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ÚVOD 
 
Zpráva O3 o hodnocení modelu PATH ve školách je klíčovým nástrojem projektu PATH - Prevence 

závislostí prostřednictvím emocionální výchovy (Erasmus + KA 2: Strategická partnerství pro školní 

vzdělávání). 

Obsahuje souhrn zkušeností shromážděných partnery ve druhém roce implementace projektu1. 

Výsledky experimentu mají poskytnout čtenáři ucelený přehled o tom, co se realizovalo, a jaká byla 

účinnost modelu PATH ve školních kontextech. Tento dokument si rovněž klade za cíl zaujmout 

pozornost učitelů, kteří chtějí do své výuky integrovat aktivity navržené modelem PATH. 

Tréninkový model PATH se zaměřuje na zvyšování profesionálních dovedností učitelů a to tak, že 

poskytne metody strukturované intervence založené na emocionální výchově, sebeovládání a 

prosociálnosti, aby podporoval u studentů osvojování a upevňování základních emocionálních a 

sociálních dovedností. Je to předpoklad zdravého vývoje a vyváženého individuálního a ochranného 

faktoru při rizikovém chování. 

Rádi bychom s velkou úctou a vděčností poděkovali všem, kteří s námi spolupracovali a přispěli prací 

na tomto projektu. Přidanou hodnotou této zkušenosti je nepochybně zápal a přesvědčení, se 

kterým se každý do tohoto projektu zapojil. Zvláštní poděkování patří studentům, učitelům, 

odborníkům a školám v Itálii, České republice a Španělsku, kteří toto umožnili. 

 
 

Tým PATH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Uzávěrka projektu byla 30. 9. 2020. Kvůli pandemii COVID došlo k prodloužení o 7 měsíců. Díky tomu bylo možné 

přizpůsobit všechny aktivity online výuce a dokončit testování modelu. 
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O projektu PATH 
 
Projekt PATH si klade za cíl vytvořit minimální standard kvality pro podporu školního vzdělávání, které 

zahrnuje všechny důležité osobnosti v zážitkovém a praktickém programu pro děti. 

Cílem je upozornit všechny pedagogy na význam schopnosti dětí porozumět emocím, využívat reflexi 

a emoční autoregulaci (na rozdíl od automatické impulzivity), podporovat každodenní pohodu 

jednotlivců a tím i komunit. 

K dosažení tohoto cíle, PATH navrhl strategie založené na kognitivních hrách a každodenních 

činnostech, které představují formu funkční gymnastiky pro rozvoj schopnosti potlačovat impulzivitu, 

a schopnosti seberegulační a dobrovolné kontroly chování. To zajistí vyváženější rozvoj dětské 

osobnosti, a to jak emocionální, tak kognitivní, čímž se sníží riziko problémového chování 

charakterizovaného somatickými projevy a psychiatrickými poruchami, jako je porucha užívání 

návykových látek a závislosti. 

Inovace PATH spočívá ve formalizaci výsledků studia a výzkumu v programu popsaném v „manuálu 

emoční výchovy, sebeovládání a prosociálnosti“ určeném učitelům předškolního a základního 

vzdělávání, který má být navržen jako integrální součást vzdělávacího systému. 

Specifické cíle modelu PATH jsou následující: 

 podpora učitelů (přímých příjemců) programem, jehož cílem je posílit emoční sebeovládání 

a reflexivní povědomí u dětí, budoucích dospívajících, což je faktor ochrany před závislostmi, 

a klíčový faktor úspěchu školy a dobré spolupráce s vrstevníky a dospělými; 

 

 rozšířit odborné dovednosti učitelů poskytnutím metodiky pro včasnou intervenci v prevenci 

závislostí; 

 

 podporovat děti (nepřímé příjemce) při získávání hlavních emocionálních dovedností, jako 

jsou: řízení impulzů v kontextu rostoucí složitosti vztahů; posílení schopnosti zaměřit se na 

zvýšení plné účasti na procesu učení; zvýšení schopnosti zvládat stresové a konfliktní situace. 
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Within PATH, three main project results –intellectual outputs – have been developed: 
 
 
 

1. Současný stav  

 

(Intelektuální výstup 1). Obsahuje srovnávací analýzu osvědčených postupů primární 

prevence v oblasti závislého chování, která je v současné době přijata v evropském kontextu. 

Zahrnuje zejména: 1) přehled stávajících školicích materiálů o emoční výchově, sebeovládání 

a prosociálnosti v předškolním a základním vzdělávání; 2) přehled literatury o korelaci mezi 

sociálně-afektivním vzděláváním jako preventivním faktorem a závislým chováním; 3) hledání 

hodnotících nástrojů pro socio-afektivní aspekty, sebeovládání a prosociálnost. 

 

2. Design modelu PATH  

 
(Intelektuální výstup 2). Obsahuje všechny materiály pro přípravu učitelů: 1) Teoretická 

syntéza paradigmatu výzkumu emoční výchovy, prosociálního přístupu a sebeovládání; 2) PPT 

snímky, které podporují cvičení, prezentace teoretických předpokladů, všechny možné 

aplikace se studenty; 3) manuál, který ilustruje, jak kombinovat tradiční výukovou činnost s 

různými technikami založenými na emocionální výchově a prosociálním přístupu za účelem 

prevence návykového chování; 4) Harmonogramy hodnocení k posouzení různých aspektů 

očekávaných výsledků učení a ověření přenositelnosti znalostí, dovedností a kompetencí z 

učebny na pracoviště. Příručka obsahuje také pokyny pro školitele na podporu osobního růstu 

učitelů, aby lépe porozuměli svým vlastním emocím, a tím jednali empatičtěji. 

 

3. Report týkající se implementace PATH 
 
(Intelektuální výstup 3). Obsahuje popis implementace tréninkového modelu PATH na 

různých úrovních vzdělávání (předškolní třídy a základní školy vybrané pro pilotní fázi 

projektu) a sledování učitelů (včetně osobní zážitkové cesty hlubokého porozumění svým 

emoce). 
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Struktura tohoto report 
 
Implementace modelu PATH zahrnuje dvě důležité fáze: 

1. Pilotní kurzy 
for teachers in the schools involved in the project 

 

2. Implementation of PATH Model  
ve třídách. 

 

 

Zpráva uvádí nejdůležitější výsledky těchto dvou fází projektu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PILOTNÍ KURZY:  

EVALUACE 

 

IMPLEMENTACE 
MODELU PATH: 

AKTIVITY 

IMPLEMENTATACE 
MODELU PATH: 

FOLLOW-UP 

IMPLEMENTACE 
MODELU PATH: 

EVALUACE 
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1. PILOTNÍ KURZY: hodnocení zkušenosti  
 
Model PATH chce vytvořit minimální standard kvality v přípravě učitelů na emoční výchovu dětí, s 

cílem posílení kontroly vlivu, stabilního využívání reflexe a autoregulace (narozdíl od impulzivity 

automatického systému), za účelem podpory well-beingu jednotlivce a předcházení rizikového 

chování. 

K dosažení tohoto cíle byl naplánován pilotní kurz pro učitele, kde se budou vyučovat metodiky a 

aktivity, které budou využívat se svými studenty a jejichž cílem je zvýšit a upevnit emoční, prosociální 

a samoregulační dovednosti v oblasti emocí. Tyto aktivity jsou užitečné pro účel zajištění funkčnějšího 

vývoje a snížení rizika výskytu problematického chování. 

Během přípravy učitelů byla přijata participativní metodika, která integruje lekce teoretické povahy s 

využitím zážitkových metodik, které jsou vhodnější pro posílení komplexních dovedností týkajících se 

také relační a komunikační sféry. 

 

 

1.1 Kvalitativní popis pilotních kurzů 

 

1.1.1 Kurz v ITÁLII 
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V Itálii byl pilotní kurz organizován v Capol.DD Institute (italský partner) se sídlem v San Nicola la 

Strada. Odborníci modelu PATH uspořádali šest setkání (celkem 40 hodin) a vyškolili čtyřicet učitelů 

předškolního a základního vzdělávání. Níže uvádíme zpětnou vazbu vyučujících kurzů, kteří popisují, 

co se v kurzech dělo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto reflexi svého modulu poskytla školitelka Eliana Moscano (odbornice na prosociální 

komunikaci a aktivity zaměřené na zvyšování / upevňování prosociality u učitelů a žáků). 

Podle vyučujícího účastníci očekávali teorii, která má praktické využití ve třídě. Rovněž 

doufali, že budou moci diskutovat o problémových situacích, které mají ve svých třídách 

a o svých emocionálních zkušenostech /zátěži. 

Během lekce byla představena teorie prosociality považovaná v tréninkovém modelu 

PATH za klíčový prvek v řízení emocí a stresu jak u studentů, tak u učitelů. Lektor 

odprezentoval krátkou powerpointovou prezentaci teorie prosociality (definice 

konstrukce a diskuse o výhodách, použitých proměnných a různých typech prosociality) 

se specifickým zaměřením prosociálního modelu navrženého výzkumníky UAB LIPA 

(sedmnáctifaktorový model). 

S ohledem na zážitkový a participativní metodický přístup byla teoretická část 

doprovázena 3 vysvětlujícími videi  o pojmu prosocialita, které měly za cíl aktivně zapojit 

účastníky a získat od nich zpětnou vazbu. 

Účastníci byly aktivní jak během hraní rolí, tak při vyprávění svých případů ve škole a 

některých rodinných situacích. Učitelé také kladli otázky, aby pochopili, jak použít 

prosociální model se svými studenty. 

Při simulování případu, u kterého byl použit protokol sebehodnocení prosociality učitelé 

hodnotili zkoumaný případ. 

Školitel poskytl informace o tom, jak hodnotit prosociálnost, a to zavedením nástroje 

Prosocial Impact for Teachers - nástroje, ve kterém mohou učitelé hodnotit jakákoli 

zlepšení pozorovaná u sebe a u svých studentů v souvislosti s přijetím prosociálního 

modelu. 

Během výuky lektorku doprovázel učitel Capol. D.D. 
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Tuto reflexi poskytla školitelka Stefania Giuliani (expertka na emoční inteligenci a aktivity 

zaměřené na zvyšování / upevňování emocionálních kompetencí učitelů a žáků). Podle 

trenéra učitelé očekávali praktické indikace pro použití ve třídě se svými žáky. Zejména 

očekávali, že se naučí, jak učit své žáky zvládání emocí, jak pracovat se sebeovládáním, 

jak diskutovat o problémových situacích ve svých třídách . 

Ve své první lekci představila trenérka projekt PATH a zdůraznila význam, který mají 

učitelé v tomto modelu, a představila aktivity související s emoční inteligencí. Tato lekce 

byla důležitým mezníkem, protože jsme poskytli velký prostor diskusi mezi učiteli, 

zejména o jejich potřebách a problémech se zvládáním emocionální situace ve třídách.  

To umožnilo aktivní účast učitelů od začátku kurzu. Učitelé se pozitivně podíleli na 

simulaci navrhovaných cvičení a experimentovali na. Školitel se zúčastnil první a 

poslední lekce kurzu. To umožnilo zvenčí pozorovat vývoj skupiny učitelů vytvořené díky 

kurzu PATH. 

V poslední lekci kurzu trenér pozoroval velmi jednotnou skupinu, která posílil svou 

spolupráci. Během hodin byla učitelka doprovázena vyučujícími z Capol. D.D. Institutu - 

Lucrezií Bizzarro, Teresou Argentieri a Danielou Ianniello, které se zúčastnili školení 

trenérů. 

 

 

Tuto reflexi poskytla školitelka Loredana Di Donato (expertka na Mindfulness a aktivity 

zaměřené na zvyšování / upevňování kompetencí sebeovládání učitelů a žáků). Podle 

učitele účastníci kurz hodnotili pozitivně;  proběhlo proškolení účastníků, jak provést 

všechna cvičení.  

 

Celé školení bylo doprovázeno řadou praktických zkušeností, díky nimž se všichni učitelé 

zúčastnili a spolupracovali spolu.  

 

Učitelé projevili velký zájem o všechny části výcviku, zejména o činnosti věnující se 

tématu pozornosti. Během hodin vyučující doprovázely vyučující z Capolu. D.D. 

Institutu: Luisa Stellato a Teresa Argentieri, které se zúčastnily školení. 
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1.1.2 Výcvikový kurz v České republice 

 

 
V České republice byl pilotní kurz organizován na ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13 A (česká škola) se sídlem 

v Ostravě. 

Odborníci na model PATH uspořádali tři setkání (celkem 18 hodin) a vyškolili 61 učitelů předškoláků 

a základních škol. 
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Podle vyučující Marcely Zoncové měli účastníci od školení následující očekávání: získat 

nové informace o prosocialitě a prosociálním vzdělávání; přínosu pro duševní zdraví, 

sociální klima a výsledky školy, různé způsoby prosociálního chování a metodách 

integrace prosociality do školního vzdělávání. 

Během školení byli účastníci rozděleni do tří skupin a postupně se účastnili všech 3 částí 

školení. Nejprve se vyučující pokusil definovat pojem prosociálnost a porovnal návrhy 

účastníků s některými definicemi. Účastníci diskutovali o různých kategoriích 

prosociálního chování a zhlédli krátký film, který prezentoval různé typy prosociálního 

chování, které byly později analyzovány. Dále se školitel zabýval výhodami prosociálního 

chování a podíval se na některá data podporující výhody prosociality. Poté se školitel 

zaměřil na některé existující modely prosociální výchovy ve školách a možné metody 

prosociální výchovy. Nakonec vyučující vyzkoušel různé aktivity na podporu 

prosociálního chování v různých věkových skupinách a hovořil o jejich možných 

variacích. Většina účastníků se o toto téma velmi zajímala a do diskuse přispěla svými 

vlastními názory a zkušenostmi. Učitelé předškoláků byli pravděpodobně nejaktivnější 

skupinou, o školení jevili velký zájem. Během školení použila vyučující několik příkladů 

na základě svých zkušeností z jiných zemí, kde žila, což vedlo k zajímavé debatě, zda by 

se čeští občané zdráhali chovat prosociálně díky minulosti země nebo nedostatku 

některých hodnot a jak to lze ve společnosti změnit.. 
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Podle lektorky Zuzany Kolárové měli účastníci od školení následující očekávání: získat 
nové informace o problematice sebeovládání, jejím vzniku a vývoji v průběhu života, 
možnosti jeho rozvoje v předškolních a základních školách, význam pro mezilidské 
vztahy a prevenci sociálně patologických jevů. 
 
Lektorka zapojila učitele ze 3 základních a 2 školek a rozdělil je do 3 skupin, aby 
diskutovali o sebeovládání. Během kurzu se vyučující zabývala otázkami jeho vzniku, 
závislosti na vrozených a dědičných faktorech, jakož i možnostmi jeho vývoje v průběhu 
lidského života. Lektorka se zaměřila na faktory, které ovlivňují jeho fluktuaci v důsledku 
některých základních tělesných potřeb nebo stresu. Velká část školení byla věnována 
vysvětlení a vyzkoušení činností, které si učitelé budou ověřovat ve své praxi. Jelikož 
řada diskutovaných témat je součástí vzdělávání na pedagogické fakultě nebo v dalším 
vzdělávání učitelů, diskutovali také o svých osobních zkušenostech a příkladech dobré 
praxe. Během školení byla nejaktivnější skupina s předškolními učiteli, kteří již při práci 
s dětmi používají podobné aktivity (např. různé typy dýchání k uklidnění nebo různé typy 
sebepozorování). Tito učitelé mají také největší časové možnosti, aby tyto činnosti do 
výuky integrovali. 

 

Podle lektorky Terezy Krakowczykové měli účastníci následující očekávání týkající se 

školení: získat nové informace o emocích, jejich původu a vývoji v průběhu života, 

možnostech jejich rozvoje ve školkách a na základních školách, důležitosti pro mezilidské 

vztahy a prevenci sociálně patologických jevů. Během všech tří seminářů učitelé 

shromažďovali informace o emocích, pracovali s teoretickými základy jejich původu, 

jejich dopadu na lidský mozek, a jejich významu v lidském životě jako celku. Učitelé získali 

znalosti nejen o vzniku primárních, ale i sekundárních emocí. Zaměřili jsme se na 

vysvětlení funkcí emocí pro člověka i na důsledky, které může jejich dysregulace přinést, 

zejména na vznik závislostí. Účastníci porovnali vše se svými osobními a pracovními 

zkušenostmi během školení. Lektor se zaměřil na roli školy v rozpoznávání emocí u dětí, 

které se musí naučit nejen je identifikovat, ale také je pojmenovat a získat nástroje, díky 

kterým s nimi budou pracovat nejen u sebe, ale i u ostatních. Učitelé si některé z aktivit 

vyzkoušeli sami, s cílem aplikovat je se svými studenty, a připravili sady emotikonů, které 

si jejich děti osvojily při přípravě aktivit PATH. 
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1.1.3 Kurz ve Španělsku 

 

 
 

Ve Španělsku byl pilotní kurz organizován na různých místech: UAB, La Masia (Berguedá), Palau 

Robert (Barcelona). 

Odborníci modelu PATH uspořádali čtyři setkání (celkem 18 hodin) a vyškolili 24 učitelů ze školek a 

základních škol. 

Níže uvádíme zpětnou vazbu, kterou poskytli vyučující kurzu. 
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Podle lektorů Roberta Roche, Pilar Escotorin a Marie Soler měli účastníci následující 
očekávání: 
 
•  absolvovat školení, které zahrnuje teoretický rozměr emoční výchovy, neurovědy o 
sebeovládání a prosociální komunikaci; 
 
•  sdílet zkušenosti aby se navzájem obohatili; 
 
•  získat osvědčení o školení uznané ministerstvem školství. 
 
Školení byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Setkání v UAB mimo jiné pomohla 
seznámit se s projektem a více se poznat, přičemž každý přispěl svými vhledy, které byly 
velmi užitečné. 
 
Účastníci školení pocházeli ze vzdělávací oblasti a navzájem spolupracovali na posílení 
vazeb a snadnějším sebeuvědomováním. 
 
Jedním z nejlépe hodnocených setkání byl den v Masia LIPA Bergueda, kde lektorka 
Flavia Exposito uspořádala konferenci o neurovědě. Mezi účastníky na školení se 
vytvořila profesionální pouta, což podpořilo jejich účast a pocit sounáležitosti s 
projektem. 
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1.2 Quantitative description of the pilot training courses  

 
V rámci kvantitativního hodnocení účastníci vyplnili dotazníky na konci školení. Výsledky 

dotazníkového šetření jsou popsány v následujících odstavcích. 

Dotazník obsahoval 13 otázek, které byly rozděleny do tří oblastí: didaktická kritéria (otázky 1 - 7), 

úroveň účasti na školení (otázky 8 - 9) a změna znalostí (otázky 10 - 13). Všechny otázky měly uzavřené 

odpovědi: rozhodně nesouhlasím (známka 1), nesouhlasím (známka 2), souhlasím (známka 3) a 

rozhodně souhlasím (známka 4). 

Výsledky pro všechny tři hodnocené oblasti přinesly pozitivní hodnoty. Spíše převládaly pozitivní nebo 

zcela souhlasné odpovědi. Hodnocení otázek zaměřených na didaktická kritéria bylo hodnoceno 

průměrnou známkou 3,2, což naznačuje spokojenost účastníků s didaktickým aspektem školení. 

Účastníci nejlépe hodnotili kvalitu školitelů a jejich profesionalitu (nejčastěji u tohoto kritéria 

hodnotili 4). Vyhodnocení otázek částečně zaměřených na míru účasti na školení dalo průměrnou 

známku 3,7. To svědčí o vysoké úrovni aktivní účasti účastníků školení a spokojenosti s jejich úrovní 

zapojení, prostoru pro naslouchání a diskusi. Hodnocení poslední části odhalující změnu znalostí 

dosáhlo průměrného skóre 3,3. 

 

Tab. 1: Shrnutí dotazníkového šetření – modus and průměr 

 

 

V části didaktických kritérií účastníci většinou odpověděli „souhlasím“ (33–72%). Při hodnocení 

úrovně účasti na školení účastníci většinou odpověděli „silně souhlasím“ (72%). 

Pokud jde o změnu znalostí, rozptyl odpovědí byl již větší. Nejběžnější odpovědi byly 

„souhlasím“ (54–69%) a poté „rozhodně souhlasím“ (26–43%). 

Modus Average

1 2 1,9

2 3 3,3

3 3 3,2

4 3 3,4

5 3 3,4

6 4 3,5

7 4 3,7

8 4 3,7

9 4 3,7

10 3 3,4

11 3 3,4

12 3 3,3

13 3 3,2

Trainers provided quality and professional preparation

changing knowledge

I have increased my knowledge of the issues discussed

During the training I learned new information useful for my practice in the field of emotional education intelligence

After the training, I have a greater knowledge of the subject, getting to have deepened more

After the training, I have a clear idea how to apply emotional education during teaching

Instructions were clear and understandable

level of participation in the training

 I felt free to ask questions and comments at any time during training

I felt that the trainer treated me like an expert in my work rather than a student

Did you take a similar course in the last year?

The training contributed valuable content which I can apply in my work

Materials provided were helpful

Content was well organised

Questions from trainer were encouraging

Question

didactic criteria
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Procento každé odpovědi na každou otázku je uvedeno v tabulce níže. 

 

Tab. 2: Shrnutí výsledků dotazníkového šetření – procenta u jednotlivých odpovědí 
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2. IMPLEMENTACE MODELU PATH: Aktivity     
 
Během implementace projektu PATH bylo do testování modelu se žáky ve třídách zapojeno 7 škol 
(mezi partnerskými školami a přidruženými partnerskými školami - 1 škola v Itálii, 5 ve Španělsku a 1 
v České republice). 

 2.1 Důsledky pandemie v kontextu škol 

 
Uzavření škol způsobené pandemií Covid-19 mělo silný psychologický dopad, čehož se obávala i 

Světová zdravotnická organizace. 

První šetření psychologických dopadů pandemie během první vlny na děti a dospívající odhalilo, že se 

u nich vyskytly problémy související s kvalitou spánku, úzkostnými poruchami a zvýšenou 

podrážděností (Ministerstvo zdravotnictví, 2020). Izolace tedy působila stres s vlivem nejen na 

fyzické, ale také na emocionálně-psychické zdraví rodičů a dětí. 

V prvním období distančního vzdělávání byla tato výuková metoda vnímána jako něco nového, její 

pokračování a stabilizace však pohled zúčastněných studentů, učitelů i rodin proměnila. U mladších 

studentů (7–10 let) vyvolalo distanční vzdělávání pocit jednotvárnosti, neklidu, touhy vrátit se do 

školy, a touhy cítit se nezávisleji. 

V Itálii pandemie přerušila tradiční způsob školní docházky. Studentům a učitelům bylo zakázáno 

chodit do školy, byli zavření doma, nemohli se vidět, ani se sebe dotýkat. Jediným způsobem 

komunikace byly telefonní hovory nebo aplikace WhatsApp, občas i online třídní setkání. Učitelé 

objevili nový způsob, jak se spojit se svými studenty. Co se týče základní školy a školek, rodiče se stali 

nejdůležitějším komunikačním článkem. Za pár měsíců se představy o školství obrátily vzhůru 

nohama. V dnešní době škola znamená výuku na dálku (i u prezenční výuky), jednoduchou a jasnou 

komunikaci, a každodenní využití technologií. 

V České republice v důsledku pandemie a lockdownu žáci ztratili pocit životní jistoty. Podle rodičů se 

děti rozdělily na příznivce a odpůrce proticovidových opatření. Žáci ztratili pracovní návyky, rozvíjejí 

se u nich různé příznaky deprese v důsledku ztráty sociálních kontaktů a společenského života. 

Některé dovednosti se studenti museli znovu naučit, protože je ztratili během studia na dálku. Rozdíly 

mezi dětmi z běžných a sociálně slabých rodin se prohloubily, stejně jako výrazné rozdíly mezi dětmi 

z rodin, pro které je vzdělání hodnotou jako takovou, a těmi, kde jsou děti motivovány pouze 

známkami bez ohledu na znalosti a dovednosti. 

Pozitivní pro některé studenty je nově nabytá samostatnost, schopnost organizovat si čas a práci, 

odpovědnost. Někteří studenti se stali empatičtějšími k pocitům druhých, snažili se jim pomáhat a 

podporovat je, pomáhali jim vyjádřit své emoce. Někteří také kvůli nepříznivé situaci začali více 

pomáhat druhým, zajímali se o charitativní činnosti. Skutečné následky lockdownu však uvidíme po 

delší době. 
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Ve Španělsku byla pandemická situace po celý rok zcela pod kontrolou a nedošlo k žádnému omezení. 

Školy jsou proto otevřené po všechny měsíce. Pokud byl ve třídě pozitivní žák, činnost třídy byla 

omezena pouze na 10 dní. Proto se výuka mohla konat prezenčně. Již delší dobu neprobíhají žádné 

online kurzy. 

Za účelem zajištění adekvátní implementace ve školách tří partnerských zemí zapojených do 

experimentu s modelem PATH a dosažení výsledků předpokládaných projektem byly vybrány aktivity 

na sebeovládání, emoce a prosociálnost, které lze aplikovat i prostřednictví distanční výuky. 

Níže jsou uvedeny činnosti vybrané k řešení kritických situací při implementaci modelu PATH, 

způsobených pandemickou situací. 

 

 

 

 
 

CVIČENÍ POZORNOSTI, UVĚDOMĚNÍ A SEBEOVLÁDÁNÍ 

ŠKOLKY (3-5 LET) 

o Jaké počasí je vevnitř? 

o Syčící dech 

o Vycpané zvířátko 

o Superhrdinská póza 

o Kouzelný hrad 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (6-10 LET) 

o STOP technika 

o Sloní dech 

o Klidná sklenice 

o Dýchající ruce  

o Skenování těla  
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AKTIVITY - PROSOCIÁLNOST 

ŠKOLKA (3-5 LET) 

o Prosociální akce 

o Videa a příběhy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (6-10 LET) 

o Studium a práce s prosociálními adjektivy 

o Prosociální modely v televizi 

o Karty aktivity 1-2 

 
 
 
 
 
 

AKTIVITY - EMOCE 

ŠKOLKA (3-5 LET) 

o Jak se dnes cítím? 

o Zvuk emocí 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (6-10 LET) 

o Přitažlivost emocí 

o Jak jsem se dnes cítil/a? 

o Hádej, jak se cítí 
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2.2 Implementace modelu PATH v Itálii, České republice, a Španělsku: 

některá technická data 

 
V Itálii trvala implementace modelu PATH 7 měsíců. V únoru 2020, a pak od září 2020 do března 
2021. Ve školách prezenčně přibližně 3 měsíce a dálkově (online) 4 měsíce. 
 
Do realizace bylo zapojeno 12 učitelů a asi 95 dětí, které navštěvují 6 tříd v předškolním zařízení a 
13 učitelů a asi 70 dětí navštěvujících 5 tříd základní školy. 
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V České republice trvala implementace modelu PATH celkem 9 měsíců - 6 měsíců online ve třídách 

3. ročníku, 4 měsíce online v 1. a 2. ročníku (polovina dětí v 1. třídě začala s implementací ve školce). 

Z důvodu výluky a zavření školy bylo do implementace zapojeno 7 tříd se 149 dětmi a 7 učiteli na 

základní škole a 1 třída s 25 dětmi a 2 učiteli v předškolním věku. 
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Ve Španělsku byla implementace zahájena v listopadu 2020 a činnosti byly realizovány ve třídách, 
protože lockdown netrval dlouho. 
V Katalánsku bylo zapojeno 5 škol. Každá škola byla v jiné situaci. 
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3. IMPLEMENTACE MODELU PATH: follow-up s učiteli     
 
V období implementace proběhly schůzky s učiteli, kteří byli proškoleni během kurzu Training Of 
Trainers, vedeném odborníky na model PATH. Vzhledem k pandemii Covid-19 se schůzky konaly 
online ve všech třech zemích zapojených do projektu. Zúčastnila se malá skupina učitelů, kteří 
hovořili také o potřebách a obavách ostatních kolegů, kteří prošli školením. 
 
V některých případech byly učitelům k dispozici také chaty WhatsApp s organizátory následných 
aktivit, aby byli schopní rychle a přesně reagovat na jakékoli praktické obtíže, se kterými se mohli 
setkat. 
 
Následná setkání byla zaměřena na sepsání různých typů otázek, pochybností, zmatků, pozitivních 
aspektů, ale také kritik a obtíží spojených s aktivitami projektu, s nimiž se učitelé pilotních tříd setkali 
během implementační fáze se žáky; v případě potřeby jim setkání měla také poskytnout podporu. 
Aby se usnadnilo vedení schůzek, byla dána jednotná struktura otázek (pro učitele předškolního 
vzdělávání i pro základní školy byla stejná), které učitelům pokládat, a zároveň zaručit možnost a 
učitelů klást otázky, které nejsou v této struktuře zahrnuty. 
 
V otázkách byl jsem se také snažili zohlednit možné rozdíly nebo obtíže způsobené tím, že v 
některých školách byla část aktivit prováděna prezenčně a část na dálku, a to kvůli opatřením 
přijatým v Itálii a v České republice -  proto jsme se rozhodli věnovat pozornost ověřování 
přítomnosti dalších obtíží při provádění činností zahrnutých v projektu v důsledku změny podmínek. 
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Naproti tomu ve Španělsku byly všechny činnosti prováděny prezenčně. Co se týče podmínek v Itálii 
a v Česku, během setkání jsme se také snažili společně pochopit, jaké aktivity bylo možné provádět 
distančně, a pokusit se přeformulovat projekt na dané období tak, aby byl přizpůsoben těmto 
nepříjemným událostem. 
 
 
 
 
Níže jsou otázky, které se řešily na follow-up setkáních: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

2 3 4 

Kterou aktivitu 
dělaly děti 
nejradši při 

distanční výuce? 

 

Kterou aktivitu při 
prezenčním 

vyučování děti 
měly nejradši? 

 

(Pokud existuje) 
Čím myslíte, že je 

tento rozdíl 
způsoben? 

 

     Jaká aktivita 
vám teď připadá 
nejužitečnější? 

Proč? 

 

5 6 7 8 

Jaká byla podle 
vás nejužitečnější 

aktivita v 
distanční výuce? 

Proč? 

 

Máte v 
současnosti 

nějaké problémy 
s aktivitami, které 

dětem 
předkládáte? 

 

Máte nějaké 
potíže s 

aktivitami při 
distanční výuce? 

 

Vidíte v aplikaci 
modelu u 

studentů nějaký 
přínos? 
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3.1 Výsledky follow-up setkání - základní školy 

 
 

Tabulka shrnující setkání partnerských států: 
 

Stát Počet 
setkání 

Počet 
učitelů 

Počet 
supervizorů 

Fotografie 

Itálie 2 4 3 ano 

Španělsko 2 13 3 ano 

Česká 
republika 
 

3 8 2 ano 

 
Během prezenční výuky se žáci setkali s pozitivní zpětnou vazbou, zejména s aktivitami souvisejícími 

s pohybem, hrami, některými cvičeními na uklidnění a všímavostí („dech slona“, „dech rukou“). Mezi 

aktivitami týkajících se emocí bylo cvičení „Jak jsem se dnes cítil?“, které mělo také dobrou zpětnou 

vazbu. 

Právě druhé cvičení si zaslouží zvláštní pozornost. Díky cvičení „Jak jsem se dnes cítil?“ si žáci snadno 

zvykli vyjadřovat své emoce jak na úrovni osobního sebeuvědomění, tak na úrovni komunikace s 

ostatními dětmi (smutek, úzkost ...), a tak děti dokázaly reagovat na emoce, které pociťovaly a 

pochopit potřeby, které s nimi souvisejí. 

Vždy se konala aktivita „Sklenice vděčnosti“. Děti do ní rády vkládaly vzkazy vděčnosti za to, co dělají 

jejich spolužáci, a mohly pocítit i určité uznání od ostatních. Tím se podařilo vytvořit i kontakty s 

ostatními třídami. 

Aktivita týkající se prosociality - „příklady prosociálního chování v televizi“ také získala dobrou 

zpětnou vazbu ve výuce tváří v tvář. 

Během dálkové výuky naopak učitelé zaznamenali větší ocenění všímavosti a uklidňujících činností, 

jako je „skenování těla“, „sloní dech“, „dech rukou“. Aktivita týkající se emocí - „jak jsem se dnes 

cítil?“ byla také kladně přijata. 

Učitelé předpokládají větší zájem o tento typ aktivit během distančního vzdělávání vzhledem k tomu, 

že žáci neměli možnost aktivity provádět ve svém školním prostředí, měli nedostatek sociálních 

kontaktů, stýskalo se jim po spolužácích, a měli více problémů s koncentrací. 

V Itálii a České republice bylo největším problémem přizpůsobení prezenční výuky distančnímu módu 

vzdělávání v obecném ovzduší úzkosti a obav. 
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Učitelé považovali sebeovládací aktivity za velmi užitečné, protože je bylo možné rozvíjet v různých 

obdobích. 

Na druhé straně mluvení o prosocialitě a emocích ve třídě znamenalo, že chlapci a dívky mohly sdílet 

společný jazyk, což vedlo k menšímu počtu konfliktů. 

Další z aktivit, která byla považována za obzvláště užitečnou byla „STOP technika“: Zastavte se, 

dýchejte, jednejte. Vědomé dýchání pomohlo žákům uklidnit se a poté jednat. 

Podle názoru učitelů základních škol byly nejužitečnějšími aktivitami v řízení třídy během distančního 

vzdělávání činnosti v oblasti sebeovládání (uklidňující techniky, všímavost, cvičení sebeuvědomění), 

protože pomáhají při řízení a doprovázení dětí v tak obtížném období, jako je období pandemie. 

Děti byly ve stresu z toho, že ztratily každodenní rutinu a musely si vytvořit novou.  Když musely 

pracovat o samotě, byly někdy nejistější a nervóznější než před lockdownem. Kromě toho bylo doma 

více rušivých prvků, což ztěžovalo učení, takže se hodilo, aby měli učitelé nástroje, jimiž pomohli 

dětem uklidnit se a zaměřit se na domácí úkoly. Sociální distance, negativní zprávy v médiích, nemoc 

nebo dokonce ztráta blízkého člena rodiny, to vše vedlo u mnoha žáků k depresivnímu chování. Proto 

byly často implementovány emočně zaměřené techniky jako způsob prevence takovýchto 

patologických stavů a duševních chorob. 

Co se týče problémů, se kterými se učitelé během období implementace obecně setkávali, učitelé 

uváděli, že někdy z časových důvodů nebylo vždy možné provést všechny činnosti podle 

harmonogramu. 

Kromě některých obtíží učitelé také uvádějí, že jim mnoho aktivit pomohlo identifikovat nebo 

dokonce ovlivnit duševní stav svých žáků během distančního vzdělávání a také jim pomohlo uklidnit 

se a ovládat se. 
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3.2 Výsledky Follow-up setkání - školky 

 
Tabulka shrnující setkání partnerských států: 
 

Stát Počet 
setkání 

Počet 
učitelů 

Počet 
supervizorů 

Fotografie 

Itálie 2 4 3 ano 

Španělsko 2 13 3 ano 
Česká 
republika 
 

3 2 1 ano 

 
Z následných setkání učitelů předškolního vzdělávání během období prezenční výuky vyplynulo, že se 

dětem líbily aktivity týkající se emocí – např. „batoh s emocemi“ a „jak se dnes cítím?“. Tyto činnosti 

se jim líbily, protože byli zapojeni i jejich rodiče. Zalíbila se jim také hra „Simon říká“ a „Superhrdinská 

póza“. Také rádi hádali pocity a emoce svých přátel. Videa a pohádky v televizi a následné diskuze 

byly součástí jejich oblíbených aktivit. 

Během období distanční výuky však měli učitelé předškolního vzdělávání v Itálii i v České republice 

řadu problémů s realizací projektu; učitelé dali doporučení rodičům, aby pokračovali v aktivitách 

zaměřených na pocity a vědomí; v Itálii se zúčastnilo málo tříd. 

Zejména pokud jde o posledně jmenované, italští učitelé se setkali s řadou obtíží kvůli tomu, že jelikož 

děti byly velmi malé, rodiče často věřili, že pomáhají dětem tím, že zasahují do výkonu činností a 

někdy sami navrhovali, jak je provádět, což omezilo jejich spontánnost; častěji se vyskytly problémy 

související se soukromím rodiny, které byly občas narušeno distanční výukou. 

Pokud jde o kritické problémy, s nimiž se setkávají učitelé předškoláků, zjistili jsme, že možná 

nejkomplikovanější byly prosociální aktivity pro tříleté chlapce a dívky. Navzdory tomu všechny 

aktivity ve třídě proběhly velmi dobře a učitelům se podařilo některé z těchto obtíží překonat. 

Učitelé celkově dokázali zahrnout všechny oblasti projektu do školních osnov a podařilo se jim je 

rozvíjet tak, že navrhli další podobné aktivity, které vytvořili. Avšak kvůli pandemii, která negativně 

ovlivnila dospělé i děti, jak v obtížnosti porozumění situaci tohoto typu, tak proto, že byly ovlivněny 

negativními emocemi druhých, byly aktivity pro rozpoznávání emocí („batoh“) a „Jak se dnes cítím?“) 

opravdu oceněny. 

Tyto aktivity pomohly dětem i dospělým rychle identifikovat vlastní emoce a emoce ostatních a 

přizpůsobit tak aktivity ve školce. Zároveň pomohly dětem seznámit se se sebou a rozvíjet schopnost 

empatie. 
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3.3 Závěry 

 
Učitelé obecně tento model dobře přijali a při uplatňování činností se nevyskytly žádné zvláštní obtíže, 

s výjimkou omezení v důsledku různých vnitrostátních nařízení. Mnoho z nich uvedlo, že měli 

příležitost rozšířit své portfolio v oblastech, na které se již zaměřovali. Témata jako emoce, 

sebeovládání a prosociální chování již často byla zahrnuta v učebních osnovách, nebyly však dány 

přesné nástroje ani pokyny, jak se s těmito problémy vypořádat. PATH MODEL tak nabídl nové 

možnosti, které mnozí budou i nadále využívat, protože oblasti, na které se zaměřuje, jsou 

považovány za důležité zejména v dnešní době. 

Myslíme si, stojí za to zmínit, že během následných setkání ve 3 zemích se u učitelů primárního i 

předškolního vzdělávání objevily 2 důležité charakteristiky. 

První se týká skutečnosti, že mnoho učitelů si všimlo, že děti někdy napodobovaly spontánně naučené 

činnosti, když cítily potřebu, a to zejména „techniku STOP“, a „dech slona“. Druhou charakteristikou, 

kterou jsme zaznamenali byl kreativní tlak ze strany učitelů při vytváření různých aktivit, ale vždy v 

souladu s projektem, který má být navržen jejich studentům, a který byl inspirován tím, co bylo jejich 

vyučovacím předmětem („Den díkůvzdání“, „Adventní kalendář emocí "," kouzelné zvony "). 

Mnoho učitelů si navíc všimlo, že v oblasti prosociality a empatie došlo k velmi důležitému pokroku. 

Naslouchání a empatie ve vztazích ve třídě podporovaly spolupráci, pomoc a sdílení. 

Můžeme tedy říci, že učitelé zaznamenali vynikající odezvu. Všichni se zapojili a zajímali se o aktivity 

a projekt. Z výsledků a komentářů získaných ze závěrečných a následných setkání plyne, že jsou s 

projektem spokojeni, hlásí, že zaznamenali zlepšení kvality vztahů se svými žáky, a říkají, že aktivity 

ve třídách velmi dobře fungovaly. 

Nakonec připojujeme dvě zpětné vazby, které jsme vyhodnotili jako příkladné zkušenosti učitelů -

citujeme přímo slova učitelů. 
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Zpětná vazba - učitelé 

 
"Získala jsem mnoho zdrojů a aktivit pro práci s chlapci a děvčaty. Bylo 

velmi zajímavé tento projekt ve třídě relizovat, protože jsem mohla 

pozorovat změny u svých studentů “ 

(Říká Teresa Jové, ze školy Vila Partietès) 

 

"Studenti, které mám ve třídě, žijí ve velmi znevýhodněných podmínkách. 

Mají nestrukturované rodiny a tento projekt jim dal příležitost žít jinak. 

Porozumět emocím a umět řešit konflikty prosociálním a klidným 

způsobem “ 

(Říká Montserrat Pérez ze školy Las Seguidillas) 
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Fotografie ze setkání: 
 

Česká republika 

 
Itálie 

 
Španělsko 
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4. IMPLEMENTACE MODELU PATH: evaluace   
 

4.1 Kvalitativní test: aktualizace evaluace kvůli lockdownu v souvislosti s 

koronavirovou pandemií 

 
Vzhledem k pandemické situaci, která zasáhla Evropu a  výrazně narušila vzdělávání v partnerských 

zemích, byla pracovní skupina PATH nucena zrevidovat nebo alespoň aktualizovat metody hodnocení 

týkající se dopadu implementace modelu na primární příjemce (učitele) a sekundární příjemce (žáky). 

Konkrétně bylo reálně nemožné, aby třídy, které se účastnily pilotní studie v Itálii a České republice, 

provedly posttesty (BST, AKT a Di Pietro) ve vhodném časovém rámci tj. ihned na konci pilotního 

kurzu, aby hodnocení nebyla ovlivněna jinými vnějšími situacemi a proměnnými. V naprosté většině 

případů došlo u žáků mateřských a základních škol zapojených do projektu k výrazným narušením 

výuky ve třídě a - zejména v prvních obdobích lockdownu - toto výrazně ovlivnilo načasování aplikace 

a hodnocení modelu PATH . 

S ohledem na to, co bylo navrženo v O2, bylo proto rozhodnuto o zavedení kvalitativního testu 

určeného učitelům, pomocí kterého mohli nepřímo posoudit (prostřednictvím svých pozorování a 

svědků) účinek navrhovaných aktivit na jejich žáky (příloha 1 na konci zprávy obsahuje dotazník). 

Kvalitativní dotazník (QQ) byl rozdělen do čtyř částí. První tři obsahovaly otázky s výběrem odpovědí, 

přičemž dostupné možnosti byly uspořádány podle pseudo-Likertovy škály (vůbec - trochu - docela - 

velmi) a pokrývaly tři dimenze navržené modelem PATH: emoční inteligence (3 otázky ), sebeovládání 

(4 otázky), prosociálnost (2 otázky). Čtvrtá část obsahovala tři otevřené otázky za účelem 

shromáždění výpovědí o konkrétních zkušenostech / situacích. Hodnocení se zúčastnilo 39 učitelů 

(provedeno prostřednictvím online dotazníku). 

Pokud jde o část emoční inteligence, je třeba především zdůraznit, že všichni učitelé uváděli zlepšení 

schopnosti dětí správně vyjadřovat a regulovat emoce. Téměř všichni učitelé (ITA = 100%, CZE = 

100%, ESP = 90%) také zaznamenali nárůst okolností, kdy žáci pojmenovali nebo mluvili o emocích, 

které cítili. 

Pokud jde o část o sebeovládání a schopnostech pozornosti / soustředění, většina učitelů (ITA = 

59,1%, CZE = 57,1%, ESP = 70%) nejprve uvedla, že na konci implementace PATH děti téměř nikdy 

nebo velmi zřídka opustily činnosti, které považují za příliš obtížné. Druhým faktem je to, že téměř 

všichni učitelé (ITA = 95,5%, CZE = 100%, ESP = 90%) zmiňovali významné snížení epizod agresivního 

chování ve skupině. Analýza odpovědí učitelů poukazuje také na zlepšení pozornosti u žáků, které 

uvedla většina učitelů (ITA = 95,5%, CZE = 100%, ESP = 70%), a také zlepšení schopností porozumět a 

vytvořit zpětnou vazbu týkající se konkrétního úkolu (ITA = 100%, CZE = 100%, ESP = 100%). 

Co se týče prosociálních aspektů spojených s aplikací PATH, učitelé tří partnerských zemí zejména 

zdůraznili, že klima v rámci třídní skupiny bylo vyrovnanější a uvolněnější, charakterizované větším 

vzájemným respektem a menším posměchem mezi spolužáky. Většina učitelů, kteří se zúčastnili 
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pilotní studie (ITA = 90,9%, CZE = 100%, ESP = 70%), zaznamenala výrazné zlepšení spolupráce mezi 

žáky. 

4.2 Španělský model: evaluace a komentář k testu  BST a AKT   

 
Naštěstí byly v některých třídách v jedné ze tří partnerských zemí (Španělsko) takové podmínky, že 

bylo možné a užitečné provést objektivní hodnotící testy na zúčastněných žácích, aby se zdůraznily 

případné variace, které lze přičíst uplatňování postupů, cvičení a aktivitám navržených modelem 

PATH. Níže jsou uvedeny zejména výsledky testu BST (nepřímé měření schopnosti sebeovládání a 

zvládání impulzivity) a AKT (měření schopnosti rozpoznávat a vyjadřovat emoce předškolního věku).  

Bivalent Shape Test (BST) – Test bivalentního tvaru 

Úkol měří schopnost dětí potlačovat nedůležité informace, trénuje sebeovládání dětí, aby byly 

schopné, provádět náročné kognitivní procesy. BST byl vyvinut se specifickými parametry (tj. Počet 

bloků, počet pokusů pro každý blok, maximální čas na odpověď pro každý pokus nastavený na 3 

sekundy), je však velmi tvárný a z tohoto důvodu vhodný i pro velmi malé děti (je však důležité 

používat stejné parametry ve dvou různých hodnotících relacích, tedy před a po představení 

programu dětem). Pro projekt PATH byla použita verze úkolu s kartami); v tomto případě museli 

učitelé zapsat správné / nesprávné odpovědi a ručně spočítat čas, aby mohli stanovit „čas odpovědi“. 

Níže jsou uvedena kritéria pro správné odpovědi na (maximum možné pro každou podmínku = 18) 

Podmínka Před Po 

Kongruentní 16,64 16,93 

Neutralní 15,29 15,93 

Incongruentní 12,29 13,86 

Tab 3: hodnoty získané v před a post-testovém hodnocení přo předškoláky (n = 14) 

 

Podmínka Před Po 

Kongruentní 16,88 17,50 

Neutralní 15,41 17,53 

Incongruentní 13,76 15,53 

Tab 4: hodnoty získané v před a post- testovém hodnocení pro žáky základních škol (n = 17) 
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Získané výsledky ukazují poměrně evidentní trend zlepšování u všech tří podmínek a u obou skupin 

žáků, který nezle připsat pouhému plynutí času (i když nevelká kontrolní skupina neumožňuje 

vyloučittakovou hypotézu na 100%, byť je nepravděpodobná). Pro účely hodnocení sebeovládání je 

obzvláště zajímavý trend zlepšování pozorovaný v nesourodém stavu, kdy impulzivní reakce vede 

dítě k nesprávné odpovědi. Je také zajímavé poznamenat, že tato zlepšení lze pozorovat také u 

nejmladší demografické skupiny (mateřská škola), která se vyznačuje velmi nízkou schopností 

sebeovládání a silnou impulzivní složkou. I když to není definitivní, tyto trendy představují velmi 

slibný výsledek, aby bylo možné považovat model PATH za efektivní při tréninku, a tedy při 

zdokonalování těchto kognitivních dovedností, které jsou tak důležité pro prevenci závislostí a 

obecně, aby se zabránilo potenciálně rizikovému a / nebo asociálnímu chování. 

Affective Knowledge Test (AKT) – Test afektivních 

znalostí 

K posouzení jedné ze základních emočních složek, tj. rozpoznávání emocí, u dětí ve věku 3–5 let navrhl 

model PATH použití testu afektivních znalostí (AKT; Denham, 1986; Denham, Zoller, & Couchoud, 

1994). Test je zejména široce používaným měřítkem znalostí emocí u předškoláků, včetně schopností 

dětí označovat emoční výrazy a identifikovat situační příčiny emocí. AKT byl navržen tak, aby měřil 

rozpoznávání čtyř základních emocí (tj. šťastných, smutných, naštvaných a bojících se malých dětí). 

Aktivity navržené modelem PATH a zaměřené na předškolní zařízení měly jako obecný cíl dosažení tří 

emocionálních složek: 

1. Výraz prostřednictvím gest a neverbální komunikace; 

2. Uznání; 

3. Porozumění emocionálním stavům svých i ostatních. 

Tyto komponenty se týkají čtyř základních emocí (štěstí, hněv, smutek, strach). 

Na základě těchto cílů byla k posouzení rozpoznávání emočních projevů u dětí ve věku 3–5 let použita 

pouze první část AKT. První část testu hodnotí schopnost dětí pojmenovat emoce prostřednictvím 

rozpoznávání mimiky a následně rozpoznávat mimiku pomocí slovních označení. 

Hodnocení dalších dvou emočních složek (emoční výraz a emoční porozumění) bylo provedeno 

přímým pozorováním učitelů. 

Za účelem posouzení účinnosti činností navrhovaných modelem PATH u základní 

složky rozpoznávání emocí u dětí ve věku 3–5 let bylo pomocí AKT provedeno srovnání 

údajů získaných z počátečních hodnocení ve srovnání s těmi, které byly získány z 

hodnocení provedených na konci intervence. Teoretické modely prokázaly různé 

schopnosti rozpoznatznát emoce, z nichž každá se objevuje ve specifické fázi vývoje 
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(Denham, 1986; Hadwin et al., 1996; Pons et al., 2004). Na základě teoretických 

znalostí by se dalo očekávat, že u předběžných testů budou u dětí pozorovány skromné 

základní emoční znalosti. Předpokládá se tedy, že prostřednictvím aktivit navržených 

modelem PATH o emocích dojde ke zlepšení schopnosti dítěte v expresivních a 

vnímavých znalostech základních emocí. Rovněž se předpokládá, že dojde ke zlepšení 

v rozpoznávání emocí s negativní valencí v post-testovacím stavu, vycházející z 

myšlenky, že pro předškolní děti je snazší identifikovat pozitivní emoce jako je štěstí, 

spíše než negativní emoce, jako je hněv nebo strach (Fabes, Eisenberg, Nyman, & 

Michealieu, 1991; Manstead, 1993; Widen & Russell, 2008) (situace, kterou 

předpokládáme, nastává v předběžném testu). Pokud jde o analýzu dat, byly vzaty v 

úvahu průměrné výsledky testů. 

Proměnná Emoce Před Po 

Expresivní znalost 

Štěstí 1,71 1,78 

Smutek 1,36 1,78 

Strach 1,71 1,14 

Hněv 1,57 1,78 

Tot 1,59 1,62 

Receptivní znalost 

Štěstí 1,49 1,86 

Smutek 1,21 1,78 

Strach 1,57 1,78 

Hněv 1,71 2 

Tot 1,49 1,85 

Tab 5: : hodnoty získané v před a post- testovém hodnocení (n=14) 

Pokud jde o výsledky týkající se první hypotézy, v předtestovém stavu jsme zjistili, že děti mají základní 

znalosti emocí jak v expresivní složce (µ = 1,59), tak v receptivní složce (µ = 1,49)  u čtyř 

prezentovaných emocí. Proto jsme v post-testu pozorovali mírné zlepšení, i když ne statisticky 

významné, s vyšším skóre v recepční složce (µ = 1,85), než v expresivní složce (µ = 1,62). 

 

Co se týče druhé hypotézy, v předběžném testu byly nejméně rozpoznané tyto emoce: v případě 

expresivních znalostí  smutek (µ = 1,36) a hněv (µ = 1,57); v případě receptivních znalostí smutek (µ 
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= 1,21) a strach (µ = 1,57). V post-testu jsme proto zaznamenali mírné zlepšení v rozpoznávání těchto 

emocí: v případě expresivních znalostí smutek (µ = 1,78) a hněv (µ = 1,78); v situaci receptivní znalosti 

smutek (µ = 1,78), strach (µ = 1,78), hněv (µ = 1,78). Došlo však ke snížení rozpoznání  strachu v 

podmínkách receptivních znalostí mezi pre-testem (µ = 1,71) a post-testem (µ = 1,14). Štěstí zůstává 

v obou podmínkách emocemi, které děti nejlépe rozpoznávají, a to i s mírným zlepšením post-testu 

v podmínkách receptivních znalostí (µ = 1,86). Naše očekávání týkající se zlepšení v rozpoznávání 

emocí s negativní valencí v post-testovacím stavu byla proto potvrzena, zatímco očekávání týkající se 

strachu ve vnímavém stavu znalostí nebyla potvrzena. 

 

 

Graph 1: Comparison of pre-test and post-test results in the expressive knowledge situation 

 

 

Graph 2: Comparison of pre-test and post-test results in the receptive knowledge situation 
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Závěrem bylo možné pozorovat zlepšení neverbální identifikace dětí, tj. poukazování na emocionální 

tváře označené jinými (receptivní znalostní podmínka), ve srovnání s počáteční situací, kdy to bylo 

obtížnější než verbální identifikace, tj. označování emocí (podmínka expresivních znalostí). Došlo také 

ke zlepšení v rozpoznávání emocí s negativní valencí (kromě strachu v expresivní znalosti), zejména 

emocí smutku. Bylo také možné pozorovat expresivní znalosti areceptivní znalosti emocí představují 

dvě odlišné schopnosti ve znalostech emocí u dětí ve věku 3-5 let. Tato úvaha může být užitečná pro 

učitele při podpoře dětí při rozvoji těchto dvou dovedností. 

4.3 The evaluation of PROSOCIALITY in teachers and in children 

 
Cílem projektu PATH bylo dosáhnout důležitého výsledku v přímé cílové skupině (učitelé): posílení 

prosociálních dovedností učitelů jako způsobu řízení třídní skupiny. K posouzení prosociální dimenze 

projektu PATH model navrhl použití tří dotazníků: 

o Škála pro měření prosociálnosti u dospělých (SMAP) 

o Evaluace prosociálního dopadu (PIE) 

o Prosociální dopad pro učitele (IPD). 

 

SMAP je validovaná stupnice  prosociality u dospělých; PIE a IPD připravil Robert Roche pro projekt 

PATH. 

SMAP a PIE měly formu předtestu (na začátku formace učitelů o těchto tématech) / post-testu (na 

konci aplikace modelu PATH); IPD pouze po testu. 

Je třeba mít na paměti, že projekt se zaměřil na školení a hodnocení zúčastněných učitelů. Jinými 

slovy, výzkum je aplikován na učitele, kteří by po zaškolení implementovali program aktivit pro 

studenty ve svých třídách. Hodnocení projektu proto bylo zaměřeno na učitele. Byli to oni, kdo 

hodnotili účinnost programu PATH a jeho tří dimenzí. 

K hodnocení změn učitelů byly použity zejména SMAP a PIE; IPD byla použita k hodnocení pokroku 

dětí (nepřímý cíl) z pohledu učitelů. 

Na následujících stránkách uvádíme analýzu dat, která nám učitelé nabídli prostřednictvím SMAP a 

IPD 
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SMAP -  Škála pro měření prosociálnosti u dospělýc 
 
SMAP je sebe-reportovacím nástrojem, který kvantifikuje prosociálnost jako stabilní atribut v dospělé 

populaci. Skládá se ze 16 řádově upravených položek, z nichž každá má pět možných odpovědí. 

Pokyny reagují na obecný a nadčasový kontext prosociálního chování. 

Každá položka je měřena Likertovou stupnicí od 1 do 5 (1 – vždy nepravdivé, 5 - vždy pravdivé). 

Všechny položky označují tím pozitivnější výsledky z hlediska prosociality, čím vyšší je hodnota 

stupnice. 

Účastníky bylo 132 učitelů, kteří se zúčastnili školení ohledně modelu PATH v Itálii, v České republice 

a v Katalánsku-Španělsku. Měření byla provedena na začátku školení a na konci implementace 

modelu (Pre a Post-test). 

Velikost vzorku (n = 132) podle zón a času je shrnuta v následující tabulce: 

Podmínka CZ IT ES TOTAL 

Pre-test 44 25 27 96 

Post-test 6 18 12 36 

Total 50 43 39 132 

Tab. 6: The sample size (n = 132) by zones and time 

Global scale index (Index globální škály) 

Index globální škály je definován jako součet 16 položek, proto má hodnoty mezi 16 (minimum, 

všechny odpovědi jsou 1) a 80 (maximum, všechny odpovědi jsou 5). Následující tabulka a graf 

ukazují popis globálního indexu stupnice. Průměrná hodnota globálního indexu v předobdobí je 62,8 

bodů z maxima 80 a v Post období se zvyšuje na 67,1 bodu. Tento nárůst o 4,3 bodu představuje 

nárůst o 6,8% (9,2% s přihlédnutím k tomu, že stupnice začíná na 16) a je statisticky významný (p-

hodnota = 0,00). 

 Minimum Mean Maximum  Standard deviation 

Pre 19 62,8 80 11,4 
Post 18 67,1 80 14,0 

Difference (Post-Pre)  4,3 (+9,1%)*   

        *Significant at 1% 
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Graph 3: mean evolution of prosociality scale 

 
 
 

Podle nepárového Wilcoxonova testu je rozdíl 5,6 bodů mezi Pre a Post statisticky významný (p-
hodnota = 0,003). 

 
 

 
 

 

Popis položek 

V této části jsou graficky zobrazeny prostředky měření pro každou položku v době před a po. 

Jak ukazuje graf, je u všech položek pozorováno zlepšení průměru skóre. 

Můžete také sledovat otázky, které pokaždé (Pre a Post) a obecně dosahují více středních hodnot 

nebo méně. Například otázka 10 je nejlépe hodnocená v průměru jak v Pre (společně s otázkami 1 

a 3), tak v Post. Otázka 11 je zase ta, která má v obou případech průměrně nejnižší skóre. 
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Graph 4: Průměr pro každou položku (pre a post) 

 

Následující graf ukazuje přímo změnu střední hodnoty stupnice mezi Pre a Post pro každou otázku 

(počítáno jako Post-Pre, pozitivní hodnoty indikují zlepšení při přechodu z Pre na Post). 

Otázky 5 a 11 se v průměru nejvíce zvýšily mezi Pre a Post (0,5 3 Likertovy stupnice). Na druhou 

stranu jsou otázky 8, 10 a 15 nejméně. 

 

 

Graph 5: Průměrný rozdíl u položek (pre a post)) 
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IPD - Prosocial Impact for Teachers  
(Prosociální dopad na učitele) 
 

IPD je dotazník o 17 položkách, který je ve svých cílech relativně podobný PIE: snaží se učitelů zeptat 

na jejich vlastní kognitivní, záměrný pokrok v chování, ale zaměřuje se na pokrok pozorovaný u jejich 

studentů. 

Ve 14 položkách jsou možné odpovědi v rozsahu od Rozhodně nesouhlasím, Nesouhlasím, Střední 

známka, Dohoda a Rozhodně souhlasím. Pocit interpunkce je vždy pozitivní, od 1 do 5. Účastníky bylo 

29 učitelů, kteří se podíleli na implementaci modelu PATH v Itálii, v České republice a v Katalánsku-

Španělsku. Měření byla provedena na konci implementace modelu (Post-test). 

Dále budeme analyzovat dotazníky 3 zúčastněných zemí: Španělska (Cat), Itálie a České republiky. 

 

IPD Katalánsko- Španělsko 
Viz graf odpovědí (11 subjektů) 

 

Jak můžeme vidět: 

• SA (silně souhlasím) = 69 odpovědí na všechny položky 

• A (Souhlasí) = 63 u všech položek 

• MG (střední) = 16 z 9 položek 

že obecně potvrzujeme pozitivní výsledky u všech 14 položek u všech respondentů. 

Pojďme se ale zastavit u přítomnosti 2 položek zodpovězených D (nesouhlasím) v položkách 10 a 12, 

které nikdy nemají formu SD (silně nesouhlasím). 

Na položky 10 a 12 odpovídá předmět č. 3, který nevěří, že „projeví prosociálnější dispozice v mém 

způsobu jednání v mém prostředí“. 
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Případ subjektu č. 3 je případ umírněnějšího respondenta při hodnocení položek pokroku, což je také 

odůvodněno jeho odpověďmi na zbývající tři položky a jeho obecným pozorováním. 

Subjekt nº 3:  

15. Jeho prosociální jednání ... * 

 

☺ Vzrostlo. 

☺ Zůstalo stejné 

☺ Snížilo se. 

 

16. Děti říkají, že se začali chovat prosociálněji s ... * 

 

☺ Rodinou 

☺ Kamarády 

☺ Spolužáky 

☺ Učiteli 

☺ Nevím 

 

17. Při implementaci programu, se prosociální chování objevilo u dětí ... * 

 

☺ Hodně 

☺ Poměrně dost 

☺ U některých 

☺ U žádných 

 

Důležité poznatky: 

Již se jednalo se o skupinu se silným prosociálním cítěním, proto nebyly pozorovány výraznější 

změny. 

 

 

DŮLEŽITÉ POZNATKY 

Níže je uvedeno 11 přesných textů, kterými učitelé zdůraznili některé aspekty, aby kvalifikovali 

vzdělávací zkušenost projektu PATH v jeho prosociální dimenzi. 
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Zpětná vazba učitelů 
 

“The good acceptance of the children in this experience and 
the palpable assimilation of the concepts” 

 
“The change of look more flexible and open, and they are 
generally more empathetic” 
 

“Show their emotions on a daily basis and recount 
experiences in their life in which they have experienced a 

particular emotion. The importance of doing ongoing work 
on these values” 

 
“The group has been maturing, a natural evolutionary 
process, and they have been acquiring knowledge and 
strategies that in one way or another, are part of them” 
 

“They have improved in terms of empathy  
and appreciating what they have today” 

 
“The ease with which they can now  
express how they feel and be able  
to share it with their peers”  
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IPD ITÁLIE 

Viz graf s odpověďmi (11 subjektů) 

 

 

Jak můžeme vidět: 

• SA (silně souhlasím) = 41 odpovědí na všechny položky 

• A (souhlasím) = 44 u všech položek 

• MG (střední) = 10 ze 7 položek (6, 8,9 11, 12, 13, 14 

• D (nesouhlasím) = 14 odpovědí ve 14 položkách 

• SD / Rozhodně nesouhlasím: Žádné 

 

Nalezneme zde také potvrzení, že všechny položky dostávají významné pozitivní hodnocení pokroku 

nebo zlepšení. 

Zastavíme se u 14 položek uvedených jako (D) „nesouhlasím“. 

Všechny odpovídají předmětu č. 5, takže je třeba mít podezření, že se může jednat o chybu nebo 

automatickou odpověď, možná nedobrovolnou. To se naopak neshoduje s textovým hodnocením, 

které provádí u 3 zbývajících položek (od 15 do 17), které reprodukujeme níže, a které přesně ukazují 

značně vysoké hodnocení. Náš výklad je takový, že došlo ke zmatku a chtěl dosáhnout SA (silně 

souhlasím). 

Pokud by toto hodnocení bylo takové, bylo by nutné přidat k 95 reakcím příznivým pro pokrok a 

zlepšení dalších 14 = 109. 

I když se díváme na pozorování, které tento předmět vyniká, další interpretací by mohlo být, že pokud 

jde o děti a studenty, hodnotí si předmět prosociálnost jako možnou a žádoucí, z tohoto důvodu se 

hodnotí jako SA, ale je v nesouhlasu (D) s respektem dospělým. 
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Subject nº 5:  

15. Jeho prosociální jednání ... * 

 

☺ Vzrostlo. 

☺ Zůstalo stejné 

☺ Snížilo se. 

 

16. Děti říkají, že se začali chovat prosociálněji s ... * 

 

☺ Rodinou 

☺ Kamarády 

☺ Spolužáky 

☺ Učiteli 

☺ Nevím 

 

17. Při implementaci programu, se prosociální chování objevilo u dětí ... * 

 

☺ Hodně 

☺ Poměrně dost 

☺ U některých 

☺ U žádných 

 

Důležité poznatky: 

Již se jednalo se o skupinu se silným prosociálním cítěním, proto nebyly pozorovány výraznější změny. 

 

 

DŮLEŽITÁ ZJIŠTĚNÍ 

Níže je uvedeno 11 přesných textů, kterými učitelé zdůraznili některé aspekty, aby kvalifikovali 

vzdělávací zkušenost projektu PATH v jeho prosociální dimenzi. 
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Zpětná vazba učitelů 

 
“Tato zkušenost by byla užitečná I v dalších kontextech” 

 

 

 “Model lze aplikovat jak na prezenční tak na distanční výuku a dokázal řídit 

vzdálené aktivity žáku a podporovat prosociální chování i na dálku” 

 

“Přenést zkušenosti do dalšího plánování Institutu” 

 

“Všiml jsem si, že někdy, i když se zabýváte prosociálním chováním, ne vždy 

získáte výsledky, protože se střetnete s lidmi, kteří nejsou příliš prosociální, 

kteří staví zdi a nedělají nic, aby se s vámi potkali; zatímco pro děti s dětmi je 

vše snazší” 

 

“Děti posílily schopnost zvládat emoce jako je smutek či vztek” 
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IPD Česká republika 

Viz graf s odpověďmi (7 subjektů) 

 

Jak můžeme vidět: 

• SA (silně souhlasím) = 63 odpovědí na všechny položky 

• A (Agree) = 29 u 13 položek 

• MG (střední) = 5 ze 4 položek (4, 10, 13, 14) 

• D (nesouhlasím) = 1 odpověď v 1 položce 

• SD / Rozhodně nesouhlasím: Žádné 

Nalezneme zde také potvrzení, že všechny položky dostávají významné pozitivní hodnocení pokroku 

nebo zlepšení. 

Zastavíme se u 1 položek uvedených jako (D) „nesouhlasím“. 

Existuje pouze jedna položka, ve které Subjekt č. 1 nesouhlasí (D). Ale stojí za to analyzovat. Jedná 

se o tuto formulaci: 

„Znát tento program znamenalo změny v mém způsobu myšlení“ 

Abychom vyloučili, že se jedná o nedorozumění, ověříme si, co se stane s jeho 6 kolegy z jeho 

skupiny: 5 silně potvrdilo SA (silně souhlasím), že se jejich způsob myšlení změnil, a pouze jeden 

další kolega (číslo 2) poznamenává (Souhlasím), který pouze souhlasí. 

Trochu více analyzujeme profil tohoto subjektu n. 1 (který nesouhlasí) a zkoumáme jeho odpovědi 

na položky 15, 16 a 17. 

Pozorujeme, že v položce n. 15 může dojít ke strukturální chybě ve formulaci otázky, protože ve 

třech různých jazycích otázka neobjasňuje, zda se učitel cítí dotázán na jeho vlastní chování nebo 

chování jeho studentů, zatímco v otázkách 16 a 17 jasně odkazují svým studentům. 
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Subjekt nº 1:  

15. (Správnou odpověď zakřížkujte). Míra Vašeho prosociálního chování se … 

☺ Zvýšila 

☺ Zůstala stejná, 

☺ Snížila 

 

16. Děti říkají, že se začali chovat prosociálněji s * 

☺ rodinou…, 

☺ kamarády, 

☺ společníky, 

☺ sousedy, 

☺ učiteli, 

☺ cizinci nebo potřebnými 

 

17. Prosociální chování se u dětí projevilo při aplikaci programu... 

☺ Velmi 

☺ Poměrně dost 

☺ Málo 

☺ Vůbec 

 

 

Důležitá zjištění: 

Chování dětí v jejich školním a osobním životě bylo ovlivněno lockdownem a nedostatkem 

sociálních kontaktů mezi dětmi, učiteli a ostatními členy rodiny. Ovlivněny jsou také výsledky. 

 

 

DŮLEŽITÁ ZJIŠTĚNÍ 

Níže je 7 doslovných textů, kterými učitelé zdůraznili některé aspekty, aby kvalifikovali vzdělávací 

zkušenost projektu PATH v jeho prosociální dimenzi. 

 

 

 

 



 

 49 

Zpětná vazba učitelů 
 

“Pomáhají si častěji v každodenních situacích, což se projevilo 
i při příchodu nového spolužáka do třídy” 

 
“Naslouchání druhým”  

 
“Aktivity jsou velmi užitečné ve výuce ve školce. Děti je přijaly 

velmi dobře” 
 

“Pomáhat potřebným – nemocným nebo rozrušeným lidem,  
i spolužákům” 

 
 
 

Obecné závěry aplikace projektu Path v jeho prosociální dimenzi v Itálii, České 

republice a Španělsku 

Aplikace programu PATH podle hodnocení 29 učitelů, kteří jej aplikovali, měla velmi pozitivní 

výsledky ve zlepšování a optimalizaci prosociálních postojů a chování. 

Na základě předchozí diskuse a interpretace výsledků byly potvrzeny následující body. 

1. Aspekty řešené ve zážitkovém programu děti zajímají 

2. Aspekty řešené v zážitkových programech zajímají učitele 

3. Zkušenosti lze aplikovat v každodenním životě dětí 

4. Zkušenosti lze aplikovat v každodenním životě učitelů 

5. Metodika zážitků je aplikovatelná v jiných kontextech a pro jiné účely 

6. Setkání s tímto programem změnilo myšlení učitelů 

7. Hodnoty představené prostřednictvím zážitků jsou pro děti přitažlivé 

8. Učitelé si všimli změn v tom, jak děti přemýšlejí 

9. Učitelé si všimli, že v chování dětí se projevují prosociálnější tendence 

10. Učitelé tvrdí, že se jako učitelé chovají prosociálněji 
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11. Děti změnily aspekty svého chování 

12. Děti dávají najevo, že na základě této zkušenosti jednají prosociálnějším způsobem 

13. Učitelé tvrdí, že se děti budou chovat více prosociálně 

14. Učitelé si jsou jisti, že děti jsou schopné jednat prosociálnějším způsobem 

15. 81,2% učitelů ve Španělsku, 100% v Itálii a 85,7% v České republice potvrzuje, že se jejich studenti 

začali chovat prosociálněji. 

16. Děti se začaly chovat prosociálněji v téměř všech specifikovaných kontextech ve všech třech 

zemích. Výrazné je to u chování směrem ke spolužákům, učitelům, a rodině. V některých případech 

také směrem k lidem v tísni. 

17. Výsledky se poněkud liší u položky č.15, kde jsou specificky dotazováni během aplikace 

programu;  procenta se mění na hodnoty 63,6, 90,9 a 71,4. Za zmínku stojí výsledek ve Španělsku, 

který klesl z hodnoty 81,2 na hodnotu 63,6. 
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4.4 Souhrn „textových“ kvalitativních hodnocení učitelů podle kategorií 

 
Na předchozích stránkách jsme analyzovali výsledky projektu z hlediska zvyšování dovedností a 

kompetencí učitelů a získávání / zvyšování dovedností dětí. To je výsledek analýzy dotazníků 

připravených ad hoc pro projekt PATH a validovaných hodnotících nástrojů, které jsou již obsaženy v 

referenční literatuře. To nám umožnilo analyzovat některé komponenty modelu prostřednictvím 

kvantitativních ukazatelů. 

Nyní bychom místo toho chtěli zdůraznit důležitost úvah, které učitelé vyjádřili na konci 

implementace modelu ve třídách. 

Úvahy pro nás představovaly velmi užitečnou „zpětnou vazbu“ k provedené intervenci a cenný 

příspěvek ke zlepšení kvality navrhovaných aktivit v budoucnu. Určitě vám může velmi pomoci pečlivé 

čtení údajů, ale to, co se skutečně děje ve vnitřní části člověka a ve změně, kterou vnímá v sobě a v 

ostatních, je „jiný příběh“. 

Hlášení jejich slov je nejlepší způsob, jak dosvědčit celou zkušenost PATH. 

Níže uvádíme zpětnou vazbu učitelů dělenou podle oblasti projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM A AKTIVITY 
 

o Dobré přijetí dětí v této zkušenosti a hmatatelné přizpůsobení konceptů 

o Byl to dobrý program. Díky 

o Tuto zkušenost by bylo užitečné navrhnout také do jiných kontextů 

o Zajímavé využití v každodenním životě školy 

o Předat zkušnosti při ročním plánování Institutu 

o Velmi pozitivní zážitek 

 

VYUČOVÁNÍ NA DÁLKU 
 

o Tento model lze uplatnit jak ve tváří v tvář, tak ve výuce na dálku a sloužil k regulaci 

vzdálených aktivit žáků a k podpoře prosociálního chování i na dálku 

 



 

 52 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

RODIČE 
 

o Práce prováděná na podporu prosociálního chování v rámci jedné školy může z 

dlouhodobého hlediska přinést ovoce pouze za pomoci rodičů. 

o Bylo by žádoucí intenzivněji se zapojovat i do aktivit nebo kurzů propagovaných školou, 

kterých se také účastní rodiče, aby si byli vědomi důležitosti větší prosociality v 

současnosti 

 

EMOCE 
 

o Ukažte své emoce denně a vyprávějte zážitky z jejich života, ve kterých zažijete konkrétní 

emoci. Důležitost pokračování práce na těchto hodnotách 

o Snadnost, s jakou nyní mohou vyjádřit, jak se cítí, a být schopni sdílet to se svými 

vrstevníky 

o Děti posílily schopnost zvládat určité emoce, jako je hněv a smutek 

 

EMPATIE 
 

o Změna pohledu je pružnější a otevřenější a jsou obecně empatičtější 

o Zlepšili se v empatii a vděčnosti za to, co mají 

 

METAKOGNICE 
 

o Některé ve větší míře než jiné více zaujaly a pamatovaly si je více před jednáním 
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PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 
 

o Změna způsobu jednání některých studentůHelping who is needy - ill or distress people, 

classmate as well 

o Pomáhají si častěji v každodenních situacích, to se odrazilo i v příchodu nového spolužáka 

do učebny. 

o Naslouchání druhým 

o Tendence pomáhat vrstevníkům, spontánně nabízet emoční podporu a sdílet hry 

 

PROSOCIÁLNÍ KLIMA 
 

o Dobré klima ve třídě, které se vytváří, když máme všichni prosociálnější pohled 

o Byla to již silná skupina prosociálním způsobem, takže jsem si také moc nevšiml změn 

 

PROBLÉMY  
 

o Všiml jsem si, že někdy, i když se zabýváte prosociálním chováním, ne vždy získáte 

výsledky, protože se střetnete s lidmi, kteří nejsou příliš prosociální, kteří zvedají zdi a 

nedělají nic pro to, aby nás potkali; zatímco pro děti as dětmi je vše snazší 

o Bohužel v období pandemie nebylo možné projekt plně aplikovat a objektivně vyhodnotit 

kvůli dlouhým obdobím distančního vzdělávání. 

o Chování dětí v jejich školním a osobním životě bylo ovlivněno uzamčením a nedostatkem 

sociálních kontaktů mezi dětmi, učiteli a ostatními členy rodiny. Ovlivněny jsou také 

výsledky. 
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PŘÍLOHA 1 
 
Kvalitativní dotazník pro učitele za účelem vyhodnocení účinků implementace modelu PATH na 
přímé příjemce (žáky). 
 

Otázky na téma emoce 
1. Po provedených aktivitách jsem zaznamenal/a zlepšení schopnosti vyjádřit emoce 

 

a. Vůbec ne 

b. Trochu 

c. Docela ano  

d. Velmi  

 
2. Jak dobře děti emoce zvládají ve srovnání s počátkem implementace modelu PATH? 

 

a. Vůbec ne 

b. Špatně 

c. Poměrně dobře 

d. Velice dobře 

 
3. Všimli jste si, že děti více mluví o emocích nebo je pojmenovávají? 

 

a. Vůbec ne 

b. Trochu 

c. Docela ano 

d. Velmi 

 
Otázky na téma sebeovládání 

1. Jak často žáci vzdávají vzdělávací činnosti, které jim připadají těžké? 
 

a. Téměř nikdy 

b. Po docela krátké době 

c. Někdy  

d. Často 

e. Téměř vždy 

 
2. Jak často děti jeví známky agrese ve srovnání s počátkem implementace modelu PATH? 

 

a. Mnohem častěji 

b. O něco častěji 

c. Stejně 

d. Trochu méně  

e. Mnohem méně 
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3. Všimli jste si u žáků zlepšeného rozsahu pozornosti 

 

a. Vůbec 

b. Trochu 

c. Docela ano 

d. Velmi 

 
4. Jak dobře se děti zpravidla ponaučí z vaší zpětné vazby (např. “Výborně!” nebo “To je 

špatně, protože…”), týkající se jejich práce? 
 

a. Vůbec 

b. Trochu 

c. Docela ano 

d. Velmi dobře 
 

Otázky na téma prosociálnost 
1. Jak byste popsali klima ve třídě po implementaci modelu PATH? (je možné zvolit vice 

odpovědí) 
 

a. Klidnější/uvolněnější 

b. Konfliktnější 

c. Tišší/méně nervózní 

d. Více respektující 

e. Méně posměchu a výsměchu 

f. Stejné 

 
2. Všimli jste si zlepšení ve spolupráci mezi dětmi? 

 

a. Vůbec 

b. Trochu 

c. Docela ano 

d. Velmi 

 
Obecné/otevřené otázky 

 
1) Všiml/a jsem si zlepšení v konkrétní situaci (tj. u konkrétního studenta) 
 Uveďte prosím krátký popis zkušenosti 
 

2) Všiml/a jsem si změn po realizaci konkrétní projektové aktivity 
Uveďte prosím krátký popis zkušenosti a prováděné aktivity 
 

3) Rád/a bych zdůraznil/a změnu v konkrétní oblasti po realizaci projektu   Uveďte 
prosím krátký popis zkušenosti 
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