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ÚVOD 

Teoretický základ současného stavu byl zpracován na základě toho, co bylo zjištěno v 

mezinárodní bibliografii. 

Existuje poměrně mnoho studií pojednávajících o emocionálním vzdělávání v prevenci 

závislostí, i když není jasná příčinná souvislost v dimenzích, které mohou být 

zprostředkujícími faktory: sebeovládání, odolnost, sebeúcta, kognitivní zdroje, impulsivita, 

atd. 

U věkových kategorií dětí (3 až 6 let a hlavně 6 až 10), které jsou dosti vzdálené věku 

adolescence, ve kterém se objevují špatné návyky a zejména závislosti na drogách či 

alkoholu, existuje nedostatek studií. Je také nutno určit, které studie se soustřeďují na věk 

předškolního dítěte a školáka. 

PATH může být novinkou a může přispět ke konsolidaci potřeby zvyšovat povědomí mezi 

učiteli a pedagogy. 

Není však hlavním a oficiálním cílem PATH zjišťovat původ příčinné souvislosti operativních 

dimenzí emočního vzdělávání a prosociality jako přímé ochrany před závislostmi. 

Pokud by většina populace byla v pokročilém věku dospívání, mohli bychom navrhnout 

monitorování preventivních účinků emočního vzdělávání a prosociality na závislosti, a to 

navržením kvalitativních příruček pro hodnocení učitelů na jejich žácích. Bylo by to možné, 

protože závislá proměnná by byla rozpoznatelná a učitel by měl teenagera jako partnera v 

dialogu, aby řekl své myšlenky, postoje a zakoušené změny. 

Přesto však musíme důvěřovat četným studiím, které usilují o potvrzení tohoto preventivního 

vztahu, aby vytvořily integrovaný program emočních a prosociálních kompetencí, který 

prokáže skutečný kvantitativní a kvalitativní dopad na očekávaný nárůst pozitivního chování 

a  také prostředníky prevence závislosti. 

Toho lze docílit pouze nepřímo prostřednictvím učitelů a pedagogů, kteří po absolvování  

kurzu budou aplikovat program na svých žácích s cílem zvyšování jejich citlivosti, 

pozorovatelného chování CE (emoční kompetence) a CP (prosociální kompetence a chování ). 

 

Toto významné zvýšení by bylo měřeno porovnáním předběžného testu s post-testem v 

průběhu trvání PATH. A tyto testy by měly být zpracovány s přesnými položkami, které 

budou zodpovězeny učiteli z hlediska pokroku celé třídy nebo každého žáka. 

U nepřímých příjemců (mateřské školky), protože není možné sestavit longitudinální 

hodnocení žáků ve vztahu k jejich závislému chování, v se současné době předpokládá práce 

ve skupině po 3 až 5 let během dvouletého trvání projektu a očekává se zlepšení poznávání a 

pochopení emocí. 

Očekávané výsledky u dětí od 6 do 10 let jsou: 

1. poznávání a porozumění vlastním emocím a emocím druhých, 

2. zlepšení sebeovládání, 
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3. zvýšení prosociálního chování, 

4. zlepšení prosociálního klimatu ve třídě, 

5. snížení konfliktního chování, 

6. zvýšené znalosti digitálních emočních indikátorů. 

Tyto výsledky budou vyhodnoceny standardizovanými testy podávanými předběžné fázi, v 

průběžné fázi a  v  závěrečné fázi v experimentální oblasti PATH modelu.  
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1. Přehled existujících vzdělávacích materiálů z oblasti emočního vzdělávání 

 

1.1 Stručná úvodní definice emoční výchovy 

 

Definování toho, co jsou emoce, je nesmírně obtížné a komplikované, jelikož jsou to jevy 

různého příčinného původu.  Jsou spojeny s afektivními reakcemi náhlého nástupu, s velkou 

intenzitou, s přechodným charakterem a doprovázené zdánlivými somatickými změnami, 

které jsou vždy prezentovány jako reakce na mimořádnou situaci nebo na příznaky 

překvapující povahy nebo velké intenzity. Jsou spojeny s biologickými potřebami a pod 

kontrolou subkortikálních útvarů, které způsobují, že různé formy jsou prezentovány a plní 

funkce různých generovaných zdrojů (Puente, 2007). 

 

 

Vzdělávání se tradičně zaměřuje na rozvoj intelektu, s výrazným opomíjením emočního 

vývoje. Ve všech dobách se vždy poukazovalo na nutnost integrální výchovy, při níž jsou 

rozvíjeny všechny dimenze jednotlivce. To znamená, že kognitivní vývoj musí být doplněn 

emocionálním vývojem. Na druhou stranu, vzdělávání je proces charakterizovaný 

mezilidským vztahem, který je prosycený emocionálními faktory, což vyžaduje, aby se 

zvláštní pozornost věnovala emocím kvůli různým vlivům, které mají na vzdělávací proces. 

Nicméně, jak uvádí Tapia (1998), emoční vývoj dětí je do značné míry ignorován školními 

osnovami. 

 

Bisquerra (2001) definuje emoční vzdělání jako: Průběžný a trvalý vzdělávací proces, jehož 

cílem je posílit emocionální vývoj jako nezbytný doplněk kognitivního vývoje, který je 

základním prvkem vývoje integrální osobnosti. 

Emocionální vzdělávání je vzdělávací proces, jehož cílem je rozvíjet emocionální 

kompetence. Emocionální kompetence jsou základní kompetence pro život, které doplňují 

kognitivní vývoj, na který se vzdělávání zaměřuje ve 20. století, a jsou podstatnou součástí 

integrálního rozvoje osobnosti (Bisquerra, 2009, 2016). 

Za tímto účelem je navržen rozvoj znalostí a dovedností o emocích, aby jednotlivec mohl být 

vycvičen a aby lépe čelil výzvám, které vznikají v každodenním životě. To vše je zaměřeno 

na zvýšení osobní a sociální pohody. Z této definice vyplývá, že emoční vzdělání musí být 

úmyslné a systematické, avšak v současné době je emoční vzdělání občanů spíše ponecháno 

náhodě s více či méně katastrofálními důsledky. 

Goleman (1997) navrhuje jako možné řešení vytvořit novou vizi o úloze, kterou by školy 

měly hrát v integrálním vzdělání studenta - usmířit emoce a poznání ve školních třídách. V 

tomto smyslu by vzdělávání mělo ve svých programech zahrnovat výuku v podstatě lidských 

dovedností, jako je sebeuvědomění, sebeovládání, empatie a umění naslouchat, stejně jako 

řešení konfliktů a spolupráce s ostatními. 

Výraz emoční vzdělání se objevuje v kontextu katalánského jazyka v polovině devadesátých 

let a rozšiřuje se po celém Španělsku a Latinské Americe od první dekády dvacátého století. 
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1.2 Vědecké studie o vzdělávání v emocionální výchově nebo emoční inteligenci: kulturní 

proměnné pro uplatnění konceptu 

 

Odborníci zabývající se emoční inteligencí souhlasí, že je velmi obtížné definovat emoční 

inteligenci. Vede se diskuze o definici samotného konceptu v závislosti na použité teoretické 

perspektivě. Například můžeme najít modely schopností a smíšené modely (García del 

Castillo-López, 2011, García del Castillo-López, García del Castillo & Marzo, Mayer, 

Salovey & Caruso, 2000). 

Tvrdí však, že bez tohoto druhu inteligence náš intelekt není schopen využít všech svých 

možností. Pokud mozek funguje podle očekávání, pak se emoční inteligence zvyšuje s 

intelektuálními schopnostmi (Goleman, 1997, s. 8). 

Důraz na emoční a sociální výchovu je klíčem k rozvoji dovedností a schopností důležitých 

pro pracovní trh, ale také pro osobní úroveň jednotlivců (Executive summary, 2015).  

Emocionální inteligence vzniká již v prenatálním období. Po narození dítěte se objevují 

bouřlivé období, kdy lze nalézt různé charakteristiky, které poukazují na emoční vývoj 

jednotlivce. Rodiče mají nenahraditelnou roli v emoční inteligenci svých dětí (Líšková, 2014, 

41-42). Líšková uvádí, že třítýdenní dítě vykazuje první emocionální potřeby. Matka a dítě 

komunikují a pozitivní emoce přispívají k pozitivnímu vývoji dítěte. Na konci prvního roku 

dítěte vzniká základ pro vyšší lidské emoce. Sebevědomí dítěte se projevuje mezi prvním a 

třetím rokem života. 

Výskyt častých negativních emocí vůči dítěti může poškodit jeho duševní a fyzické zdraví. 

Zobrazování empatie je pozorovatelné u dvouletých dětí. Potřeba strávit čas s rodiči a 

přijmout lásku v raném dětství je nesmírně důležitá. Návrat matky do práce po mateřské 

dovolené lze vnímat jako kulturní proměnnou. V České republice existuje poměrně dlouhá 

rodičovská dovolená, která může trvat až čtyři roky. Obvyklá doba v České republice, kterou 

žena stráví s dítětem na rodičovské dovolené, je tři roky. To vede k otázce, zda délka 

rodičovské dovolené ovlivňuje emoční inteligenci dětí. Ostatní státy EU mají relativně 

krátkou rodičovskou dovolenou ve srovnání s Českou republikou, a proto musí rodiče 

poskytovat náhradní péči v raném věku svého dítěte 

Když děti začínají povinnou školní docházku, postupně se rozvíjí jejich sebemotivace, 

sebedůvěra a soucit (Líšková, 2014, s. 47). Rodiče, kteří projevují soucit se svým dítětem, učí 

své dítě, jak být soucitný. Pozitivní vývoj dítěte také podporuje pozitivní vztah mezi dítětem a 

učitelem. Prvotní hodnocení se začíná spojovat s racionálním uvažováním na základní škole. 

Školní děti získávají lepší povědomí o svých emocích; chápou je a mohou je přesněji vyjádřit. 

Děti, které jsou schopné vcítit se do pocitů druhých, jsou v kolektivu velmi oblíbené. Školní 

děti jsou již schopny posoudit, zda jsou jejich pocity přiměřené a snaží se regulovat své 

pocity. Sebehodnocení jejich emocí a emocí druhých odráží, jak si myslí, že je ostatní 

vnímají. V tomto věku se vyvíjejí sebehodnotící emoce. Jsou velmi důležité, protože regulují 

chování dětí a rozvíjejí sociální kompetence (Vágnerová, 2012, s. 305-311). Při 

sebehodnocení žáků lze nalézt další kulturní proměnnou. Jak žáci vnímaji sami sebe v 

kolektivu ? Jak je vidí ostatní (v dané zemi)? 

Podle Vagnerové (2016, s. 326) lidé, kteří se orientují ve svých vlastních emocích, je mohou 

dobře využívat, jsou vyvážení a spokojení. Tito lidé se dokážou vyrovnat se stresovými 

situacemi, protože mohou využít efektivní strategie. Jošt (2010, s. 196) uvádí příklad vlivu 

emoční inteligence na úspěch v životě. Domnívá se, že lidé s pokročilou emoční inteligencí 

mají lepší sociální adaptaci, vyšší vzdělání a jsou kvalifikovaní pro práci na vyšších pozicích. 
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Malá psychosociální adaptace je typická pro lidi s méně rozvinutým emočním stavem. Na 

jaké úrovni zvládnou stresové situace? Jak úspěšní jsou žáci ve zvládání stresových situací? 

Existuje rozdíl v míře zvládání stresu v jednotlivých zemích? 

Vagnerová (2016, s. 326) uvádí, že emoční inteligence má dopad na úspěch a jeho realizaci v 

oblastech sociální adaptability a pružnosti reakcí. Emocionální inteligence je zodpovědná za 

práci nebo studium; kvalita sociálních vztahů snižuje pravděpodobnost maladaptace. 

Mynaříková (2015, s. 76-77) provedla výzkum v České republice v letech 2012 a 2013 se 

zaměřením na korelaci mezi emoční inteligencí a lhaním. Určila faktory emoční inteligence, 

které ovlivňují lhání za určitých podmínek. Počet lží, které mluvili respondenti, závisel na 

jejich emocionálních rysech, zejména na sebeovládání. Respondenti, kteří měli nižší skóre 

emoční inteligence, častěji lhali a byli ochotni to přiznat. Respondenti s vyšším skóre emoční 

inteligence často lhali svým přátelům a příbuzným v prosociálních situacích. Tito respondenti 

častěji lhali dětem než dospělým a jako důvod jejich lhaní dali prosociální chování. Jak 

ovlivňuje stupeň emoční inteligence lhaní? 

České vzdělávání podle Líškové (2014, s. 58) si plně uvědomuje, že už nestačí učit se 

pravidla dobrého chování, ale že důležité kompetence zahrnují lásku a zájem o ostatní. 

Wedlichová (2011, s. 50) píše, že výuka emočních dovedností by měla být relevantní pro 

vývojovou fázi dítěte a vyhovovat pochopení dítěte. Emocionálně inteligentní člověk se 

nenarodí; člověk se postupně emočně inteligentní stává. Škola posiluje principy dobrého 

chování a přímo vystavuje žáky zkušenostem, které by nikdy nezískali v uzavřeném rodinném 

kruhu. Učí je řídit své emoce a vyřešit konfliktní situace, které vznikají mezi spolužáky. 

Dobře fungující tým třídy spontánně rozvíjí zájem o své členy třídy a žáci se učí empatii a 

toleranci vůči ostatním. Všechno se děje podle věku žáků a jejich schopností. To také 

potvrzuje skutečné sebehodnocení žáka, který má pevnou pozici ve třídě. 

Linhartová (2013, s. 94-96) dodává, že vývoj emoční inteligence se týká dětí předškolního i 

školního věku. Emocionální inteligence může být začleněna do školních vzdělávacích 

programů českých základních škol v tématu Osobní a sociální výchova.. 

České vzdělávání se více zaměřuje na vědomostní stránku, ale emoční výchova žáků je velmi 

důležitým prvkem vzdělávání žáků v jejich osobnostním rozvoji. Z tohoto důvodu je v 

současné době snaha o změnu, jak poukazuje Kasper & Kasper (2014, str. 141-143), kteří se 

domnívají, že učební osnovy dokumentují úsilí o reformu vzdělávání a úsilí o rozvoj 

emočních a sociálních kompetencí žáků. V současné době se vedou diskuse českých 

pedagogů o sociálních kompetencích na dvou úrovních. Mezi klíčové oblasti patří oblasti 

kurikulárních cílů a rozvoj sociální inteligence a oblast sociálně citlivého zvládání 

vzdělávacích procesů. Emocionální kompetence rovněž pomáhají rozvíjet sociální 

kompetence. 

 

Lišková (2014, str. 61-67) dále uvádí, že k dosažení tohoto cíle je správné používat různé 

pedagogické prostředky k pochopení žáka jako předmětu vzdělávání. Patří mezi ně emoční 

vzdělání s obecně uznávanými hodnotami, pozitivní vztahy mezi učiteli a žáky, včetně jejich 

otevřené komunikace, empatie, respektování potřeb ostatních žáků, podpora pozitivních 

hodnot a vedení žáků k sebevědomí a sebereflexi. Sebehodnocení je důležitým faktorem 

motivace a může vyvolat motivační tendence. Motivace souvisí nejen s kognitivními aspekty, 

ale také s emocionálními aspekty.  

 

Pro komplexní vzdělávání žáků byly vytvořeny různé taxonomie, kde jsou psychologické 

funkce a procesy uspořádány ve vztazích a součtech. Postupují od  nejnižších na vyšší úrovně, 
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které jsou složitější. Jednu taxonomii vytvořil David R. Krathwohl. Krathwohl (1964 v 

Líškové, 2014, s. 67-68) tvrdí, že tradiční škola zanedbává emoční, hodnotové a motivační 

vzdělávání žáků. Znalosti nejsou podle Krathwohlu možné bez hodnot, motivací a emocí. 

Líšková (2014, s. 73) konstatuje, že úspěšná adaptace dítěte na školách není jen na kognitivní 

úrovni, ale závisí také na stimulaci jeho emočního vývoje. Stuchlíková a Prokešová (2005, s. 

29) se domnívají, že v českých školách převládá emočně neutrální styl a žáci při řešení svých 

emocí nenacházejí žádnou pomoc. To vede k řadě konfliktních situací, protože žáci nejsou 

schopni orientovat se ve světě svých vlastních emocí. Děti se neučí, jak zvládnout negativní 

zkušenosti, které zažívají ve škole. 

Líšková (2014, s. 73-75) uvádí, že rozvoj emoční inteligence na českých školách probíhá 

pomocí vzdělávacích programů. Programy Základní škola, Národní škola a Obecná škola jsou 

nejčastěji zastoupeny na úrovni základní školy. Za výběr programu je zodpovědný ředitel 

školy. Program Základní škola představuje obsah vzdělávání jako prostředek rozvoje žáků, 

zejména v oblasti morální výchovy, vzdělávání v oblasti životního stylu a ochrany životního 

prostředí. Obsah vzdělávání je považován za nástroj pro rozvoj osobnosti žáka, včetně jeho 

orientace v kultuře a společnosti. Program vytváří základní kompetence, které jsou svázány s 

obsahem konkrétních částí a disciplín. Program okrajově řeší postavení žáka v procesu 

vzdělávání a postoje učitelů a jejich poslání. Program je zaměřen na plnění kognitivních úkolů 

a poskytuje malý prostor pro používání emocí ve výuce. 

Program Národní škola se snaží respektovat dětství jako plnohodnotné období lidského 

života. Existují reálné podmínky pro podporu emočních aspektů vzdělávacího procesu, jakož i 

promyšlených intervencí učitelů. Jedním z hlavních cílů je pozitivní emoční "ladění" žáků a 

rozvoj jejich sociálních kompetencí. Zejména učitel plní úlohu pozitivního příkladu, který 

vede žáky, aby našli své místo ve společnosti. Pro program Národní škola je pozitivní 

motivace, hodnocení a klasifikace v popředí zpětné vazby. K ohodnocení žáků se využívá 

především slovní hodnocení. 

Cílem programu Obecná škola je pomoci žákovi, aby si vytvořil svůj obraz světa a našel v 

něm základní vztahy. Výtvarná, fyzická, dramatická a hudební výchova hraje v tomto 

programu důležitou roli. Dramatické vzdělávání poskytuje příležitost k emocionálnímu 

působení ve výuce. Dítě se vžije do čtených a vyprávěných příběhů a získá mnoho zkušeností. 

Diskriminace a podcenění jsou vyloučeny a tím se pomáhá vytvářet pozitivní klima, které 

bude respektovat dítě jako osobnost. Důraz je kladen na osobní a emoční zkušenosti. Hlavním 

úkolem je ochrana a péče o děti. 

České vzdělávání se zaměřuje především na výkon žáků. Emocionálně inteligentní člověk 

dospívá postupně. Proto by se české vzdělání mělo zaměřit více na problematiku emoční 

inteligence a začlenit emoční inteligenci do svého vzdělávacího systému. 

Rodina i škola by se měla zaměřit na výchovu jednotlivce, který se bude harmonicky rozvíjet 

v oblasti emocí a bude mít takové osobnostní kompetence, které ho ochrání před rizikovým 

chováním a sociálně patologickými jevy. 

Škola je nejdůležitějším mimorodinným sociálním zařízením (Bronfenbrenner 1979). V rámci 

školního kontextu žáci čelí náročným kognitivním úkolům, testují své dovednosti, konfrontují 

nové poznatky a nové stavy vzájemných vztahů, získají prvky svého kulturního kontextu 

(Coleman, Hendry, 1992, Palmonari, 2001). 

Jak vidíme, vědecké studie, které analyzovaly konstrukci emoční inteligence, ukazují, že když 

se děti a dospívající potýkají s emocionálními potížemi nebo nedokáží zpracovat to, co se děje 
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v jejich životě na sociální a emocionální úrovni, pak se stanou neschopnými plně využít všech 

vzdělávací příležitosti, které jim byly nabídnuty v rámci učebny. 

Vědecká literatura (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani & Schiralli, 2011, 

2013,2014) ve skutečnosti souhlasí s tím, že zvýšení emocionálních dovedností představuje 

nejúčinnější ochranný faktor, aby se zabránilo většině forem obtíží a patologických závislostí 

(drogová závislost, anorexie, bulimie, závislost na internetu, alkoholismus atd.) během 

dospívání. 

Emocionální výchova by zahrnovala úpravu školních programů a rozpoznání citové 

gramotnosti ve vzdělávací oblasti (Goleman 1997). 

Greespan vyzývá pedagogy, aby navrhli intervence do emočně-afektivní výchovy, kterou 

považují za stejně významnou jako kognitivní vzdělávání, protože "z důvodu této dichotomie 

naše kultura investovala z intelektuálního a institucionálního hlediska do myšlenky, že rozum 

a emoce jsou odděleny a neslučitelnost a racionalita musí převládat "(Greespan, 1997). 

V Itálii, v souladu s výše uvedenými studiemi, podporuje Plán vzdělávání učitelů (2016-2019, 

MIUR) prostřednictvím směrnic druh vzdělávání a odborné aktualizace založené na konceptu 

"vzdělávání komunity". 

Základní programové a opakovací kurzy týkající se emoční inteligence jsou určeny ke 

zpřístupnění a šíření modelu intervence pro prevenci problémů mladistvých a pro podporu 

duševního zdraví nové generace na základě principů emoční inteligence a technik emoční 

výchovy. 

Abychom uznali smysl emocionálního života ve formativních procesech, je nezbytné obnovit 

důstojnost pocitů, rozpoznat je, myslet je a dát je na jevo, protože emoční život je "srdcem 

formace" (De Monticelli, 2003). Z tohoto důvodu  hlavní roli hraje školení o inteligenci při 

koncipování a realizaci vzdělávacích kurzů. 

Absence reflexe o formativní zkušenosti emočního života je částečně zodpovědná za současný 

kulturní kontext charakterizovaný sentimentální negramotností, rozšířeným hledáním silných 

emocí a adrenalinovým vzrušením (jak dokazuje nárůst šíření euforických látek, bezstarostná 

rychlost, hazardních her) (Lacroix, 2002). 

Didaktika emocí (Mariani & Schiralli, 2011, 2013,2014) používaná v italském školském 

kontextu se skládá z flexibilního a velmi praktického modelu intervence, vhodného pro 

všechny školy a pro každou věkovou skupinu, od 4 do 16 let. 

Didaktika emocí je efektivním, univerzálním a kompatibilním formátem: 

• je účinná, protože je experimentálně testována na širokém vzorku subjektů přísnou 

vědeckou metodologií a získává důležité výsledky o zvýšení ochranných faktorů a sníženíí; 

• je univerzální, protože může být použita ve všech školách s žáky ve věku od 4 do 16 let, aby 

se zabývala různými problémy, zejména těmi, které se týkají patologických závislostí (látky, 

alkohol, technologie, jídlo a další) a všechny ostatní formy nepohodlí včetně fenoménu 

šikany; 
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• je kompatibilní, protože díky svým vlastnostem a charakteru může být aplikována ve všech 

školách bez zásahu do běžných didaktických činností, aniž by představovala práci na víc pro 

učitele a minimální náklady na realizaci. 

Didaktika emocí již byla uplatněna v mnoha italských školách a dosáhla pozoruhodných 

výsledků a statisticky významným způsobem snížila spotřebu drog, šikanování, agresivního 

chování a různých forem problémů u těch žáků, kteří se účastnili emocionálního vzdělávání v 

jejich příslušných školách. 

V italském kontextu se experimentování uskutečnilo v rámci projektové intervence 

financované regionem Lazio s Národním fondem proti drogám (DGR č. 632/05). Následně 

byla potvrzena pro oblasti provincie Grosseto a provincie Neapol, přičemž získané výsledky 

byly stejné. Experimenty prováděné v provincii Viterbo (2006) av provincii Grosseto (2007) 

zahrnovaly více než 2 000 studentů ve věku 5 až 16 let, 120 učitelů a přibližně 700 rodičů. 

Výzkumníci postupovali s obvyklou metodologií vědeckého výzkumu (experimentální 

skupina, kontrolní skupina, předtest a post-test), získali statisticky významné výsledky na 

konci těchto dvou experimentů. 

Ve Španělsku byl v polovině devadesátých let zaveden termín "emoční vzdělání" v době, kdy 

neexistoval žádný internet, a tudíž nebyl známý článek Saloveya a Mayera (1990). Následně 

zveřejnění knihy Emoční inteligence Daniel Goleman (1995) přispělo k rozvoji emočního 

vzdělání. Z té doby se tak ve španělském jazyce zachovaly tři pojmy: 1) emoční inteligence 

jako hypotetický konstrukt psychologie; 2) emoční vzdělání jako praxe, která je založena na 

různých teoretických rámcích, a jehož účelem je rozvoj emočních kompetencí; 3) emoční 

kompetence chápané jako výsledky učení v emočním vzdělávání (Bisquerra a Pérez, 2007). 

V šíření emočního vzdělávání hraje důležitou roli GROP (Výzkumná skupina v 

psychopedagogické orientaci) univerzity v Barceloně, kde se první publikace objevují na 

přelomu 20. století a 21. století (Bisquerra, 2000). Projevy, které zásadně ovlivnily praxi, jsou 

dále blíže popsány.  

V roce 1998 byl na univerzitě v Barceloně vytvořen volitelný předmět o emoční výchově, z 

něhož v roce 2002 vznikl postgraduální program Emoční výchova, první svého druhu na světě 

dle informací, které máme k dispozici. V současnosti se šíří ve Španělsku (Lleida, Malaga, 

UNED, Santander, Santiago, Zaragoza atd.) a Latinské Amerika (Mexiko, Peru, Chile, 

Argentina atd.). 

V rámci tohoto postgraduálního programu se uskutečňuje praktikum, které má za cíl 

navrhnout, aplikovat a vyhodnotit program emočního vzdělávání v reálných vzdělávacích 

centrech. V současné době bylo realizováno více než 800 programů, které byly v praxi 

důležitým faktorem pro šíření emočního vzdělávání. 

Důsledkem toho bylo předložení více než 15 doktorských dizertací na toto téma. Speciální 

školení o emočním vzdělávání bylo také realizováno po celém Španělsku a Latinské Americe. 

To vše jsou prvky, které podporují šíření emočního vzdělávání. 

Ve Španělsku a zejména v autonomním společenství Katalánsko všechny učební osnovy a 

oficiální obsah primárního, sekundárního nebo středního školství přímo nebo nepřímo odráží 

emoční vzdělání. 
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Avšak konkrétní prvky a prostory určené k tomuto účelu ve výukové realitě každodenního 

života jsou ponechány na uvážení učitelů tak, aby se aplikovaly integrálně ve výuce, 

vzdělávání a výuce disciplín nebo nejvíce relevantních předmětů. To znamená, že neexistuje 

žádný plán, systematické sledování a odpovídající hodnocení procesů používaných pro 

specifické emoční vzdělávání. 

To neznamená, že by učitelům chyběl konkrétní výcvik o významu emocí a jejich možném 

řízení ve škole. Naopak dnes lze říci, že citlivost ohledně významu emoční inteligence ve 

vzdělávání je známá a připisována velké většině učitelů. 

A nejen to - mnoho učitelů absolvovalo odbornou přípravu, zejména v Katalánsku, díky 

akademickým nebo univerzitním kurzům specializace, mezi nimiž byly vytvořeny a 

realizovány skupiny GROP (Gruppe de Recerca en Orientació Psicopedagògica), které patřily 

k průkopníkům ve Španělsku a možná i v Evropě. 

Z publikací GROP byly publikovávny mimo jiné práce založené na emočním vzdělávání 

(Bisquerra, 1999; 2000; 2009; Bisquerra a Pérez-Escoda, 2007), praktické materiály pro 

rozvoj emočních kompetencí v raném dětském vzdělávání (López-Cassà , 2011), základní 

škola (Renom, 2003), povinná střední škola (Pascual a Cuadrado, 2001), post-povinná střední 

škola (Güell a Muñoz, 1998; 2003) (Agulló et al., 2010), návrh a hodnocení programů 

(Álvarez, 2001), hudba a emoce (Gustsem a Calderon, 2005), relaxace (López-González, 

2007) atd. 

Hodnocení programů bylo jedním z hlavních cílů výzkumu, kdy se testovaly různé měřicí 

strategie (dotazníky, testy), mezi které patří "360 ° hodnocení" (Bisquerra et al., 2006). 

V roce 2002 vzniklo postgraduální studium v emoční výchově, ze kterého byl v roce 2008 

utvořen magisterský obor. V roce 2009 vznikl magisterským obor – Emoční inteligence v 

organizacích. Oba program jsou take vyučovány v Lleide na popud Gemmy Filelly, Ramony 

Ribesové, Marie Ježíše Agully a Anny Soldevily. 

V roce 2000 byl v Barceloně zorganizován První státní kongres emoční výchovy. Podobně 

proběhla v roce 2005 První konference o emoční výchově na Barcelonské univerzitě a od té 

doby se pořádá každoročně. Více informací je možno najít zde: 

http://www.jornadeseducacioemocional.com/ 

Nadace Botín vyvinula program emočního a sociálního vzdělávání, který se aplikuje ve 

vzdělávacích centrech s cílem stimulovat zdravý růst dětí podporou oblastí souvisejících s 

emoční inteligencí. Tento program, nazvaný Zodpovědné vzdělávání, se v současnosti 

používá v 273 centrech po celém Španělsku (Responsible Education, 2018). Program trvá tři 

roky, během kterých se zpracovávají oblasti týkající se emoční intelligence pro správný 

rozvoj dětí a dospívajících. Z tripartitního pojetí jsou proměnné zpracovány ve třech 

rozměrech; jeden rozměr emocionálního vývoje, druhý kognitivní vývoj a třetina 

společenského vývoje. Program může být aplikován ve věku od 3 do 16 let a využívá jako 

vyučovací zdroje různé předměty jako je literatura, hudba nebo výtvarné umění. Nejnovější 

publikované výsledky (Palomera, Melero & Briones, 2018) s celkem 690 studenty a 45 učiteli 

z veřejných i soukromých škol ve venkovských i městských komunitách Kantábrie ukazují, že 

po dvou a půl letech aplikace programu jsou významné rozdíly  mezi kontrolní skupinou a 

experimentální skupinou. U rodin se zlepšuje oblast prosociality, štědrosti, empatie a 

spolupráce. V učebně hlásí učitelé zlepšení v oblasti izolování se, agresivity, nálad a zvládání 

stresu. U dětí dochází ke zlepšení jejich emoční inteligence, zejména při identifikaci a 

http://www.jornadeseducacioemocional.com/
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porozumění emocím i tvořivosti. Stručně řečeno, autoři studie specifikují dva typy obecného 

dopadu programu; propagační a preventivní dopad. Dále naznačují, že včasná aplikace 

programu vede k lepšímu výsledku u dětí. 

Ve Španělsku v posledních letech vzrůstá zájem o emoční vzdělávání ve třídách. Zvláštní 

iniciativy center, která jsou buď jako doplňková nebo mimoškolní činnost nebo jako školení 

prostřednictvím různých sdružení rodičů a studentů, se zabývají zavedením konceptu emoční 

inteligence jak u učitelů, tak u žáků a jejich rodin. 

Několik španělských vědců se zabývalo studiem emočních aspektů ve vývoji dětí a 

dospívajících a vytvářeli různé preventivní programy jak pro práci v učebně, tak pro výuku 

učitelů. Seznam některých těchto programů naleznete v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1. Programy založené na emočních  

Program Autoři Věková 

skupina 

Popis Estruktura. 

VERA program. Benito, S.C. 

(2017) 

7-9 roků Program navržený 

podle modelu 

emoční inteligence 

(Furnham & 

Petrides, 2001) pro 

podporu znalostí a 

propagace 

sociálně-

emocionálních 

dovedností 

vyjadřování, 

regulace a 

emocionálního 

porozumění. 

7 sezení 

Program 

INTEMO +. 

Zlepšete emoční 

inteligenci 

adolescentů. 

Cabello, R., 

Castillo, R., 

Rueda, P., & 

Fernández-

Berrocal, P. 

(2016) 

Adolescenti Program, jehož 

cílem je zlepšit 

emoční inteligenci 

adolescentů a 

doplňuje 

předcházející 

program, který byl 

publikován v roce 

2013. 

12 + 2 sezení 

distribuovaná ve 

čtyřech fázích 

shromážděných v 

modelu Mayer, 

Salovey & Caruso 

(2004). 

Program 

PREDEMA. 

Emocionální 

Montoya, I., 

Postigo, S., & 

Gónzález, R. 

-- Program se 

zaměřuje na 

rozvoj čtyř 

7 sezení 

zaměřených na 
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vzdělávání - 

program pro 

mládež. Od emoce 

k významu 

(2016) dovedností emoční 

inteligence u 

učitelů dle modelu 

Mayer, Salovey & 

Caruso (2004) . 

učitele. 

Přemýšlení o 

emocích. 

Intervenční 

program pro 

vzdělávání dětí. 

Giménez-

Dasí, M., 

Fernández, 

M., & Daniel, 

M.F. (2016) 

2-5 let Program zaměřený 

na zlepšení 

znalostí, emoční 

regulace, 

sociálních 

dovedností a 

empatie v raném 

dětství. 

Průvodce pro 

učitele. Návrhy 

přizpůsobené 

věkové úrovni. 

Materiály pro 

práci ve třídě a 

doma s rodiči. 

Program 

INTEMO 

Průvodce ke 

zlepšení emoční 

inteligence 

dospívajících. 

Ruiz, D., 

Cabello, R., 

Palomera, R., 

Extremera, 

N., Salguero, 

J.M., & 

Fernández-

Berrocal, P. 

(2013) 

Adolescenti Program, jehož 

cílem je zlepšit 

emoční inteligenci 

adolescentů a 

doplňuje program, 

který byl 

publikován v roce 

2013. 

1 úvodní sezení + 

12 sezení 

distribuovaných ve 

čtyřech fázích 

shromážděných v 

modelu Mayer, 

Salovey & Caruso 

(2004). 

Návod  pro 

posouzení 

získaných 

dovedností. 

Program 

FORTIUS. 

Psychologická síla 

a prevence 

emočních potíží. 

Méndez, 

F.X., 

Llavona, 

L.M., 

Espada, J.P., 

& Orgilés, M. 

(2012) 

8-11 let. 

 

Program zaměřený 

na rozvoj 

psychologické 

síly, která 

zabraňuje 

emocionálním 

problémům a řeší 

osobní problémy. 

12 sezení 3D; sílné 

stránky emocí, 

chování a 

kognitivní. 

Program PIECE. 

Program emoční 

inteligence pro 

koexistenci škol. 

Vallés, A. 

(2006,2008) 

6-16 let. Rozvoj 

kognitivních, 

emocionálních, 

sociálních a 

sebeovládacích 

dovedností. 

8-9-10 pracovních 

jednotek v 

závislosti na 

úrovni vzdělání. 6 

dimenzí; znalost 

vlastní 

emocionality, 
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vyjádření a 

emocionální 

zkušenosti, 

myšlení-

emocionální 

asociace, znalost 

emocionality 

druhých, 

inteligentní 

zvládání 

emocionality a 

rodina jako základ 

pro emoční vývoj. 

 

 

1.3 Seznam souvisejících témat s emoční výchovou nebo emoční inteligencí v každé zemi 

 

Když dnes hovoříme o emoční inteligenci, ve všech zemích jsme okamžitě spojeni se slovy 

jako jsou empatie, motivace, sebeovládání, schopnost přizpůsobit se a řízení emocí. Jedná se 

o slova, která nejčastěji souvisí s konstrukcí emoční inteligence. Dalšími blízkými rozměry 

jsou prosociální a charitativní chování. 

Emoční inteligence obsahuje schopnost vědomí a sebe-ovládání, motivaci, empatii a 

dovednosti v řízení sociálních vztahů, například schopnost řešit sociální problémy nebo 

konflikty. Jsou zásadní pro každého a každá osoba je u sebe může rozvíjet. 

Dnes se emoční inteligence stále více využívá ve vzdělávacích programech škol; stává se 

rozhodujícím faktorem při určování akademického úspěchu všech studentů. Studenti mohou 

být vedeni k dovednostem v oblasti akademického úspěchu pomocí cvičení kompetencí, 

jejichž cílem je budovat přátelství, snižovat agresivitu, antisociální a / nebo rizikové chování a 

podporovat spolupráci a společensky přijatelné chování prostřednictvím výuky empatie: 

schopnost rozvíjet u studentů nejúčinnější obranné factory při potýkání se s obtížemi a 

nepohodlím se zvláštní zřetelem na deviantní chování a / nebo na patologicky závislé chování.  

Dnes se emoční inteligence stále více využívá ve vzdělávacích programech škol; stává se 

rozhodující rolí při určování akademického úspěchu všech studentů. Studenti mohou být 

vedeni k dovednostem v oblasti akademického úspěchu pomocí cvičení kompetencí, jehož 

cílem je budovat přátelství, snižovat agresivitu, antisociální a / nebo rizikové chování a 

podporovat spolupráci a společensky přijatelné chování prostřednictvím výuky empatie. 

Důraz se klade na rozvíjení těchto schopností jako nejúčinnějších preventivních faktorů u  

žáků potýkajících se s problémy či sklony k deviantními či patologickému chování. 

V České republice se při studiu emocionálního vzdělávání a inteligence setkáváme s řadou 

témat během základního vzdělávání. Učitelé jsou seznámeni s konceptem emočního 

vzdělávání; nicméně nebylo součástí jejich odborného výcviku, proto vedou své žáky 

částečně intuitivně a částečně na základě informací ze svého samostudia. Některé informace o 

emočním vzdělávání jsou začleněny do učebních osnov; některé se podílejí na různých 
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projektových dnech a mimoškolních aktivitách. Ve své výuce se učitelé snaží rozvíjet empatii, 

schopnost identifikovat a řídit vlastní emoce a přizpůsobit chování na základě pozorování 

emocí druhých tak, aby žáci zlepšili vzájemnou komunikaci. 

Je velmi žádoucí, aby žáci mohli komunikovat o svých postojích a pocitech a efektivně 

komunikovat, spolupracovat a řídit problémy v rámci skupiny nebo třídy. Možnost sebe-

motivace je také velmi důležitá. Důežité je se také vést žáky k prosociálnímu chování a 

soucitu s ostatními i opakovanými sbírkami zaměřenými na podporu sociálně slabých, vážně 

nemocných, adopcí na dálku, zvířecích útulků atd. Mnoho z těchto činností organizují žáci ze 

školního parlamentu pod dozorem svých učitelů. 

V Itálii je v posledních letech stále častější i spojení mezi citovou inteligencí a vnímavostí. 

Neuroscientické studie ukázaly, že vnímavost je ovlivňována posilováním kognitivních 

kontrolních mechanismů prefrontálních oblastí mozku; tak napomáhá poklesu aktivit v 

oblastech věnovaných zpracování emocí, jako je amygdala. 

Corcoran, Farb, Anderson a Segal (2009) se domnívají, že trénink vnímavosti rozvíjí emoční 

regulaci zvyšující kapacity pozornosti a metakognitivní povědomí (tj. schopnost zažívat 

myšlenky a pocity z decentralizované perspektivy), což zvyšuje schopnost tolerovat rušivé 

emoce a přijímání vnitřní stavy. 

Ve Španělsku existuje velké množství studií o programech emočního vzdělávání 

aplikovaných na studentech, avšak jen velmi málo se zaměřuje na účinky na učitelích (López 

Goñi a Goñi, 2012). 

Vzhledem k důležitosti příkladu učitele v emocionálním vývoji studentů je nezbytné, aby 

učitelé rozvíjeli své emocionální kompetence a uplatňovali je v praxi. Pro učitele může být 

obtížné pomáhat emocionálnímu rozvoji studentů, pokud dosud nepracovali na emocionálním 

vývoji vlastním (Cabello et al., Pérez, J.C, 2008, Sutton a Wheatley, 2003). 

Je důležité si uvědomit, že ačkoli na emoční inteligenci byl v posledních letech kladen velký 

důraz a učitelé jsou s tímto konceptem obeznámeni, ještě není součástí výchozího vzdělávání. 

V rámci předmětu jako např. psychologie jsou seznámeni s konceptem, ale výcvik je stále 

výjimkou, pokud v tomto ohledu není dosaženo nějaké specializace. 

Emocionální vzdělávání je založeno na výzkumu emoční inteligence, teorii vícerých 

inteligencí, pozitivní psychologie, neurověd, psychopedagogických pokynů pro prevenci a 

rozvoj, prosocialitě, odolnosti a dalších přínosů prostředí lidského rozvoje. 

Praxe emoční výchovy zahrnuje různé aktivity introspekce, relaxace, meditace, dýchání, 

pozornosti, skupinové dynamiky, dramatizace, emočního čtení, hraní rolí, her, dynamiky těla 

apod. 

Různí členové GROP, jako jsou Bisquerra a Hernández (2017), López-Cassá, Pérez-Escoda a 

Alegre (2018), López-González, Amutio, Oriol a Bisquerra (2016), Ros, Filella, Ribes a 

Pérez-Escoda (2017) a mnoho dalších, které lze nalézt na 

http://www.ub.edu/grop/publicacions/articles2/, zkoumali účinky vzdělávání. Důležitým 

aspektem bylo zavedení emoční výchovy do doučování (Bisquerra, 2012). Také používání 

emočního vzdělávání v prevenci šikany (Bisquerra, 2014). 

 

http://www.ub.edu/grop/publicacions/articles2/
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1.4 Vědecké studie o prevenci návykových látek. Různé druhy závislostí: kulturní 

proměnné pro aplikaci konceptu 

 

Patologické závislosti jsou stále jednou z celosvětových hrozeb existence a řádného rozvoje 

lidské společnosti; prevence je určitě jedním z nejúčinnějších nástrojů pro boj proti 

závislostem a je proto nutné soustředit maximální tlak v tomto úsilí jak na stát, tak na 

instituce: sociální organizace, masmédia a vzdělávací instituce. Musíme doufat, že vznik a 

realizace občanských iniciativ na všech úrovních, od státu k osobním, pomůže efektivně 

vyřešitt tento problém. Je také důležité podporovat tuto činnost v celosvětovém měřítku.  

V tomto smyslu řada studií ukazuje, že je třeba vzít v úvahu zvláštní úlohu vzdělávacích 

institucí v tomto problému. Důležitou součástí je podpora zájmu zaměřeného na osobnost, 

vyjádřeného tvůrčí transformací sebe a okolního světa. V této souvislosti jsou potřebné 

efektivní formy vzdělávání, které jsou schopné podchytit všechny formy závislostí. Studie 

ukazují, že odpovídající motivace také podporuje občanskou pozici studentů a mladých lidí, 

kteří se na základě získaných zkušeností účastní preventivních a rehabilitačních akcí na 

vytváření pozitivních hodnot mladších generací, pomáhají při prevenci závislosti . a dalších 

forem otroctví (Pishchulin VI a kol., 2014). 

Existují různé typy preventivních intervencí, které je třeba prověřit. 

Přehled preventivních intervencí zjistil pozitivní účinky v několika programech, včetně 

tréninku v oblasti životních dovedností, programu Unplugged a hry Dobré chování (Foxcroft 

DR, Tsertsvadze A., 2011). 

Navíc systémová revize Cochrane zjistila, že účinky preventivních intervencí založených na 

rodině jsou malé, ale obecně konzistentní a také přetrvávající ve střednědobém až 

dlouhodobém horizontu (Foxcroft DR, Tsertsvadze A., 2011). Další recenze také označuje 

mentoring jako nástroj pro omezení užívání alkoholu a drog (Thomas RE, et al., 2011). 

Pokud jde o digitální intervence, existují důkazy mírné kvality, že tyto intervence mohou být 

účinné při snižování spotřeby látek. (Kaner EF et al., 2017). 

Konečně, přehled, který zkoumal účinnost školních preventivních intervencí, zdůraznil, že 

školní programy založené na kombinaci sociálních dovedností a sociálních vlivů vedly v 

průměru k malým, avšak konzistentním ochranným účinkům v prevenci užívání drog. To 

ukazuje, že vzhledem k tomu, že účinky školních programů jsou malé, měly by být součástí 

komplexnějších strategií protidrogové prevence, aby se dosáhlo většího dopadu (Faggiano F. 

et al., 2014). 

Dalším důležitým aspektem, který je třeba brát v úvahu při prevenci, je nová forma závislosti, 

a to zejména na internetu, neboť taková závislost se objevuje mezi dětmi jako závažný 

sociální problém. Školní vzdělání by mělo mít k dispozici příslušné nástroje pro jeho 

zvládání. Preventivní výuka je pro žáky velmi důležitá, aby rozpoznali riziko závislosti na 

internetu a správně využívali internet od začátku (Jin-Sook Lim et al., 2004). Studie 

identifikuje jako rizikové faktory pro závislost na smartphonu: ženské pohlaví, používání 

internetu, užívání alkoholu a úzkost, na druhé straně protektivní faktory: depresivní nálada a 

zdrženlivost. 

Na rozdíl od toho jsou rizikovými faktory pro závislost na internetu: mužské pohlaví, 

používání smartphonů, úzkost a moudrost / znalosti, zatímco ochranným faktorem je odvaha. 

Je třeba poznamenat, že tyto rozdíly mohou pocházet z jedinečných charakteristik chytrých 

telefonů, jako je vysoká dostupnost a primární využití jako nástroj mezilidských vztahů (Choi 
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SW et al., 2015). Nicméně literatura o prevenci závislosti na internetu je nedostatečná. 

Existuje naléhavá potřeba představit a zavést nové intervence pro různé ohrožené skupiny 

obyvatelstva, provést dobře navržený výzkum a zveřejnit údaje o účinnosti těchto intervencí. 

Rozvoj preventivních intervencí by se měl primárně zaměřit na děti a dospívající, kterým 

hrozí závislost na internetu, ale také na rodiče, učitele, kolegy a další, kteří jsou součástí 

vzdělávacího prostředí. Nově vyvinuté intervence zaměřené na závislost na internetu by měly 

být důkladně posuzovány a publikovány (Vondráčková, P., Gabrhelík R., 2016). 

Za pozornost stojí studie, která řešila otázku prevence patologických závislostí s přihlédnutím 

k tomu, že osoby v raném věku vystavené stresu, jako je zneužívání, domácí násilí a 

rodičovská psychopatologie, mají větší riziko patologických závislostí změnou 

neurologických spojení prostřednictvím senzorických, afektivních, motivačních a výkonných 

domén. Pochopení těchto změn může pomoci při informování o vývoji cílenějších a 

účinnějších programů včasné intervence a prevence (Leslie E. Roos a kol., 2018). 

 

Jednorázová intervence může například dosáhnout cíle poskytováním informací o tématu, ale 

nedosáhne cíle prevence (Medina-Mora, 2005). Proto se ukázalo, že čas je důležitým 

faktorem efektivity programu. Neexistují žádné intervence s méně než 10 sezeními (a 

nejméně 45 minut na sezení) ve všech programech obsažených v těchto 12 článcích. V 

některých studiích trvání intervencí bylo nejméně dva školní roky a celkový čas, během 

kterého se konají sezení, je kratší než 3 měsíce. Nakonec je dalším důležitým prvkem výcvik 

zúčastněných stran v provádění programu prevence (učitelů, rodičů a sociálních pracovníků). 

Některé studie týkající se tohoto tématu však ukázaly pozitivní účinek jednání až v době, kdy 

se děti dokázaly vypořádat se situacemi, a tudíž odložit experimentování na pozdější dobu. 

Pro některé autory je však důležité vyvinout strategie pro cílenější preventivní zásahy u dětí a 

dospívajících, kteří již absolvovali testovací fázi. Jedním z hlavních úkolů v nadcházejících 

letech bude vytvoření multidisciplinární dynamiky v různých oblastech výzkumu, včetně 

pedagogů a profesionálů v oblasti prevence. 

Vědecká literatura (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani a Schiralli, 2011, 

2013,2014) (Austin, Saklofske, & Egan, 2005, García del Castillo, 2011, García del Castillo-

López, Gázquez & Marzo, 2013) ve skutečnosti souhlasí, že zvýšení emocionálních 

dovedností představuje nejúčinnější ochranný faktor, který zabraňuje většině forem problémů 

a patologických závislostí (drogová závislost, anorexie, bulimie, závislost na internetu, 

alkoholismus atd.) během dospívání. 

1.5 Vzdělávací zkušenosti učitelů mateřských a základních školy s prevencí závislostí 

 

Včasné užívání drog, jako je tabák a alkohol, je spojeno s pozdějším zneužíváním drog a věk 

zahájení užívání drog klesá. Několik studií naznačuje, že vzdělávací intervence by 

pravděpodobně měly začít na základní škole, aby se maximalizoval jejich preventivní dopad, i 

když je takové vzdělávání nedostatečně rozvinuté a špatně probádané. Existují důkazy, že 

intenzivní dlouhodobé programy, zejména ty, které zahrnují rodiče a širší komunitu a 

používají interaktivní učební styly, mohou mít dlouhodobý a přínosný dopad na budoucí 

užívání drog (Lloyd C., et al., 2009). 

Zkušenosti a objevy získané implementací a hodnocením B.E.S.T. Programu pro dospívající 

dovedl jeho autory k tomu, aby navrhli různá doporučení ohledně vývoje a realizace 

budoucích programů prevence závislostí mládeže. Za prvé se doporučuje přijmout pozitivní 
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přístup k rozvoji mládeže v prevenci závislostí. Nedávno se výzkumníci a odborníci shodli na 

tom, že chování dospívající mládeže, včetně návykového chování, sdílí společné předchůce a 

že věda prevence by měla mít širší přístup k řešení rizikových i protektivních faktorů 

(Catalano et al., 2002). Shek (2007) tvrdil, že jedním z faktorů, které přispívají ke zneužívání 

drog u mládeže v Hongkongu, je nedostatek psychosociálních dovedností a dovedností řešení. 

Aby se tento problém vyřešil, doporučuje se zavést pozitivní a holistické systematické 

programy rozvoje mládeže, zejména pro dospívající mládež. Programy prevence závislosti by 

měly navíc začít na základní škole. Na druhé straně existující programy prevence závislostí 

pro mladé lidi jsou zaměřeny především na studenty středních škol. Programy prevence 

závislostí a pozitivní programy pro rozvoj mládeže by proto měly rozšířit jejich působnost 

tak, aby zahrnovaly nejen žáky středních škol, ale i žáky základních škol. Zatřetí, výsledky 

založené na různých hodnotících strategiích ukázaly, že použité interaktivní metody 

(například hry na hraní rolí, sledování videa, cvičení na reflexi a kreslení) byly žáky dobře 

přijaty a pomohly podpořit úsilí a prevenci. 

A nakonec, v přehledu školních preventivních programů, Durlak a Wells (1997) poznamenali, 

že několik evaluačních studií přijalo longitudinální návrh pro zkoumání udržitelnosti dopadů. 

Proto se předpokládá, že budoucí hodnocení programů prevence drogových závislostí 

mládeže by mělo zahrnovat následná hodnocení s cílem ověřit, zda dopady programu přetrvají 

v průběhu času (Shek DTL a kol., 2016). 

Co se týče úvah o prevenci patologických závislostí ve školním prostředí, je třeba věnovat 

zvláštní pozornost učitelům. Od učitele se očekává, že bude vyučovat, ale i vychovávat. Proto 

jsou často učitelé často zapojeni do řešení problémů souvisejících jak s akademickým 

výkonem, tak i špatným chováním žáků. Vedle těchto povinností se věří, že vzdělávací 

systém a všichni zaměstnanci se podílejí na zdravotní výchově a zejména na vzdělávání žáků 

o drogových závislostech. Současně mnozí učitelé považují vzdělávání v oblasti drog za 

periferní oblast jejich činnosti a necítí se kompetentní a sebejistí, aby ospravedlňovali své 

povinnosti v této oblasti. 

Pokud jde o vzdělávání učitelů zapojených do těchto projektů, analýza teoretické literatury a 

empirických údajů o problematice školení učitelů v oblasti vzdělávání a drogové prevence ve 

školním prostředí odhalila: 

1. Učitelé v rámci vzdělávacího procesu mají velký potenciál předat studentům dovednosti 

zdravého životního stylu. Kvalita programů prevence drog je určována osobní touhou a 

zapojením, stejně jako úrovní výcviku učitelů. 

 2. Hlavní překážky pro učitele při zajišťování aktivit pro prevenci závislostí mládeže jsou 

nedostatečné znalosti o této problematice; neaktivní občanské hledisko; nedostatek osobní 

touhy k takové práci; přesvědčení učitelů, že prevence zneužívání drog je odpovědností 

vysoce specializovaných odborníků, nikoli však pedagogických pracovníků; rostoucí 

nespokojenost s prací učitele v důsledku nízké úrovně sociálního uznání tohoto povolání v 

dnešní společnosti. 

3. Je zapotřebí provádět předběžnou práci s učiteli, aby se zapojili do výsledku, protože 

nedostatek motivace a osobního závazku při výuce o užívání návykových látek může činit 

učitele méně efektivním. Vzdělávání učitelů by mělo brát ohled na jejich individuální 

psychologické vlastnosti a vnitřní emocionální stav. 

4. Pedagogické příprava na výuku základních předmětů studentů učitelských oborů musí být 

nedílnou součástí vzdělávacího procesu a měla by začít s modelováním vzdělávacího 

prostředí pedagogicky odůvodněným způsobem. 



 

 
17 

Vzdělávací program "iniciované abstinence" si zasluhuje zvláštní pozornost (Kalke J., 2004), 

protože je nejen dobře přijat a pozitivně hodnocen žáky a učiteli, ale také významně snížil 

užívání látek žáky. Program se zřejmě zaměřuje na motivaci žáků způsobem, který je danému 

problémuu dobře přizpůsoben. To je potvrzeno ochotou žáků program opakovat. V tomto 

programu žáci zažijí pozitivní zkušenost vědomého zřeknutí se určité látky (média), která 

vede k změně chování spotřebitelů vzhledem k počátečnímu stavu, alespoň během 

tříměsíčního pozorovacího období. 

To podporuje teoretický behaviorální předpoklad, že díky vědomému zřeknutí se  žáci 

nabývají vlastní zkušenost umožňující jim řídit svou konzumaci autonomním způsobem. Ve 

vývojové fázi, kdy je nárůst normální, dochází k omezení používání bez příkazu a bez 

nátlaku. Je pravda, že účinky nejsou příliš velké, ale jsou v rozporu s obecným vývojem této 

věkové skupiny. Výsledky této studie se týkají 6.-8. ročníků, což je v průměru 12 až 15 let. 

Jedná se právě o věkové skupiny, ve kterých začíná a stoupá spotřeba návykových látek: fáze 

vývoje dospívajících. Závěry jsou proto platné pouze pro tuto věkovou skupinu. V dalším 

kroku by mělo být zkoumáno, zda je program vhodný i pro vyšší třídy, tj. pro žáky ve věku 

nad 16 let (Kalke J., Raschke P., 2004). 
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2. Vztah mezi emocionální výchovou, jako preventivním faktorem a závislým chováním 

 

Poživání drog nebo návykové chování jsou přímo spojeny s emocemi. Existuje mnoho 

empirických důkazů o vztazích mezi emocionálními proměnnými jako o spouštěčích užívání 

drog, které upozorňují na ochrannou úlohu emočních schopností u alkoholu, tabáku nebo 

jiném chování při užívání drog (García del Castillo, Dias, Díaz-Perez a García del Castillo-

Lopez, Kun a Demetrovics, 2010, Moral, Rodriguez & Sirvent, 2004, Ruiz-Aranda, 

Fernández-Berrocal & Extremera, 2006, Trinidad a kol., 2004, Trinidad & Johnson, 2002). 

Dospívající jsou nejzranitelnější skupinou obyvatel, a to jak z důvodu psychosociálních 

charakteristik, tak i kvůli fáze vývoje, ve které se nacházejí. Proto je nezbytné zahájit co 

nejdříve školení o emocionálních dovednostech, aby bylo možné poskytnout nástroje a 

strategie potřebné k ochraně před možnými situacemi užívání drog, kterým budou čelit. 

Zkušenosti v oblasti prevence nám říkají, že je nezbytné čelit problému z multidisciplinárního 

i víceúrovňového hlediska. Nejlepší způsob prevence je vyhnout se, pokud je to možné, 

výskytu problému. Z tohoto důvodu se doporučuje primární prevence (García del Castillo a 

kol., 2014). V tomto smyslu je emoční vzdělání nutností. Kromě toxických látek i celá škála 

problematického chování může vézt k různým závislostem (Becoña, 2006; Echeburúa, 1999; 

Marlatt, Baer, Donovan & Divlahan, 1988). 

Technologický vývoj a rozvoj společnosti vedly k novým problémům v závislostech. Internet, 

smartphony, sociální sítě, aplikace pro rychlé zprávy, videohry ... jsou součástí života dětí 

prakticky od narození. Tento růst ovlivňuje různé oblasti fungování dětí, a to jak na osobní, 

tak i na sociální, rodinné a školní úrovni. Vede to tudíž k nezbytnému rozvoji intervenčních a 

rehabilitačních programů pro mladé lidi závislé na technologiích, a to iv kontextech 

vzdělávání (Echeburúa & De Corral , 2010, Soto, De Miguel & Pérez, 2018). Nejen 

technologie jsou rostoucí problém, jiné chování, jako je nakupování, hazardní hry, jídlo, sex 

... mohou způsobit problémy mezi teenagery, příbuznými a přáteli. 

Jedním z rostoucích problémů v posledních letech je mobilní hazard. Herní průmysl ve 

Španělsku žije svůj "zlatý věk" s nevídaným růstem (Agustinoy & Lorenzo, 2018, Jimenez-

Murcia, Fernández-Aranda, Granero & Menchón, 2013) a postupně se zaměřuje na mladší 

věkovou skupinu konzumentů(Buil, Solé & García, 2015), a to do takové miry, že se ozývají 

hlasy poukazující na potřebu regulace z důvodu ochrany před závislostí (Chóliz & Saiz-Ruiz, 

2016; Zhao, Marchica, Derevensky & Ivoska, 2018) a dokonce podtrhují spojení sportovních 

sázek s užíváním drog jako je alkohol (López-González, Estévez, Jiménez-Murcia & 

Griffiths, 2018). 

Podle výše uvedeného je zřejmé, že je třeba zavést výuku o emocionálních dovednostech 

během vzdělávacího procesu nezletilých. Programy výuky ve třídách založené na emočních 

složkách se ukázaly jako účinné při prevenci užívání drog a jiných typů problematického 

chování (Romero, Rodríguez, Villar & Gómez-Fraguela, 2017). Programy založené na 

emočních kompetencích, které se uplatňují u mladistvých,  se v průběhu času ukázaly jako 

účinné při zlepšování dovedností pro zvládání negativních emocí, hněvu, nepřátelství nebo 

agresivity (Castillo-Gualda a kol., 2017). Jeden z těchto programů, jenž se nejvíce opírá o 

empirické důkazy a studii o emoční inteligenci od Saloveya a Mayera, je program s názvem 
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RULER  Approach to Social and Emotional Learning  (Brackett et al, 2011;. Castillo, R., 

Fernández-Berrocal, P. Brackett , P., 2013, Mclean, Nathanson, Rivers, Flynn & Brackett, 

2016). Byly take vyvinuty programy zaměřené na na zlepšení emocionální strategie v rámci 

rodinného prostředí (Martinez, 2009), stejně jako jiné, jejichž cílem je zlepšit sociálně-emoční 

kompetence v raném věku  a upřednostňovat budování vhodných hodnot a emočních 

dovednosti (Ambrona Lopez-Perez & Marquez-Gonzalez, 2012, Lopez, E., 2007). 

Přestože se jedná o poměrně novou oblast, aplikace emoční inteligence i emoční kompetence 

související se závislostmi jsou slibné. Studie provedené v tomto smyslu ukazují ochrannou 

schopnost emočních dovedností v obou situacích – jak u užívání drog, tak u návykového 

chování. 

2.1 Hledání ve specializovaných vyhledávačích (vědecké hledání) týkající se úzké 

souvztažnosti mezi sociálně-emoční výchovou, jako preventivním faktorem, a 

závislým chováním 

Jak bylo popsáno výše, narušení chování související se zneužíváním návykových látek a / 

nebo s vývojem závislostí lze připsat komplexnímu systému sociálních faktorů. Proto léčebné 

přístupy a programy prevence prodělaly v posledních desetiletích hlubokou transformaci ve 

spojení s nárůstem zdravotnicko-vědeckých poznatků v této oblasti a vývojem sociokulturních 

kontextů, v nichž tyto obtíže vznikají. 

V dnešní době existuje mnoho programů prevence specificky určených pro základní a střední 

školy,  ale většina z nich se zdá být neúčinná: obvykle jsou dodávány jako řada roztříštěných 

krátkodobých aktivit zaměřených na konkrétní témata. Abychom čelili této neefektivnosti, 

skupina odborníků (tzv. Skupina Fetzer) v polovině 90. let představila definici sociálního a 

emocionálního učení (označovaného zkratkou SEL – social-emocional learning), aby 

indikovala koncepční rámec, který odpovídá nejmladšímu publiku a zároveň propaguje méně 

specifický, ale vice komplexní roli vzdělávací instituce (Robertson et al., 2015).  

Z několika vědeckých studií vznikla silná myšlenka, že užitečný nástrojem prevence u dětí a 

dospívajících by mohlo být regulace a zvádání emocí. Ve skutečnosti je užívání a zneužívání 

látek, které se mohou vyvíjet v závislost, spojeno (zejména během trnité přechodné fáze od 

dětství k dospívání) se silnou náchylností k provádění potenciálně rizikového chování, což je 

způsobeno nízkou úrovní sebeovládání a nekontrolované emotivitě (Pogarsky e Shmueli, 

2006). Posílení emocí a sociálních dovedností může být nepřímým způsobem, jak snížit 

náklonnost k rizikovým chováním, a působit jako preventivní faktor (nejen v oblasti užívání 

návykových látek, ale také u problematického chování, předčasného ukončování školní 

docházky a počtu spáchaných trestných činů, viz Wilson a kol., 2001). 

Metaanalýza ukazuje výsledky 165 studií týkajících se školních preventivních aktivit, od 

individuálního poradenství až po pokusy zaměřené na transformaci celého školního 

managementu. Kromě výrazné různorodosti studií, pokud jde o rozsah sledovaného účinku, 

analýza ukazuje, že na rozdíl od jiného druhu přístupu se programy opírající se o zlepšení 

sebeúcty a / nebo o podporu sociálních dovedností vedou konzistentně k pozitivnímu dopadu 

na  zkoumané antisociální chování. 

Vzdělávání a posilování sociálních dovedností hraje klíčovou úlohu při budování účinného 

preventivního přístupu vedle dílčích složek afektivní výchovy (Hansen et al., 1988). V této 

studii byly porovnány dva různé programy prevence určené dospívajícím (12-13 letí žáci) k 
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prevenci užívání tabáku, alkoholu a marihuany. První přístup využíval trénink sociální 

odolnosti proti tlaku, zatímco druhý využíval afektivní výchovu. Mladí účastníci absolvovali 

počáteční hodnocení před začátkem intervence a následně po ukončení programu stejné 

testování (12 a 24 měsíců po ukončení programů). 

Srovnání výsledků ukazuje důležitost prosociálního přístupu (v demografické fázi, jako je 

adolescence, ve které je skupina vrstevníků a vztahy, které jsou v ní budovány, velice 

důležité) při projednávání prevence užívání látek. 

Preventivní programy, které se opírají o zlepšení dovedností v oblasti odolnosti, jsou 

obzvláště účinné u nejmladších žáků, u nichž je používání látek (u nich osobně a / nebo to 

pozorují u vrstevníků) neobvyklé a u nichž jsou znalosti o těchto tématech špatné, jak ukazují 

Hopfer a kolegové v přehledu za rok 2010. Tato studie analyzuje 24 programů prevence 

zneužívání návykových látek poskytnutých studentům základních škol v letech 1980 až 2008: 

15 z nich (56% z celkového počtu) vedlo ke snížení spotřeby návykových látek ve 

střednědobém horizontu. Hodnocení navíc ukazuje, jak programy prevence zaměřené na tak 

mladé publikum jedná zejména s ohledem na zvýšení negativního vnímání látek, zvýšení 

znalostí o jejich účincích a zlepšení odolnosti. 

Jak navrhli odborníci skupiny Fetzer, na rozdíl od "kategoriálních" přístupů, které reagují na 

konkrétní problém, mohou programy prevence SEL vycházet od příčin problematického 

chování a současně podporovat dosažení pozitivních výsledků. Prostřednictvím vývoje 

vhodných učebních modelů založených na přednáškách a aplikace v každodenním životě 

programy SEL posilují schopnost dětí (dokonce i těch nejmladších) identifikovat a řídit své 

emoce, chápat a ocenit názor ostatních lidí, stanovit pozitivní cíle, zlepšit rozhodovací 

strategie a účinně řídit mezilidské vztahy (Spolupráce pro akademické, sociální a emocionální 

učení, 2003). 

Tobler a kolegové analyzovali více než 200 programů prevence poskytnutých od roku 1978 a 

1998 se zaměřením na užívání drog. Výzkumná skupina vytvořila klasifikační schéma, která 

rozděluje programy na 8 typů: 5 z nich využívalo neinteraktivního přístupu (zvýšení 

informovanosti o těchto tématech, afektivní vzdělávání, vzdělávání o hodnotách / postojích, 

kombinaci mezi posílením znalostí a afektivním vzděláváním a programy DARE); další tři se 

skládaly z interaktivních preventivních přístupů, které zohledňovaly společenské vlivy, 

zlepšování životních dovedností a komplexní modely změn. Výsledky studie naznačují, že 

neinteraktivní programy mají minimální preventivní dopad, zatímco interaktívní programy 

přinášejí lepší a informovanější rozvoj sociálních a interpersonálních dovedností. 

Největší přínosy, pokud jde o prevenci užívání látek, byly dosaženy networkovými přístupy, v 

nichž byly vzdělávací programy realizované ve škole za podpory masových médií, přednášek 

adresovaných členům rodiny (především rodičům) nebo opět transformací školní organizace 

se zaměřemím na posílení školských vazeb mezi žáky, spoluprací v oblasti učení malých 

skupin a posílení komunikace mezi školou a rodinou. Tento výzkum také zdůraznil faktor, 

který je klíčový pro zaručení účinnosti tohoto druhu intervence, tj. frekvence, s jakou se musí 

děti/adolescenti do programu zapojovat: nejúčinnějšími interaktivními programy byly 

programy s vysokou intenzitou s minimem 16 hodiny přednášek. 

Kuriózní, ne méně zajímavý prvek, který vychází z této analýzy, je to, že programy prevence, 

které zastávají externí odborníci nebo které jsou realizovány s pomocí vrstevníků, jsou obecně 
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účinnější než programy poskytované učiteli: další důkaz pro přiměřenou odbornou přípravu 

učitelů (a podporu aktivního programu), aby programy SEL měly zásadní dopad na zdraví a 

životě dětí. 

Abstrakty zkoumaných vědeckých článků jsou uvedeny v přílohách (PŘÍLOHA A). 

 

2.2 Vyhledávání studií nebo zpráv publikovaných veřejnými subjekty (organizace 

sojených národů, Evropská unie, vlády, region, ministerstva, nevládní organizace 

atd.) 

 

Četné studie souvisely s nedostatekem emoční regulace při různých poruchách v psychické 

sféře, zejména  při užívání a zneužívání drog. Chování při užívání drog je maladaptivní a 

škodlivá strategie, kterou subjekt objevil jako cestu vyhnout se kontaktu s nežádoucími 

emociálními zážitky, nepříjemnými myšlenkami a traumatickými vzpomínkami. Jedná se jistý 

druh “péče o sebe sama”. 

Úloha emoční dysregulace ve vývoji poruchy užívání návykových látek byla potvrzena i 

řadou longitudinálních studií, mezi nimi i těch, kterými Mischel a kolegové (2011) podrobili 

některé děti mladší šesti let experimentu na emoční uspokojení. Účastníci experimentu si 

mohli vybrat mezi sladkostí, kterou mají jíst okamžitě, nebo dvěma sladkostmi, pokud budou 

čekat. Výzkumníci dospěli k závěru, že děti, které byly schopny odložit uspokojení, měly v 

průběhu dospívání větší dovednosti v emočním umění a byla u nich nižší pravděpodobnost, že 

budou v dospělosti užívat kokain. 

Modely Beck a Ellis příkládají emocím důležitou roli při vývoji a udržování závislosti: 

některé spouštěcí situace jsou spojeny se specifickými emocionálními reakcemi díky procesu 

kondicionování. Tato spojení by pak byla usnadňována a evokována prostřednictvím 

dysfunkčních myšlenek a přesvědčení o podstatě a jeho použití (Rigliano a Bignamini, 2009). 

Vědecká literatura (Goleman 1997, Gottman & DeClaire 1998, Mariani & Schiralli, 2011, 

2013,2014) ve skutečnosti souhlasí s tím, že zvýšení emocionálních dovedností představuje 

nejúčinnější ochranný faktor pro to, aby se zabránilo většině forem nepohodlí a patologickým 

závislostem (drogová závislost, anorexie, bulimie, závislost na internetu, alkoholismus atd.) 

během dospívání. 

Program prevence založený na výuce emocí se skládá ze strukturovaného, ale jednoduchého 

zásahu, jehož cílem je vybudovat a posílit ve školním kontextu nejlepší ochranné faktory, 

kterými by byla zajištěna konstruktivní a evoluční obrana proti nepohodlí obecně a zvláště 

proti patologickým závislostem. Tyto ochranné faktory spočívají ve schopnosti identifikovat, 

upravovat a řídit vlastní vnitřní emocionální svět. 

Intervenční strategie používané v tomto programu jsou v souladu s doporučeními, pokyny a 

systematickými přezkumy provedenými v posledních letech Světovou zdravotnickou 

organizací, Národním institutem pro zneužívání drog a Evropským monitorovacím centrem 

pro drogy a drogovou závislost na důkazy účinnosti v prevenci. Evropská komise (2014) se 

také domnívá, že preventivní intervence by se měla zaměřit také na emoční dimenze v těchto 

oblastech: duševní zdraví, šikana, školní atmosféra, podpora rodiny, prevence zneužívání 

návykových látek atd. 
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Světová zdravotnická organizace (Wordl Health Organization – WHO) prokázala, že ze všech 

preventivních intervencí vyplývá, že ze strategických přezkumů provedených na 1265 

studiích vypracovaných v letech 1985 až 2009 jsou nejúčinnější strategie založené na zlepšení 

osobnostních dovedností. 

Mezi hlavní důkazy účinnosti týkající se tohoto typu strategi WHO řadí a doporučuje: 

• vzdělávání učitelů (dlouhodobé); 

• realizace zdravotnických projektů v rámci školních osnov; 

• posílit schopnost sebeovládání, komunikace, emocionálního řízení a rovnocenných vztahů u 

studentů (po dobu nejméně šesti měsíců); 

• brzký začátek zásahu (předškolní věk); 

• vzdělávací zásahy pro rodiče; 

• akce a zásahy, které lze okamžitě využít v praxi. 

 

Didaktika emocí se v těchto směrech postupně rozvíjela, přičemž pro experimentování byl 

použit tak široký vzorek subjektů, že je v současnosti jedním z projektových zásahů 

založených na nejdůslednějším tréninku v oblasti osobnostních dovedností. Emocionální 

vzdělávání může být považováno za osvědčený vzdělávací proces transformace, jehož cílem 

je získání dovedností potřebných k rozpoznání a zvládání emocí, k rozvoji altruistického 

postoje, k založení pozitivních vztahů, k zodpovědnému rozhodování a ke konstruktivnímu a 

etickému chování. Tyto schopnosti umožňují dětem řídit své emoce a pomáhat předcházet 

šikaně a násilí, stejně jako užívání drog a alkoholu (Alliance pro sociální emocionální učení v 

Massachusetts, 2016). 

Abstrakty zkoumaných vědeckých článků jsou uvedeny v přílohách (PŘÍLOHA B). 

V přílohách: "Zpráva o realizaci preventivních programů ve školách v Moravskoslezském 

kraji pro roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017" (PŘÍLOHA C). 
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3. Identifikace nástrojů hodnocení (sociálně-afektivní aspekty) používaných ve 

vědeckých článcích a stručný popis každého z nich  

 

Níže budou uvedeny nástroje týkající se emoční inteligence; nacházející se ve vědecké 

literatuře a dodržující kritéria spolehlivosti a platnosti. 

- Systém hodnocení chování pro děti, druhé vydání (BASC-2)  

(Reynolds and Kamphaus) 

Obsahuje stručné, cílené formuláře pro monitorování změn chování nebo emočního statusu. 

BASC (Behavior assessment system for children) má rozsáhlou sadu hodnotícíh stupnic a formulářů, 

které hodnotí chování dítěte a dospívajícího ze strany učitele, rodiče a sebehodnocení. Váhy a formy 

zahrnují váhy pro hodnocení učitelů (Teacher Rating Scales - TRS), rodičovské ratingové váhy (Parent 

Rating Scales - PRS), sebehodnocení (Self-Report of Personality - SRP), studijní pozorovací systém 

(Student Observation System - SOS) a strukturovanou vývojovou historii (Strustured Develepmental 

History - SDH). BASC zabere 10-20 minut pro TRS a PRS a dalších 30 minut pro SRP. BASC byl použit v 

mnoha vědeckých studiích. Dostupné ke stažení pod tímto odkazem (není zdarma): 

https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000658/behavior-assessment-

system-for-children-second-edition-basc-2.html 

Kontakty na vydavatele: AGS Publishing, 4201 Woodland Road, Circle Pines, MN 55014-1796; 

Telefon: 800-328-2560; FAX: 651-287-7221; E-mail: agsmail @ agsnet; Web: www.agsnet.com 

- Kontrolní seznam chování dítěte (Child Behavior Check List - CBCL) 

(Achenbach and Rescorla) 

CBCL je standardizovaný formulář, který vyplňují rodiče, aby popsali behaviorální a 

emocionální problémy svých dětí. Verzi CBCL pro děti ve věku 2 a 3 let (CBCL/2 až 3) 

mohou rodiče dokončit asi za 10 minut. Verze pro děti ve věku od 4 do 18 let (CBCL/4 až 18) 

zahrnuje kompetence a problémy. Problémové položky může většina rodičů dokončit asi za 

10 minut a položky (volitelné) kompetence vyžadují dalších 5 až 10 minut. 

Tato metoda je široce využívána jak v oblasti výzkumu, tak v klinické praxi s mládeží. Byla 

přeložena do více než 90ti jazyků. 

Dostupné zde (obě verze, nejsou zdarma):  

- http://www.aseba.org/preschool.html 

- http://www.aseba.org/schoolage.html  

 

- Devereuxská klinická forma pro hodnocení raného dětstsví (DECA-C) 

(LeBuffe and Naglieri) 

DECA-C je hodnocení odolnosti u předškoláků ve věku 2 až 5 let se sociálními a 

emocionálními problémy nebo s významnými obavami z chování. Vzhledem k tomu, že 

DECA je navržena tak, aby byla používána se všemi dětmi k podpoře zdravého sociálního a 

emocionálního růstu, je primárním cílem DECA-C podporovat úsilí včasného zásahu ke 

snížení nebo odstranění významných emočních a behaviorálních problémů u dětí 

http://www.aseba.org/preschool.html
http://www.aseba.org/preschool.html
http://www.aseba.org/schoolage.html
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předškolního věku. Program DECA-C může být také použit pro vedení zásahů, pomoc při 

identifikaci dětí, které potřebují speciální služby, vyhodnocení výsledků a programy pomoci, 

které splňují požadavky Head Head, IDEA a podobných norem. DECA-C je škála 62 položek, 

kterou mohou dokončit učitelé nebo rodiče za přibližně 15 minut. Jedná se o jednoduchý a 

uživatelsky příjemný záznamový formulář.  

Dostupné ke stažení zde (není zdarma):  

https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-

clinical-kit?c=17%7CEA1000  

 

- Hodnocení systému sociálních dovedností (Social Skills Rating System - SSRS), 

nahrazeno v roce 2008 Systémem pro zlepšování sociálních dovedností (Social Skills 

Improvement System - SSIS)  

(Gresham, Elliott) 

Systém pro zlepšování sociálních dovedností (Social Skills Improvement System – SSIS) 

umožňuje měřit cílené hodnocení jednotlivců a malých skupin, za účelem pomoci při 

hodnocení sociálních dovedností, problémového chování a akademických kompetencí. 

Formuláře pro učitele, rodiče a studenty pomáhají poskytovat ucelenou představu o nastavení 

školy, domova a komunity. 

Tento podstatně přepracovaný nástroj byl navržen tak, aby nahradil systém SSRS pro 

hodnocení sociálních dovedností. Obsahuje aktualizované normy, zlepšené psychometrické 

vlastnosti a nové podskupiny. 

Variační váhy SSIS s více stupnicemi pomáhají měřit: 

 Sociální dovednosti: komunikace, spolupráce, tvrzení, zodpovědnost, empatie, 

angažovanost, sebeovládání 

 Konkurenční problémy chování: externalizace, šikana, hyperaktivita/nepozornost, 

internalizace, autistické spektrum 

 Akademická kompetence: dosažení čtení, dosažení matematiky, motivace k učení 

Časová náročnost se pohybuje mezi 10 až 25 minutami. 

 

Dostupné ke stažení zde (není zdarma):  

https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-

system-ssis-rating-scales.html 

 

- Matsonovo hodnocení sociálních dovedností mládeže (the Matson Evaluation Social 

 Skills with youngsters - MESSY)  

(Matson, Rotatori & Helsel, 1983)  

https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-clinical-kit?c=17%7CEA1000
https://www.kaplanco.com/product/98817/devereux-early-childhood-assessment-deca-c-clinical-kit?c=17%7CEA1000
https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-system-ssis-rating-scales.html#tab-scoring
https://www.pearsonclinical.com/education/products/100000322/social-skills-improvement-system-ssis-rating-scales.html#tab-scoring
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1015-5759.18.1.30?journalCode=jpa
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MESSY je hodnotící škála (62 položek s formátem Likert), která hodnotí sociální chování u 

dětí (věkové rozmezí 4-18 let) a má širokou použitelnost pro včasnou identifikaci sociálních 

excesů a výkyvů jako závislou proměnnou ve výzkumu výsledků léčby. 

Má 4 podskupiny: vhodné sociální dovednosti; nevhodná asertivita; impulsivní; příliš 

přesvědčivý; žárlivost  

Zdarma ke stažení zde: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005796783900013  

Reference: Matson, J.L., Rotatori, A.F., Helsel, W.J. (1983). Development of a rating scale to 

measure social skills in children: The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters 

(MESSY). Behaviour Research and Therapy, 21(4), 335-340. doi:10.1016/0005-

7967(83)90001-3 

Matson et al. (2010). Reliability and the validity of the Matson Evaluation of Social Skills 

with Youngsters. Behavior Modification, 34(6), 539-558. doi:10.1177/0145445510384844 

 

-Leiter International Performance Scale-Revised (LEITER-R) 

(Gale H. Roid e Lucy J. Miller) 

Zcela nonverbální Leiter-R test na měření IQ a kognitivních schopností zvláště vhodných pro 

děti a dospívající, od 2 do 20 let s kognitivním zpožděním a s verbálními poruchami. Na 

rozdíl od tradičních IQ testů Leiter-R klade důraz na vrozenou inteligenci a je tedy méně 

zaměřený na jazykové, kulturní, sociální nebo vzdělávací vlivy. Časová náročnost představuje 

asi 20 až 45 minut. 

 

Formát: individuálně zpracovaný, herní úkoly hodnotící kognitivní, pozorovací a 

neuropsychologické schopnosti. 

Odkaz ke stažení zde (není zdarma): www.giuntios.it 

 

- Úloha tří pytlů/Pozorování rodičů a dětí (Three Bags Task/Parent–Child Observation) 

(National Center for Education Statistics,2010) 

Popis: Úloha Tří pytlů je částečně strukturovaná aktivita, kterou rodiče a dítě propojují. Úkol 

zahrnuje videozáznam semistrukturovaného hracího programu, který pak může být kódován 

vyškolenými pracovníky pro zkoumání rodičovského, dětského a dyadického chování a emocí 

Časová náročnost: 

15 minut interakce, plus 5 minut nastavení a odstranění videozařízení. 

Způsob zpracování: 

Pozorování chování interakce roridůč a dítěte pomocí videozáznamu. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005796783900013
http://www.giuntios.it/
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Postupy při zpracování: 

Během této 15minutové úlohy je rodič požádán, aby si hrál se svým dítětem jako obvykle, ale 

aby zároveň využil všech tří hraček, které jim byly poskytnuty. Hračky mohou být umístěny v 

samostatné krabici a předány rodičům. Účastníkům je řečeno, že mají 15 minut na hraní s 

hračkami, jediným omezením je, že si musí hrát se všemi hračkami. Rodič a dítě jsou při 

hraní nahráváni na video. Videonahrávky jsou poté přezkoumány a kódovány jednotlivci, 

kteří byli vyškoleni v přidruženém kódovacím systému. 

 

MSCEIT (Mayeer Saloey Caruso Emotioanl Intelligence Test) 

Jedná se o metodu založenou na měřitelných schopnostech rozdělených do čtyř oblastí: 

schopnost vnímat emoce, používat emoce k podpoře myšlení, pochopit složité emoce a 

přechody mezi fázemi emocí a integrovat data a emoce, aby se vyvíjela strategie řešení 

problémů. Tato zkušební metoda se vyvinula z testu MEIS (Mulfitactor Emotional 

Intelligence Test). Test obsahuje 141 položek, které jsou rozděleny do osmi kategorií, 

přičemž dvě kategorie vždy reprezentují jednu oblast. 

EQ-i 

Tento test se zaměřuje na pět oblastí: intrapersonální dovednosti, interpersonální dovednosti, 

přizpůsobivost, řízení stresu a obecná nálada. Hodnocení je prováděno 360ti stupňovou 

metodou. Existují tři zkušební varianty pro různé věkové kategorie (16+, 7-18 a krátká 

vývojová verze). Test obsahuje 133, 60 nebo 51 položek v závislosti na typu. Klasifikace 

probíhá v měřítku 1-5. Tato metoda je vhodná k předvídání úspěchu člověka v sociálních 

interakcích, ve škole, v práci a při určování vlivu na duševní a tělesné zdraví, sebeúcty a 

určování subjektivního zdraví. 

ECI (Emotional Competence Inventory) 

Metoda Daniela Golemana vnímá emoční inteligenci jako soubor specifických kompetencí 

(sebevědomí, společenské povědomí a řízení vztahů) a jako lidský potenciál. Jedná se o 

model  360°, ve kterém testující osoba hodnotí lidi, které zná, na základě seznamu dvaceti 

kompetencí. K dispozici je stodesetibodová a sedmibodová verze s 73 položkami a 

šestibodovou stupnicí. Model je určen výhradně k hodnocení kompetencí v oblasti práce. 

ESCI je později vylepšená verze ECI. 

ESCI (Emotional and Social Competency Inventory) 

ESCI je později vylepšená verze ECI a obsahuje 72 položek rozdělených do čtyř základních 

kompetencí: sebevědomí, sebeúcta, sociální uvědomění a řízení vztahů, což je podobné 

struktuře EQ-i Bar-On Measurement Tool . V porovnání s původní verzí ECI se nová verze 

liší pouze v posledním okruhu, kdy se sociální dovednosti zaměřují na řízení vztahů, což je 

specifická kompetence. 

Během studie jsme se setkali s dalšími dvěma metodami - TEIQue (Encyclopaedic 

Intelligence Questionnaire) a GENOS, FACS (Systém kódování obličeje), ale již jsme se jimi 

dale nezabývali, protože MSCEIT, EQ-ki, ECI a ESCI jsou nejvíce používané a nejlépe 

hodnocené. 
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4. Výsledky studií a výzkumu digitální emoční inteligence 

 

Komunikační kódy a chování v sociálních vztazích se v posledních letech výrazně změnily v 

porovnání s těmi, které člověk používal v průběhu staletí a tisíciletí své historie: zjednodušeně 

můžeme říci, že z forem komunikace založených na v podstatě přímých interakcích nebo obdobně 

zprostředkovaných, vznikla virtuální komunikace. Toto sdělení se vyznačuje stále častějším 

využíváním internetu, od e-mailu po sociální média až po zábavné hry na webu. 

Nedávné generace takzvaných digitálních rodáků patří mezi ty, kteří se naučili a neustále praktikují 

virtuální komunikaci, jejíž formy interakce jsou často aseptické a méně empatické. 

Michele Borba, americký vzdělávací psycholog, říká, že pozorovatelný fenomén, zejména u 

mladistvých a dětí, je narcistický postoj, který lze předpokládat při každodenním používání 

smartphonu. 

Používání smartphonů pro účely zvřejnění selfies na facebooku, odpovídá sebestřednosti, která 

spolu s faktem upřednostňování komunikace založené na posílání zpráv (ve srovnání s přímou 

interakcí s ostatními) je cestou k tomu cítít se jako herec v imaginárlní realitě, která zvyšuje vlastní 

narcismus, s rizikem, že daná osoba bude méně empatická a ztratí smysl pro komunitu.  

Podle Jean Marie Twenge, profesorky psychologie na Státní univerzitě v San Diegu, smartphony a 

sociální média radikálně změnily veškeré aspekty života dospívajících, což způsobilo jednu z 

nejhorších krizí duševního zdraví v posledních desetiletích: osamělost, zranitelnost a deprese jsou 

velmi častými příznaky u digitálních domorodců, které mohou vést k závažným psychickým 

problémům. 

Navíc, jak čteme v jejím výzkumu v knize IGen (Generation Iphone), "se při používání 

elektronických zařízení objevují významné účinky na mysl a spánek po dvou hodinách denně. Proto 

je důležité, aby chlapci nepřekročili tuto lhůtu". 

Další nebezpečí, které ohrožuje zdravý vývoj dnešních dětí, vyplývá z nadměrného používání 

videoher: příliš mnoho času před obrazovkou stráveného hraním videoher může dokonce způsobit 

závislost: pediatři americké akademie doporučují, aby děti trávily nejvýše hodinu nebo dvě s 

digitálním zařízením a nepřišli s ním nikdy do kontaktu děti před dosažení věku dvou let. 

Ve vztahu k různým problémům, které charakterizují digitální rodáky, psycho-pedagogický výzkum 

v emocionálním vzdělávání identifikuje nejsilnější vliv, který působí proti negativním aspektům 

hyper-propojení a pokládá základy pro zajištění vyváženého vývoje nových generací: v tomto 

směru považuje roli pedagogů a rodičů za stále důležitější. 

Z hlediska vzdělávání se výzkum zaměřuje na rozvoj empatie a dalších společenských a relačních 

dovedností na primární dovednosti, které žáci (především od dětství) získají: literatura o této 

problematice je nyní plná příkladů strategií, a to jak ve výuce tak v rodině, zaměřených na vyvážený 

rozvoj dětí. 

Podle Michele Borby jsou některé strategie, které jsou vhodnější k dosažení tohoto cíle: 

- učit děti, jak rozpoznat obličejové signály a intonaci lidských hlasů (pouze nasloucháním živě,  

čímž mohou zachytit pocity lidí), 

- naučí se, jak se dostat do role ostatních (dokonce i postava z karikatury), 
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- učí se, jak hluboce dýchat (dokonce i přes hry, aby cvičili mindfulness, tj. všímavé uvědomování), 

- naučí se spolupracovat a řešit konflikty (prostřednictvím týmových her), 

- učí se, jak být morálně odvážní (jak zastrašit šikanování ostatními dětmi), 

- povzbuzovat děti, aby usilovaly o vášně a sny (čtením novinových článků, které ukazují pozitivní 

příběhy). 

Rodiče by měli také inspirovat děti svým chováním vůči nim: Rosanna Schiralliová a Ulisse 

Marianiová, psychologové a psychoterapeuti, kteří už roky spolupracují s rodiči a vychovatelky, 

vyvinuli skutečný manuál, který rodičům vysvětluje, jak přistupovat k dětem skrze dva základní 

principy emocionálního vzdělávání: 

- přijetí: to znamená schopnost rodičů identifikovat emoce dětí; 

- pravidla: Schiralli říká, že "Neurovědy potvrzují, jak mohou rodiče prostřednictvím vzdělávání 

vzdělávat mozek dítěte": lidský mozek se rozvíjí až do 24 let. 
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5. Analýza potřeb škol a učitelů s ohledem na emoční výchovu a prevenci závislého chování  

 

Evropský projekt PATH provedl dotazníkové šetření s cílem porozumět vzdělávacím potřebám, 

které považují učitelé v Itálii, Španělsku a České republice za důležité. 

Partneři projektu vytvořili online dotazník o 20ti otázkách pro učitele partnerských a přidružených 

škol projektu. Odpovědi byly shromažďovány pomocí formuláře Google. 

Dotazník byl vyplněn celkem 216ti učitely, rozdělenými mezi jednotlivé země, jak je uvedeno v 

následující tabulce: 

 

Země Celkový počet učitelů Počet učitelů 
prvního stupně: 

Počet učitelů 
druhého stupně:    

Italy 96 43 53 

Czech Republic  33 18 15 

Spain  87 13 74 

Celkem 216 74 142 

 

Většina z učitelů zapojených do dotazníkového šetření byly ženy (Španělsko 86,6 %, Itálie 97,9 %, 

Česká republika 99 %).  

Přestože většina lidí, kteří odpověděli na dotazník, měla více než deset let zkušeností v oboru 

(Itálie 70 %, Španělsko 66 %, Česká republika 64 %), pozorujeme, že většina z nich se stále 

vzdělává. Vzdělávání je považováno za nutnost u našich učitelů a je považováno za velmi užitečné. 

Nejvíce opakující se téma posledního vzdělávání učitelů se týká oblasti didaktiky a inovací v 

metodologii ve třídách. Na téma emoční výchovy se mnoho účastníků dotazování nevzdělávalo. 

Současně však upozorňujeme, že problematika speciálního a emočního vzdělávání je v našich 

třídách také znepokojující a stále existuje silná potřeba vzdělávání ve vztahu k tématům 

navrženým v projektu PATH. 

Navíc tato potřeba není pouze teoretická, ale také ovlivňuje práci se studenty v každodenním 

životě. 

Přestože většina učitelů je ochotna diskutovat a vyřešit emocionálně obtížnou situaci ve svých 

třídách, v dotazníkovém šetření sdělují, že občas mají potíže s ovládáním emocí svých studentů (72 

% v Itálii, 75,6 % ve Španělsku a 73 % v České republice). Souhlasí s tím, že hlavní emocí je hněv, 

emoce, která nejvíce zkresluje výuku, a proto musí být léčena a doprovázena aplikací dobrého 

řízení, které je řídí a překonává ve třídách. 

 

Z tohoto důvodu považujeme za oprávněné uskutečnit takové školení v rámci projektu PATH ve 

vzdělávacím kurzu, ve kterém by emoční výchova a prosociální vzdělávání z neurovědy 

představovaly související obsah zaměřený na prevenci závislostí. 
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Dokonce i metodologie navržené k realizaci vzdělávacího modelu PATH, třídní výuka s učiteli a 

odborníky splňüjí potřeby učitelů. 71,9 % v Itálii, 48,8 % ve Španělsku a 81,8 % v České republice 

považuje tento výcvik za nejefektivnější. Tato skutečnost potvrzuje význam učení mezi kolegy a 

mezi různými odborníky. Komunikace a spolupráce jsou zásadní pro to, abychom se učili hlouběji a 

užitečněji. 

PATH výcvikový kurz bude navržen a vyučován odbornými lektory se zkušenostmi z praxe učitelů, 

což jim pomůže zvýšit jejich citlivost k uznání jejich vlastních a druhých emocí a prakticky 

optimalizovat dovednosti v jejich řízení tak že je pak mohou aplikovat na své studenty pomocí 

programů a aktivit. Jasným cílem je rozvíjet v rámci inkluzivního rámce prevence budoucích 

závislostí program, který zahrnuje předškolní a základní vzdělávání (až 10 let) pro práci 

emocionální a prosociální inteligence ve třídě. 

 

Vztahy mezi emočním vzděláváním a závislým chováním. Vize učitelů. 

Jak již bylo zmíněno, většina učitelů uznává důležitost emocionálního vzdělávání a pokládá za 

důležité zvládat emocionálně náročné situace v průběhu své práce s dětmi. Ovšem skutečnost, že 

většina učitelů nepodstoupila specifické školení týkající se emocionálního vzdělávání, ovlivňuje 

jejich přístup k dětem. 

Učitelům byla položena otázka: "Kterou z následujících charakteristik lze dle Vašeho názoru 

považovat za součást emoční inteligence?": 

 

• Jasně a přesně komunikovat 

• Uvědomovat si vlastní emocionální stavy 

• Být schopen řídit a motivovat sebe sama k dosažení vlastních cílů 

• Rozpoznávat emocionální stavy ostatních 

• Emocionální sebeovládání 

• Schopnost spolupracovat a efektivně pracovat ve skupině 

• Vědět, jak pečlivě číst sociální situace 

• Zvládat silné emoce (pozitivní a negativní) 

• Dostat se do role (pocitů) druhé strany 

• Správně vyjadřovat vlastní emoce podle kontextu 

 

Přestože všechny odpovědi byly zásadní pro rozebrání emocionálního vzdělávání, učitelé 

považovali části emoční znalosti a řízení za důležitější. 
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V Itálii 

Komunikovat jasně a přesně 

Uvědomovat si vlastní emocionální stavy 

Být schopen řídit a motivovat sebe k dosažení vlastních cílů 

Rozpoznávat emocionální stavy ostatních 

Emocionální sebeovládání 

Být schopen efektivně spolupracovat a pracovat ve skupině 

Vědět, jak pečlivě číst sociální situace 

Ovládat silné emoce (pozitivní a negativní) 

Položit se do role druhých 

Správně vyjadřovat vlastní emoce podle kontextu 

 

Ve Španělsku 

 

Komunikovat jasně a přesně 

Uvědomovat si vlastní emocionální stavy 

Být schopen řídit a motivovat sebe k dosažení vlastních cílů 

Rozpoznávat emocionální stavy ostatních 

Emocionální sebeovládání 

Být schopen efektivně spolupracovat a pracovat ve skupině 

Vědět, jak pečlivě číst sociální situace 

Ovládat silné emoce (pozitivní a negativní) 

Položit se do role druhých 

Správně vyjadřovat vlastní emoce podle kontextu 

 

V České republice 

 

Komunikovat jasně a přesně 

Uvědomovat si vlastní emocionální stavy 

Být schopen řídit a motivovat sebe k dosažení vlastních cílů 

Rozpoznávat emocionální stavy ostatních 

Emocionální sebeovládání 

Být schopen efektivně spolupracovat a pracovat ve skupině 

Vědět, jak pečlivě číst sociální situace 

Ovládat silné emoce (pozitivní a negativní) 

Položit se do role druhých 

Správně vyjadřovat vlastní emoce podle kontextu 

 

 

 

Jak si uvědomit emocionální stavy, rozpoznat citové stavy druhých, emoční sebeovládání a jak 

zvládat silné emoce, jsou odpovědi, které získaly nejvyšší skóre ve třech partnerských zemích. To 

zdůrazňuje, že jde o velmi dobrou základní úroveň emocionálního vzdělávání, ale že znalosti je 

třeba rozšířit s ohledem na různé dovednosti a kompetence obsažené v termínu emocionální 

inteligence. 

Pokud jde o vztah mezi emocionálním vzděláváním, jako preventivním faktorem a závislým 

chováním, učitelé souhlasí s tím, že práce s emoční inteligencí, již v raném dětství, má prospěch z 
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prevence rizikového chování, což v některých situacích dělá zodpovědnější postoj. Učitelé považují 

rizikové faktory především za emocionální a relační nestabilitu v rodině a nízké sebevědomí, 

protože za nejméně riskantní považují špatnou podporu učitelů, nutkané hledání nových emocí a 

špatné výsledky ve škole. 

V podstatě učitelé nesouhlasí s tím, že rodina je jediným zástupcem, který může ovlivňovat a 

podporovat děti při vytváření jejich emoční inteligence, čímž uznávají svou důležitou roli v tomto 

procesu. 

Proto jsou ochotni pracovat i na tomto tématu a mají tendenci zahrnovat emocionální inteligenci 

do aktivit kurikula. 

 

Dotazník použitý pro průzkum je uveden v přílohách (PŘÍLOHA D). 
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PŘÍLOHA A 

 

ABSTRAKT 

1.Kognitivní stárnutí v sociálním a afektivním kontextu: pokrok za posledních 50 let 

Článek se zaměřuje na téma stárnutí, emocí, poznávání, kognitivní schopnosti a kognitivní stárnutí. 

Stručně a komplexně zvažuje model kognitivního stárnutí a zvažuje, jak představit porozumění 

sociálně-afektivnímu stárnutí. Autoři také diskutují, jak se protínají společensko-afektivní a 

kognitivní schopnosti 

Závěrem tohoto článku je, že formální vzdělávací systém vždy nevěnoval dostatečnou pozornost 

vývoji emocí, které ovlivňují kognitivní aspekty každé osobnosti. Závěrem je, že modely 

kognitivního stárnutí mohou být široce aplikovány na socio-afektivní stárnutí, i když existují určité 

výjimky a kognitivní změny s věkem ovlivňují sociální a afektivní schopnosti. 

Zdroj: https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/61/2632108 

1.Fyzické dovednosti, sportovní učení a socioaktivní výchova 

Článek se zabývá tím, že školy provádějí přípravu žáků ve třech základních cvičeních: verbální a 

neverbální komunikace, socializace a kognitivní/motorické učení. Žádný z těchto aspektů 

neobsahuje emocionální složku, myšlenka socializace je založena na mezilidských vztazích, které 

hluboce zahrnují afektivní dimenze. 

Závěrem tohoto článku je, že formální vzdělávací systém nikdy nevěnoval dostatečnou pozornost 

vývoji emocí, které ovlivňují kognitivní aspekty každé osobnosti. 

Autoři uvádějí, že posláním učitelů není "dát lekce", ale vytvářet situace a zobrazovat možnosti. 

Článek také odkazuje na některé publikace s užitečnými metodami, které mohou být použity ve 

třídách za účelem vytvoření zdravého vztahu mezi učiteli a žáky a vyučování učitelů, jak 

povzbuzovat silnou odpovědnost mladých lidí. 

Klíčová slova: komunikace, socializace, empatie, učební modely, učení, psychosociální aspekty 

Zdroj: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153186009 

  

https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/61/2632108
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153186009


 

 
41 

 

PŘÍLOHA B 

 

ABSTRAKT 

1. Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování 

Dokument popisuje, že dospívání je klíčovým obdobím vývoje člověka, během něhož může dojít k 

řadě složitých změn, přičemž impulzivita je jedním z hlavních rysů osobnosti projevující se 

rizikovým chováním, které je spojeno s negativními dopady na jednotlivce, jeho okolí a celé 

společnosti. 

Publikace obsahuje rozsáhlý výzkum údajů na téměř 2500 žácích základních a středních škol ve 

Zlínském a Moravskoslezském kraji. Na základě výzkumu byla stanovena základní linie, z níž lze 

odvodit odpovídající nápravná opatření a podpůrná opatření ve vzdělávání. Výzkum se zaměřuje 

zejména na specifika věku, impulsivity a rizikového chování respondentů. Cílem výzkumu bylo 

mapovat výskyt rizikového chování a míru impulzivity u žáků. Pro tento výzkum byly použity dvě 

standardizované diagnostické metody (VRCHA a SIDS) vyvinuté v České republice. 

Závěrem výzkumu je míra užívání drog (cigarety, alkohol) u dospívajících a násilné chování v míře 

užívání mezi dívkami a chlapci, různými věkovými skupinami, oblastmi atd. Výzkum například 

ukázal, že alkohol požilo asi 25 % dotázaných dospívajících za posledních 30 dní v době výzkumu. 

Existuje řada doporučení pro metody prevence škol. 

Zdroj: Volně dostupný na internetové stránce univerzity 

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dolej%C5%A1-Orel.pdf 

Autoři: Martin Dolejš a Miroslav Orel (Univerzita Palackého v Olomouci – Česká republika) 

 

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dolej%C5%A1-Orel.pdf
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PŘÍLOHA C 

 

Zpráva o realizaci preventivních programů ve školách v Moravskoslezském kraji na roky 

2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 

Po osobní konzultaci s koordinátory regionální prevence a hlavním autorem zprávy jsme obdrželi 

hlavní regionální zprávu o preventivních činnostech v Moravskoslezském kraji. Zpráva popisuje 

základní fungování prevence v posledních letech v regionu. 

V České republice existují 4 základní úrovně strategií prevence rizik. 

• Národní strategie (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 

• Regionální strategie (regionální orgány), 

• okresní strategie (Pedagogické psychologické poradenství, okresní metodologie prevence), 

• úroveň školy (ředitelé škol, metodologie školní prevence) 

 

A) Národní strategie 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy standardně spolupracuje s regiony - např .: organizuje 

pravidelné metodické schůzky a konference. Ministerstvo vytváří dotační programy na podporu 

prevence rizikového chování. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v letech 2015 až 2017 přibližně 5 milionů Kč a 

podpořilo 40 školních projektů v Moravskoslezském kraji. 

B) Regionální strategie (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava) 

Splňuje strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v následujících oblastech 

1. Efektivní primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

To zahrnuje podporu zavádění kvalitních a účinných programů primární prevence - poskytnutí 

podpory školám, školským zařízením, neziskovým organizacím. 

V letech 2014-2017 bylo více než 11 500 osob zapojeno do projektů v Moravskoslezském kraji v 

celkem 50ti projektech. V těchto programech je vynaloženo v průměru 1 000 000 Kč ročně. 

2. Zvýšení odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence, podpora vzdělávání a 

rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence rizikového chování. 

Region každoročně pořádá regionální konferenci, jíž se účastní 150 poradců ze škol a školských 

zařízení. Na konferenci jsou také oceňovány preventivní aktivity škol. MSK podporuje tyto 

konference finančně. 

Mentor - Program přednášejícího 

V posledních třech letech region rozvinul mentorské kompetence a rozvoj klíčových osobních a 

sociálních dovedností, aby vytvořil pozitivní klima ve třídě. Bylo vyškoleno 35 učitelů - mentorů. 

Region nedávno podpořil několik dalších projektů - Bezpečný internet, Bezpečnější klima ve 

školách v Moravskoslezském kraji. 
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3. Účinná koordinace činností a subjektů zapojených do preventivních aktivit v regionu 

4. Informování veřejnosti v regionu o výskytu rizikového chování a o realizovaných činnostech 

5. Podpora výzkumu a současného sledování výskytu rizikového chování a následné uplatnění 

získaných poznatků v praxi 

- Konkrétně jsou sledovány kriminalita, šikana, užívání psychoaktivních látek, impulsivita. Výzkum 

se uskutečňuje na 1398 žácích základních škol (věk 10-15 let). 

Školská strategie prevence 

Dlouhodobé programy prevence jsou součástí vzdělávacích programů škol. Je to příloha k učebním 

plánům a studijním plánům. Hlavním cílem je zpomalit nebo snížit rizikové chování ve školním 

prostředí. 

Definuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle jako součást preventivního programu. 

Preventivní program byl v Moravskoslezském kraji každoročně hodnocen od roku 2001. Údaje jsou 

poskytovány ze strany škol. Pozornost je zaměřena na vztahy ve třídě, agresivní chování, 

šikanování a kyberšikana. Pozornost byla omezena na problematiku zneužívání drog, alkoholu a 

tabákových výrobků. 

V závislosti na výsledcích jsou určeny priority grantových programů. MSK pošle zprávu 

ministerstvu školství a České školní inspekci. 

Školské preventivní strategie v regionu byly realizovány (různé intenzity) na 563 základních a 

středních školách. 

Více než 50 % metodiků školské prevence nemá vyšší úroveň kvalifikace pro prevenci rizikového 

chování. 

Závěr: 

Preventivní programy jsou součástí výukových a mimoškolních aktivit. Pozitivní je trend dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v této konkrétní a náročné problematice v regionu. 

Výskyt negativních jevů se zvyšuje podle statistik. Ale s největší pravděpodobností je to proto, že 

se školy méně a méně obávají, že se budou informovat o problémech. 

Moravskoslezský kraj podporuje vzdělávání pedagogů prostřednictvím oznámených dotačních 

programů. Nejčastěji jde o vzdělávací projekty zaměřené na agresivitu a agresivní chování, 

šikanování a týmovou práci. 

Priority Moravskoslezského kraje pro následující období: 

- Poskytnout podporu kvalitních školních preventivních strategií. 

- Podpora systému vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích aktivit. 

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení dalších pracovníků v oblasti prevence. 

- Rozvoj dobré spolupráce na všech úrovních strategií prevence rizik. 
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Zdroje:   

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-

prevence-rizikoveho-chovani--42434/ 

Autor:  

Mgr. Andrea Matejkova – Regionální koordinátor prevence 

+ regionální tým metodiky prevence pedagogicko-psychologického poradenství 

  

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-rizikoveho-chovani--42434/
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-rizikoveho-chovani--42434/
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PŘÍLOHA D 

 

ČÁST A: Hlavní informace 
 

 

 

1. Pohlaví 

□ Muž                                       □ Žena 

 

2. Dosažené vzdělání 

□ Předškolní                                        □ Základní škola 

 

3. Celkový počet odpracovaných let 

□ Od 0 do 1 roku   □ od 1 do 3     □ od 4 do 10 let   □ od 11 do 20 let    □ přes 21 let 

 

4. Rok poslední zkušenosti s odbornou aktualizací/školením  

□ 2018    □ 2017      □ 2016       □ 2015       □ 2014      □ 2013      □ před rokem 2013 

 

ČÁST B: Očekávání od tréninku 
 

 

1. Myslíte si, že aktualizace/školení je užitečné pro Vaši práci? 

□ Ano           □ Docela               □ Trochu                  □ Ne 

 

2. Jaké metody školení považujete za nejužitečnější a nejúčinnější? 

 □ Výuka ve střídě s učiteli/výuka experty společně s focus group 

□ E-learning 

□ Lekce a skupinové práce 

□ Sebevzdělávání prostřednictvím knih a materiálů z výzkumů 

 

3. Byli jste spokojení s posledním aktualizací/vzděláváním, kterého jste se účastnili? 

□ Ano          □ Ne 

 

          

3.1 (pokud jste odpověděli NE) Příčiny nespokojenosti s poslední aktualizací/vzděláváním:  
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 Hodně Docela Málo Vůbec 

Nedostatek 
učitelů/odborných 
školitelů 

    

Nedostatek 
obsahu 

    

Nadměrně 
teoretický přístup 

    

Špatné zapojení 
účastníků 

    

 

4. Jaké bylo téma vzdělávání během Vaší poslední zkušenosti? ____________ 

 

5. Jak myslíte, že byla učitečná poslední aktualizace/vzdělávání v následujících oblastech? (1= hodně, 

2= docela; 3= málo; 4= vůbec) 

METODOLOGIE A DIDAKTIKA 

1 2 3 4 

 

PSYCHOPEDAGOGICKÁ OBLAST 

1 2 3 4 

 

VZTAHY A KOMUNIKAČNÍ OBLASTI 

1 2 3 4 

 

4 Myslíte si, že v psycho-pedagogické oblasti je užitečné mít aktualizaci na emoční inteligenci? 

 

□ Hodně           □ Docela               □ Trochu                  □ Vůbec 

 

5. Mohlo by být užitečné, kdybyste se účastnili tréninku na zvládání svých emocí, abyste tak mohli čelit 

emocím Vašich student? 

□ Hodně           □ Docela               □ Trochu                  □ Vůbec 

 

6. Myslíte si, že v rámci psychopedagogické oblasti by bylo užitečné mít aktualizaci týkající se 

prevence neplodnosti mladistvých, zejména prevence patologických závislostí (drogová závislost, 

závislost na internetu, alkoholismus, závislost na hazardních hrách ...) ? 

□ Hodně           □ Docela               □ Trochu                  □ Vůbec 
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ČÁST C: mé vnímání emoční inteligence 

 

Následující dotazník byl vytvořen, aby zjistil názory na problematiku emoční inteligence a patologických 

závislostí. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímá nás váš názor. 

7. Jaké z následujících charakteristik lze podle vašeho názoru považovat za součást emoční 

inteligence? (je možných více odpovědí) 

 

□ Komunikovat jasně a přesně 

□ Být si vědom vlastních emočních stavů 

□ Být schopen řídit a motivovat sebe k dosažení vlastních cílů 

□ Rozpoznávat citové stavy ostatních 

□ Emocionální sebeovládání 

□ Schopnost spolupracovat a efektivně pracovat ve skupině 

□ Vědět, jak pečlivě číst sociální situace 

□ Ovládat silné emoce (pozitivní a negativní) 

□ Dostat se do role/pocitů ostatních 

□ Správně vyjadřovat vlastní emoce podle kontextu 

 

8. Jaký z následujících rizikových faktorů může podle vašeho názoru vést k patologickým závislostem 

do budoucnosti? (je možných více odpovědí) 

□ Affektní a relační nestabilita v rodině 

□ Neschopnost tolerovat frustraci 

□ Malý zájem o školu 

□ Neschopnost odložit potěšení 

□ Špatná podpora učitelů 

□ Kompulzivní hledání nových emocí 

□ Nízká přítomnost ochranných sociálních systémů 

□ Špatné sebevědomí 

□ Nízké studijní výkony 

 

 

 

9. Uveďte do jaké miry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků:  
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 Silně 
souhlasím 

Souhlasímt Ani 
nesouhlasím 
ani souhlasím 

Nesouhlasím Silně souhlasím 

Rozvíjení emočních dovedností 
snižuje rizikové chování (např. 
Užívání drog, marginalizace a 
násilí). 

□ □ □ □ □ 

Sociální výhody emoční 
intelligence vznikají v raném 
dětství. 

□ □ □ □ □ 

Děti s vyšší emoční inteligencí 
méně využívají alkoholu a tabáku. 

□ □ □ □ □ 

Vyšší emoční inteligence je 
užitečná při omezování rizik 
vyplývajících ze zneužívání hyper-
připojení (sociální média, chytré 
telefony, ...). 
 

□ □ □ □ □ 

Vyšší emoční inteligence pomáhá 
dětem dělat sofistikovanější, 
komplexnější a společensky 
odpovědnější rozhodnutí. 

□ □ □ □ □ 

Pouze rodina může podporovat 
děti při formování jejich emoční 
inteligence. 

□ □ □ □ □ 

Škola hraje důležitou roli při 
formování dětské emoční 
inteligence. 

□ □ □ □ □ 

Emocionální inteligence by měla 
být vyučována mimoškolními 
aktivitami. 

□ □ □ □ □ 

Emocionální inteligence by měla 
být zahrnuta do vzdělávacích 
aktivit. 

□ □ □ □ □ 

 

10. Je-li emocionálně obtížná situace, o které je třeba diskutovat a vyřešit, jste ochotni to udělat 

okamžitě, i když to není vaše "třída"? 

□ Ano             □ Ne 

 

11. Máte pocit, že budete mít problémy s řízením emocí studentů? 

□ Vždy      □ Často     □ Občas     □ Nikdy 

  11.1 (když je odpověď vždy nebo často nebo někdy) Které emoce způsobují vaše nepohodlí? (max. 3 

odpovědi jsou možné) 

 

□ Hněv 

□ Štěstí 

□ Smutek 

□ Strach 
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□ Překvapení 

□ Odpor 

□ Nadšení 

□ Vina 

□ Škoda 

□ Žárlivost 

□ Závist 

□ Jiné 

12. Co považujete za nejdůležitější pro práci učitele? - hodnotit každou položku zvlášť jako ve škole (1 = 

nejvíce, 5 = nejméně) 

 

 1 2 3 4 5 

Schopnost empatizace s 
ostatními lidmi 

□ □ □ □ □ 

Schopnost rozpoznat vaše 
emoce 

□ □ □ □ □ 

Schopnost ovládat vaše emoce □ □ □ □ □ 

Schopnost vyjádřit své emoce □ □ □ □ □ 

Schopnost sebemotivace □ □ □ □ □ 

Schopnost přizpůsobit své 
chování emocím ostatních lidí 

□ □ □ □ □ 

 

13. Co považujete za nejdůležitější pro své žáky a k čemu je vedete?  - každý bod je ohodnocen zvlášť 

jako ve škole, 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité 

 1 2 3 4 5 

Schopnost empatizace s 
ostatními lidmi 

□ □ □ □ □ 

Schopnost rozpoznat vaše 
emoce 

□ □ □ □ □ 

Schopnost ovládat vaše emoce □ □ □ □ □ 

Schopnost vyjádřit své emoce □ □ □ □ □ 

Schopnost sebemotivace □ □ □ □ □ 

Schopnost přizpůsobit své 
chování emocím ostatních lidí 

□ □ □ □ □ 
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