřením a diskusí) 
Trvání: 45 minut. 
Doporučená frekvence: Jednou za měsíc. 
Postup: Pomocí asistencí / příspěvků žáků vyberte některé filmy nebo televizní seriály, 
které rády sledují, a naučte se vidět a poukazovat na prosociální chování a akce 
prováděné postavami. 
Věnujte jim výukovou hodinu, abyste diskutovali mezi studenty a snažili se porozumět 
jejich důležitosti a proveditelnosti v každodenním životě žáků. 
 
Karty činností 1 (provádění prosociálních akcí) 
Trvání: 30 minut 
Doporučená frekvence: Jednou, na začátku projektu. 
Postup: Odpovězte na otázku na kartě, která říká: „V čem a jak bych chtěla, aby mi ostatní 
pomohli“. 
 
Karty činností 2 (provádění prosociálních akcí) 
Trvání: 30 minut. 
Doporučená frekvence: Jednou za měsíc 
Postup: Odpovězte na otázku uvedenou na kartě a řekněte: „Co může pomoci ostatním a 
jak mohu pomoci?“; při zodpovězení těchto otázek by žáci měli zvážit 5 kategorií 
prosociálních akcí: 

o Pomoc a péče o ostatním, 
o Poskytování a sdílení, 
o Dobrý poslech, 
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o Smířit a přinést mír a harmonii, 
o Komfort ostatních 

 
Teploměr prosociálních akcí (prosociální akce se zaměřením a diskusí) 
Trvání: 15 minut 
Doporučená frekvence: Jednou na začátku projektu, poté jednou měsíčně (pro porovnání 
a zvýraznění možných změn / vylepšení) 
Postup: Vytvořte nástěnnou malbu, která bude nalepena na zeď (každé dítě má kontrolu a 
přímou zprávu o prosociálních akcích, které během dne udělal). 
 
 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PROSOCIALITU 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (3-5 LET) 
AKTIVITY DÉLKA TRVÁNÍ DOPORUČENÁ 

FREKVENCE 
12. Prosociální 

aktivity 
30 minut  Jednou 

13. Častné zpětné 
vazby 

1 minuta Dle potřeby 

14. Rozpoznání 
emocí nebo pocitů 
partnera 

1 minuta Dle potřeby 

15. Videa a 
pohádky 

30 minut Jednou za dva týdny 

16. Hraní rolí  15 minut Jednou za dva týdny 
ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ (5-10 LET) 

15. Studium a 
práce na 
prosociálních 
adjektivách 

30 minut Jednou 

16. Prosociální 
modely v televizi 

45 minut Jednou měsíčně 

17. Karty činností 
1 

30 minut Jednou na začátku 
projektu 

18. Karty činností 
2 

30 minut 
 

Jednou měsíčně 
 

19. Teploměr 
prosociálních aktivit 

15 minut  Jednou na začátku 
projektu 
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O2.3: nástroje pro evaluaci  
  
Rozhodli jsme se vložit do této příručky některé nástroje, které mohou učitelé použít (přímé 
cíle projektu PATH) k vyhodnocení případných zlepšení svých žáků (nepřímé cíle) ve třech 
různých subdoménách (tj. kognitivní, se zvláštním zaměřením na pozornost, povědomí a 
sebekontrolu; emotivní, se zaměřením na znalosti a řízení emocí; 
V ideálním případě by se tato hodnocení měla provádět předem.  
Je důležité zdůraznit, že tyto nástroje by přinášely výsledky, které by neměly být považovány 
za vědecké, důsledné hodnocení, ale jako důležitý nástroj, který mohou učitelé použít k 
poskytnutí objektivních indikací [v rámci P.A.T.H. projektu a mimo něj] postup třídy, 
identifikace silných bodů a hlavních kritik pro každou skupinu žáků. 
 

O2.3.1: n¡ stroje k evaluaci sebeovl¡ d¡ nŒ 

 
a) Nástroj pro předškolní děti (3-5 let) a první stupeň základní školy (6-10 let) 
 

Vybírání bivalentních tvarů (Bivalent Shape Task - BST)   
Úkol měří schopnost dětí potlačovat irelevantní informace a trénuje sebekontrolu dětí tak, 
aby fungovaly až do provedení náročných kognitivních procesů. 
Během testu, který je obvykle dodáván s vyhrazeným softwarem s otevřeným zdrojovým 
kódem (PEBL, http://pebl.sourceforge.net), musí účastníci určit, zda tvar (zobrazený ve 
středu obrazovky) je kruh nebo čtverec . Jakmile se on / ona rozhodne, zadá odpověď 
kliknutím (myší, na klávesnici nebo na obrazovce) na malé barevné tvary zobrazené ve 
spodní části obrazovky (viz obr. O2.3.a) 
 

 

Obrázek O2.3.a: ukázka z BST 

 
Kruhy jsou vždy označeny na levé straně a čtverce na pravé. Tyto odezvy jsou však 
označeny červenou nebo modrou barvou. Ve všech případech je barva irelevantní a pro 
rozhodování se nepoužívá: tvar stimulu je zobrazen v červené barvě, modré barvě nebo v 
nevyplněném černém obryse. Existují tedy tři základní typy pokusů: shodné pokusy, 
neutrální a nesouhlasné (viz O2.3.b) 
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Obrázek O2.3.b: tři rozdílné ukázky, vysvětlení pro oba tvary 

 
Úkol je rozdělen do 5ti bloků, a to následujících: 

1. Cvičení. Na začátku úkolu je uveden blok praktických pokusů s jedním příkladem 
každého typu podnětů (6 pokusů) 

2. Neutrální. Neutrální blok se skládá z černých obrysů kruhů a čtverců bez barvy 
výplně, které představují rozptýlení od úkolu přizpůsobení tvaru. (20 pokusů) 

3. Shodná. Kongruentní blok sestává pouze z podnětů, které odpovídají jednomu cíli 
ve tvaru i barvě. To znamená, že se používají pouze červené kruhy a modré 
čtverečky. (20 pokusů) 

4. Inkongruent. Inkongruentní blok sestává z podnětů, které odpovídají tvaru, ale ne 
barvě. To znamená, že pouze modré kruhy a červené čtverečky se objevují jako 
cíle. Pokyny zůstávají shodné s tvarem. (20 pokusů) 

5. Smíšené. Smíšený blok se skládá ze všech šesti cílů (shodný, nekongruentní a 
neutrální). Smíšený blok obsahuje polovinu tolika cílů každého typu, jaké se objevily 
v dřívějších homogenních blocích. (30 pokusů) 

 
BST bylo vyvinuto se specifickými parametry (tj. počet bloků, počet pokusů pro každý blok, 
maximální čas do odpovědi na každý pokus, nastavený na 3 sekundy), je však velmi 
přizpůsobivý, a proto vhodný i pro velmi malé děti (je však důležité použít stejné parametry 
ve dvou různých evaluačních sezeních, takže před a po doručení programu dětem). V 
případě potřeby (tj. pokud PC a notebooky nejsou přítomny ve škole), je možné realizovat 
aktivitu bez použití výpočetní techniky (s papírovými kartami); v tomto případě však musí 
učitelé zapsat správné / nesprávné odpovědi a ručně počítat čas, aby stanovili „lhůtu pro 
odpověď“. 

Zdroje:  
Mueller ST, Esposito AG (2014) Computerized Testing Software for Assessing 
Interference Suppression in Children and Adults: The Bivalent Shape Task (BST) J Open 
Res Softw. 2014 May 23; 2(1): e3. 
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O2.3.2: n¡ stroje pro hodnocen Œ znalost Œ emoc Œ/ ŘŒzen Œ emoc Œ 

 
a) Nástroj pro předškolní děti (3-5 let)  

 
Pro hodnocení znalostí emocí u předškolních žáků (3–5 let) navrhujeme test afektivních 
znalostí (AKT; Denham, 1986; Denham, Zoller, & Couchoud, 1994). Jedná se o 
interaktivní hodnocení, které měří schopnost dítěte přesně označit a interpretovat emoce. 
Hodnocení je rozděleno do dvou částí: 
- verbální a neverbální rozpoznávání emocí; 
- identifikace emocí poskytnutých kontextovými informacemi. 
 
Podle cílů projektu PATH používáme pouze první část hodnocení k vyhodnocení znalostí 
emocí u předškolních žáků. 
 
První část hodnotí schopnosti dětí označovat emoce prostřednictvím emocionálních 
výrazů obličeje a rozpoznávat emocionální výrazy obličeje prostřednictvím verbálních 
štítků. 
Učitel předkládá dítěti schématické znázornění emočních výrazů (dodatek 1). Hodnocení 
zahrnuje tyto emoce: šťastné, smutné, naštvané a strach. 
Učitel prezentuje tváře v náhodném pořadí, zeptá se dítěte „Jak se cítí?“ A dítě ústně 
identifikuje každou tvář. 
Učitel zapíše skóre dítěte do příslušného pole na kódovacím listu (PŘÍLOHA 2): 
 
A. Získejte 2 body za správné emoce 
b. Získejte 1 bod za nesprávnou emoci, která je v rámci stejného emočního významu 
(např. 
„Pláč“ pro smutek, „strach“ pro naštvanost atd.) 
C. Pokud dítě řekne emoci s opačným významem (např. „Překvapení“ místo strach), získá 
0 bodů 
 
Učitel poté představí tváře v novém náhodném pořadí a požádá dítě, aby ukazovalo na 
tvář s danou emocí, nebo aby ji samo předvedlo „ Ukaž mi tvář “, experimentátor 
v průběhu poskytuje slovní označení. 
Učitel zapíše skóre dítěte do příslušného pole na kódovacím listu (PŘÍLOHA 2): 
 
A. Pokud dítě ukazuje na správnou tvář, získá 1 bod 
b. Pokud dítě ukazuje na nesprávnou tvář s opačným valencí, získá 0 bodů. 
 

b) Nástroj pro žáky prvního stupně (6-10 let) 
 
Kontrolní seznam emocionálních kompetencí 
Tento kontrolní seznam vyhodnocuje hlavní schopnosti při řízení emocí. Byl vyvinut Di 
Pietrem v teorii racionální emoční výchovy (Di Pietro, 1992). Hodnotí zejména osm 
dovednostních skupin v kontextu emoční kompetence. 
Záměrem bylo přizpůsobit dotazník modelu PATH s přihlédnutím pouze k dovednostem, 
které si tento model klade za cíl rozvíjet / zvyšovat u dětí ve věku 6 až 10 let: 
 
1. rozpoznání hlavních emocí 
2. reakce na zákazy nebo nepříjemné žádosti 
3. reakce na obávanou situaci 
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4. reakce na provokaci a předběžnou přípravu 
5. prosocialita 
 
Dotazník lze snadno vyplnit. Je založen na pozorování učitelů. Chceme upozornit na to, 
jak je důležité, aby učitel hodnotil výsledky, kterých děti dosáhly při implementaci PATH. 
Učitelé jsou přirozenou součástí školního prostředí a jejich role pozorovatele chování 
studentů má mnoho výhod. Jejich pozorování jsou ve skutečnosti méně náchylná k 
reaktivitě dětí než hodnocení nezávislých pozorovatelů (Hay, Nelson, & Hay, 1977). 
 
Interpretace nevyužívá skóre, ale je založena na kvalitativní analýze kompetencí. 
 
0 = Zcela chybějící dovednost 
1 = Částečně získaná dovednost 
2 = Zcela získaná dovednost 
 
Učitelé budou muset tento dotazník vyplnit na začátku a na konci experimentů s PATH. 
 
V příloze 5 naleznete dotazník, který je třeba použít v modelu PATH. 
 
 
Zdroje: 
 
Camodeca M, Coppola G (2010). Competenza socioemotiva e difficoltà di relazione in età 
prescolare: Un approccio multi-informatore. In E. Baumgartner (a cura di), Gli esordi della 
competenza emotiva. Strumenti di studio e di valutazione: 51-74. 
 
Denham SA (1986). Social cognition, prosocial behaviour, and emotion in pre-schoolers: 
Contextual validation. Child Development 57(1): 194-201. 
 
Denham SA (2006). The emotional basis of learning and development in early childhood 
education. In B. S. Spodek, O. N. (Ed.), Handbook of research on the education of young 
children (2nd ed): 85-103. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
 
Denham SA, Zoller D, Couchoud, EA (1994). Socialization of preschoolers' emotion 
understanding. Developmental Psychology 30(6): 928-936. 
 
Di Pietro M (2002) L'ABC delle mie emozioni. 8-13 anni. Programma di alfabetizzazione 
socio-affettiva secondo il metodo REBT. Edizione Erickson. Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/emozioni-Programma-alfabetizzazione-socio-affettiva-secondo/dp/8859006325/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.it/emozioni-Programma-alfabetizzazione-socio-affettiva-secondo/dp/8859006325/ref=dp_ob_title_bk
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O2.3.3: n¡ stroje k evaluaci prosoci¡ ln Œ dovednost Œ 

 
a) Nástroje pro učitele pro použití Před a Po  

 
SMAP - Měřítko Měření dospělosti (Prosociality/Scale Measurement Adult 
Prosocialness) (Příloha 6) 
 
Jde o klasický dotazník, který je široce používán ve výzkumu aplikované prosociality ve 
vzdělávání, přesto jej autoři považují za obecný pro dospělé a pro děti ve svých dvou 
příslušných verzích. Položky jsou vhodné pro koncept prosociality, i když nepokrývají 
všechny jeho rozměry. 
Jeho použití je jednoduché, protože nemá žádné záporné otázky, takže jeho 16 
položek na stupnici od 1 do 5 dostává minimální skóre 16 (16x1) bodů až do maxima 
80 (16x5). 
Jeho hlavním slabým aspektem je, že se jedná o dotazník, který dotazovaní vyplňují 
sami; při použití před a po použití však může být účinným měřítkem pokroku. 
Ideální okamžiky, ve kterých by se měl SMAP používat, jsou: 
- před: na samém začátku formace učitelů o těchto tématech; 
- po: na konci použití modelu PATH v rámci jejich tříd. 
 
 
b) Nástroj pro učitele 
 
PIE - Hodnocení dopadu na prosociálnost/Prosocial Impact Evaluation (příloha 7) 
Připravil Robert Roche pro PATH. 
 
Auto-kognitivně-behaviorální dotazník 17ti položek, který není validován, ale používá 
se s mírně odlišnými verzemi v různých kurzech (disciplínách, postgraduálním studiu 
atd.) LIPA v pre-post formátu aplikovaném v anonymním režimu. Účastníci hodnotí svůj 
vlastní posun v těchto dimenzích: 
o Stupeň přijatelnosti 
o míra dodržování hodnot (prosocialita), 
o stupeň přijetí konceptů 
o míra úmyslnosti v jejich ochotě aplikovat se v dané oblasti a určité vnímání jejich 
vlastní soběstačnosti 
 
Pre-post (před) formát může ukazovat možný pokrok v období delším 3 měsíce, 
zejména pokud se v této době uskutečnil pravděpodobně vlivný zásah nebo program. 
Takže opět může být proveden předběžný test na samém začátku formace učitele a po 
ukončení testu na konci programu PATH. 
 
c) Nástroje pro učitele, kteří informují o pokroku svých studentů a sebe samých 
 
IPD - Prosociální dopad na učitele/Prosocial Impact for Teachers (Příloha 8) 
Připravil Robert Roche pro PATH 
 
Vše, co bylo řečeno v souvislosti s předchozím dotazníkem, se vztahuje také na tuto 
oblast (IPD). 
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Je to dotazník 17ti položek, který je ve svých cílech relativně podobný PIE: snaží se 
učitelů zeptat na jejich vlastní kognitivní, úmyslný, behaviorální pokrok, ale zaměřuje se 
i na pokrok pozorovaný u jejich studentů. 

 
Zdroje:  
 
Caprara, Steca, Zelli y Capanna (2005) A new mesure scale for measuring adults’ 
prosocialness  
European Journal of Psychological Assessment 21: 77-89. 
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PŘÍLOHA 1 
 

Affective Knowledge Test Faces 
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PŘÍLOHA 2 
 

Kódovací list – test výrazů obličeje 
 
 

 Expresivní: 
“Jak se cítí” 

Vnímání: 
“Ukaž na ______ tvář.” 

Jmén
o 
dítěte 

Štastn
ý 

Smutn
ý  

Vystrašen
ý 

Rozloben
ý 

Štastn
ý 

Smutn
ý  

Vystrašen
ý 

Rozloben
ý 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Poznámka: Hodnocení  

2 = správná emoce 
1 = stejná kategorie emoce 
0 = špatná emoce 

Poznámka: Hodnocení  
 
1 = správná emoce 
0 = špatná emoce 
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PŘÍLOHA 3 
PATH EMOCIONÁLNÍ KOMPETENCE 

KONTROLNÍ LIST 

 
 
JMÉNO DÍTĚTE DATUM    
 
 
0 = Zcela chybějící dovednost 
1 = Částečně získaná dovednost 
2 = Zcela získaná dovednost 
 
 
1. ROZPOZNÁNÍ ZÁKLADNÍCH EMOCÍ 

1.  

a) Rozpoznává emoce z výrazu obličeje a gest. 0 1 2 

b) Rozpoznává emoce související s určitým chováním. 0 1 2 

c) Vyjmenovává hlavní emoce. 0 1 2 

d) Dokáže označit synonyma a antonyma hlavních emocí. 0 1 2 

e) Rozlišuje, že emoce se mohou projevovat v různých intenzitách. 0 1 2 
 

 
2. REAKCE NA PROVOKACE 

 

a) 
Vnímá poškozování osob adresováním urážek na jejich osobu. 
 0 1 2 

b) Snáší škádlení. 0 1 2 

c) Zažívá nepříjemné situace.  0 1 2 

d) Zmírňuje neurovegetativní reakce související se stavy silné 
emoční aktivace. 

0 1 2 
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3. PROSOCIALITA 
 

a) 
Spolupracuje tím, že se vzdává trochu pohodlí. 

0 1 2 

b) 
Uznává, že spolupráce usnadňuje dosažení určitých výsledků. 

0 1 2 

c) Cítí pozitivní pocity vůči svým společníkům. 0 1 2 

d) Poskytuje nebo nabízí pomoc, když to situace vyžaduje. 0 1 2 
 
 
 
 
POZNÁMKY 
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PŘÍLOHA 4 
 
SMAP - Scale Measurement Adult Prosocialness 
 
Přezdívka nebo 3 konečná čísla identifikačního dokladu: 
Skupina nebo třída: 
Centrum: 
Město: 
  
Následující prohlášení popisují velké množství běžných situací. 
Neexistují žádné „správné“ nebo „špatné“ odpovědi; nejlepší odpověď je okamžitá, 
spontánní. 
Přečtěte si pozorně každou frázi a označte odpověď, která odráží vaši první reakci. 
Přečtěte si pozorně každou z těchto vět a odpovězte na každou z nich vložením křížku do 
sloupce, který nejlépe popisuje, jak postupujete. Děkujeme. 
 

1 = nikdy / téměř nikdy  
2 = občas  
3 = někdy  
4 = často  
5 = téměř vždy / vždy  
 
   

1 2 3 4 5 

1 Jsem rád, že mohu pomoci svým přátelům / kolegům 
v jejich činnosti 

          

2 Sdílím věci, které mám, se svými přáteli           

3 Snažím se pomáhat ostatním           

4 Jsem k dispozici pro dobrovolnické činnosti na pomoc 
těm, kteří to potřebují 

          

5 Kladu důraz na ty, kteří to potřebují           

6 Okamžitě pomáhám těm, kteří to potřebují           

7 Dělám, co mohu, abych pomohl ostatním vyhnout se 
problémům. 

          

8 Intenzivně cítím, co ostatní cítí           

9 Jsem ochoten/na poskytnout své znalosti a 
schopnosti ostatním 

          

10 Snažím se utěšit ty, kteří jsou smutní           

11 Snadno půjčuji peníze nebo jiné věci           

12 Snadno se vcítím do těch, kteří mají potíže           
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13 Snažím se být blízko a postarat se o ty, kteří to 
potřebují 

          

14 Snadno se s přáteli podělím o jakoukoli dobrou 
příležitost, která mi přijde 

          

15 Trávím čas s těmi přáteli, kteří se cítí osamělí           

16 Okamžitě cítím nepohodlí svých přátel, i když mi to 
není přímo sděleno. 

          

 
  
 
 

PŘÍLOHA 5 
 

HODNOCENÍ PROSOCIÁLNÍHO DOPADU (PIE) 
R.Roche (2019) 

 
Přezdívka nebo 3 konečná čísla identifikačního dokladu: 
 
Centrum:      Skupina:     Datum: 
 
 
Označte křížkem odpověď podle vaší úrovně souhlasu k obsahu následujících 
tvrzení: 
 

 
 

Silně 
nesouhlasí
m 

 

 
 
 

Nesouhlasím 
 

Střed 
 
 

Souhlasím 
 

Silně 
souhlasí
m 

 
1. Věřím, že aspekty zpracované v 
programu jsou žádoucí. 

     

2. Hodnoty programu nejsou 
použitelné v každodenním životě. 

     

3. Metodika programu je použitelná v 
mé práci. 

     

4. Znalost tohoto programu 
nezpůsobyla žádnou změnu v mém 
způsobu myšlení. 

     

5. Hodnoty navržené programem 
jsou žádoucí. 

     

6. Myslím, že bych se měl chovat 
více prosociálně. 

     

7. Nezaznamenal jsem žádnou 
změnu v mém způsobu jednání. 

     

8. Ve svém jednání mám více 
prosociální dispozice 

     

9. Změnil jsem některé aspekty mého 
chování na lepší. 
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10. Představuji prosocialitu ve svém 
profesním oboru 

     

11. Mám v plánu jednat ještě více 
prosociálně 

     

12. Myslím, že to zvládnu      

13. Jsem si jistý, že to zvládnu      

 
14. Moje touha jednat prosociálně (označte křížkem): 

 se zvýšila 
 zůstala stejná 
 se snížila 
 
 

15.  Zvýšil jsem prosociální akce (označte křížkem pouze ty, které se staly) 

 pár 
 rodina 
 spolupracovníci 
 lidé na pracovišti 
 kamarádi 

 sousedé 
 strany/odbory 
 cizí lidé 
 asociace/nevládní organizace 
 .................................. 

  

16.  Od té doby, co jednám prosociálně, jsem zaznamenal změny v: 

 v sobě 
 v páru 
 v rodině 
 u spolupracovníků 

 u sousedů 
 ve stranách/odborech 
 u cizích lidí 
 u asociací/nevládních organizací 

 .................................. 

17. Během aplikace programu se kolem mě vyskytovalo prosociální chování: 
 Mnoho 
 Dost 
 Nějaké 
 Málo 
 Žádné      
 

Které byste zvýzranili? .............................................. ............................................ 
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PŘÍLOHA 6 
 

IPD- Prosociální dopad na učitele 
R.Roche (2019) 

 
Jméno učitele: 
Místo: 
Název skupiny: 
Počet členů ve skupině: 
 
Odpověď označte podle úrovně shody s obsahem následujících prohlášení:  
 

 Silně 
nesouhl

asím 

Nesouhla
sím 

Střed Souhla
sím 

Silně 
souhlasím 

1. Myslím, že aspekty, kterými se tato 
zkušenost zabývá, jsou pro děti 
zajímavé 

     

2. Myslím, že aspekty, kterými se tato 
zkušenost zabývá, jsou pro učitele 
zajímavé 

     

3. Věřím, že hodnoty zkušeností se 
vztahují na každodenní život dětí      

4. Věřím, že hodnoty zkušeností se 
vztahují na každodenní život učitelů 

     

5. Věřím, že metodiku zkušeností lze 
znovu vytvořit v jiných kontextech a pro 
jiné účely 

     

6. Znalost tohoto programu znamenala 
změny v mém způsobu myšlení      

7. Hodnoty navržené ze zkušenosti jsou 
pro děti žádoucí      

8. Všiml jsem si změny ve způsobu 
myšlení dětí      

9. Všiml jsem si, že děti projevují ve 
svém jednání více prosociální dispozice      

10. Všiml jsem si, že jako učitel projevuji 
prosociálnější dispozice ve svém 
způsobu jednání a ve svém prostředí 

     

11. Děti změnily aspekty svého chování 
     

12. Děti na základě této zkušenosti 
prokazují, že jednají prosociálně      

13. Myslím, že děti se budou chovat více 
prosociálně      
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14. Jsem si jist, že děti budou moci 
jednat prosociálnějším způsobem      

 

 

(Zakřížkujte odpovídající volbu) 

Vaše prosociální činy: 

o Se zvýšily   
o Zůstaly stejné 
o Snížily se 

Děti říkají, že zvýšily prosociální akce: 

o v jejich rodinách 
o s přáteli 
o ve společnosti 
o u sousedů 
o u učitelů 
o u cizích lidí 

Během aplikace programu se u dětí objevilo prosociální chování: 

o mnohé 
o nějaké 
o žádné 

Které byste zdůraznili? 
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