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Úvod 
Impulsem pro vypracování tohoto výzkumu byla potřeba upozornit na důležitost podpory           
realizace Speciálního studia pro školní metodiky prevence (ŠMP) a zlepšení jejich           
pracovních podmínek.  

Opakovaně se nám v praxi dostává zpětné vazby ze strany ŠMP, že jejich podmínky pro               
práci na školách nejsou systémově uspokojivé. Hlavní úskalí je patrné v tom, že nemají              
nárok na úvazek pro činnosti spojené s vykonáváním povinností ŠMP, jako to mají výchovní              
poradci. Ani odměna za vykonávání této náročné a zodpovědné práce, nad rámec            
pracovního úvazku pedagoga, není finančně adekvátně ohodnocena. Také od nich velmi           
často zaznívá, že jim chybí možnost sdílet, intervidovat a supervidovat mnohdy složité            
situace. Studium pro školní metodiky jim toto do velké míry nabízí. 

Záměrem tohoto výzkumu, je mimo hlavní cíle, zmíněné níže, také poukázání na důležitost a              
potřebnost Specializačních studií pro ŠMP, které jim zajišťují odpovídající znalosti,          
dovednosti a způsobilosti, důležité pro jejich práci, jistotu a profesionalitu, ale také kolegiální             
podporu, sdílení kazuistik, intervizní podporu, sebezkušenost a osobnostní rozvoj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se realizace výzkumu aktivně zúčastnili. Především         
olomouckému krajskému koordinátorovi, všem oblastním metodikům Olomouckého       
kraje a školním metodikům prevence, kteří se do dotazníkového šetření aktivně           
zapojili.  
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Představení autorů 
 
 
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová 
Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a zároveň jednooborovou          
psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V oboru primární prevence působí od roku             
2007, kdy začínala jako lektor primární prevence. Působí jako lektorka vzdělávacích           
programů pro pedagogické pracovníky a pracovníky v prevenci. Od roku 2011 zajišťuje,            
koordinuje a lektoruje dlouhodobé specializované studium pro školní metodiky prevence.          
Aktivně se podílela na projektu VYNSPI I. Věnovala se telefonické krizové intervenci na lince              
důvěry, pracovala jako všeobecně zaměřený speciální pedagog v mateřské škole. V           
současné chvíli pracuje jako psycholog na základní škole. 
 
 
Mgr. Markéta Rodryčová 
Vystudovala sociální pedagogiku a sociální politiku a humanitární práci na Univerzitě           
Palackého v Olomouci. V oboru primární prevence působí od roku 2008, nejprve jako lektor              
primární prevence, následně jako vedoucí Centra primární prevence P-centrum Olomouc a           
také jako hodnotitel kvality poskytovatelů primární prevence pro MŠMT. Dále působí jako            
realizátor intervenčních programů na školách a jako lektorka a koordinátorka vzdělávacích           
programů pro pedagogické pracovníky a pracovníky v prevenci. Od roku 2013 zajišťuje,            
koordinuje a lektoruje dlouhodobé specializované studium pro školní metodiky prevence.          
Aktivně se podílela na projektu VYNSPI II. V současné chvíli pracuje v poradně P-centra pro               
alkoholové a jiné závislosti na pozici psychoterapeut v gestalt modalitě.  
 
 
Obě autorky se věnovaly problematice prevence a vzdělávání pedagogů také po výzkumné            
stránce.  
Jitka Škarohlídová v práci Evaluační postupy ověřování znalostí a dovedností účastníků           
specializačních studii pro školní metodiky prevence v Olomouckém kraji.  
http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250%20/ 
Markéta Rodryčová v práci Systém vzdělávání školních metodiků prevence, využití v praxi. 
http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250%20/ 
 
 
Jako tandem koordinátorek a lektorek studia pro ŠMP se autorky setkaly v roce 2013.              
Studiem provedly čtyři skupiny preventistů, tj. 74 osob. V průběhu těchto let se věnovaly              
akreditaci studia u MŠMT, projektové práci, koordinaci studia, odbornému vedení studentů i            
přímé lektorské činnosti. Úsilí věnovaly především tomu, aby studium bylo nejen teoretickou            
průpravou, ale také praktickou přípravou na praxi metodika prevence, a v neposlední řadě,             
aby byl studijní program zaměřen též na sebezkušenost, osobnostní rozvoj a profesní            
stabilitu budoucích školních metodiků prevence tak, aby se na půdě škol pohybovali            
skuteční profesionálové v oboru prevence rizikového chování a v práci s žáky, rodiči i              
kolegy.  
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Harmonogram realizace 
 
Realizace harmonogramu byla významně ovlivněna a pozměněna v důsledku dopadu          
vládních opatření v souvislosti s pandemickou situací COVID -19.  
 

Původní plán 
Leden až březen 2020: technický plán celého šetření, příprava dotazníku, navázání           
kontaktu s PPP OMP. 
Duben až červen: sběr dat a průběžná zpráva. 
Červenec až září: analýza dat, vyhodnocení. 
Říjen až prosinec: interpretace a statistické zpracování, závěrečná zpráva. 
 
Skutečně realizovaný harmonogram 
Za standardních podmínek by časové zdůvodnění nebylo ve výzkumu nutné, v tuto            
chvíli jej však považujeme za nezbytné, neboť se domníváme, že mimořádná           
opatření, zavedená z důvodu celosvětové pandemie covid-19, zásadně ovlivnila         
počet respondentů, kteří se do našeho výzkumu zapojili.  
 
V průběhu ledna a února 2020 probíhala veškerá příprava výzkumu. Byl stanoven            
technický plán a konkrétní kroky postupu. Probíhala tvorba dotazníku vlastní          
konstrukce. K distribuci dotazníku jsme zvolily službu na webových stránkách          
www.vyplnto.cz Proběhlo kontaktování a informování krajského školského       
koordinátora prevence (KŠKP) o průběhu jednotlivých kroků a žádost o jeho           
spolupráci na výzkumu.  
 
První zásah do plánovaného harmonogramu výzkumu byl od 16.3.2020, kdy byla           
vyhlášena karanténa pro celou Českou republiku. Byly uzavřeny školy i školská           
poradenská zařízení. Toto omezení trvalo až do 25.5.2020, kdy se do škol vrátily             
některé ročníky a provoz poraden byl částečně obnoven.  
 
11.5.2020 jsme odeslaly první průvodní email k rukám krajského metodika prevence,           
s žádostí o předání ankety, která směřovala k oblastním metodikům prevence. 
 
Veškeré kontaktování probíhalo přes KŠKP. Tím měla být zajištěna vertikální          
návaznost a komunikace celého systému.  
 
19.5.2020 se nám vrátila první vyplněná anketa od OMP. 
 
27.5. na naši žádost KŠKP znovu přeposlal email s anketou všem oblastním            
metodikům prevence. 
 
Do 19.8.2020 se nám vrátily všechny ankety od OMP. 
 
Oproti původnímu plánu, kdy jsme počítali s návratností vyplněných anket do konce            
května, bylo teprve v tomto okamžiku možné pokračovat dále, směrem k dotazníku            
pro ŠMP.  
 
V září proběhla pilotní verze se třemi ŠMP, kteří ověřili srozumitelnost otázek a také              
funkčnost odkazu na vyplnto.cz.  
 
2.10.2020 byl KŠKP odeslán průvodní email s webovým odkazem pro ŠMP. Cestu            
jsme opět zvolili vertikální, tedy přes krajského školského koordinátora směrem k           
metodikům oblastním v pedagogických poradnách a poté k metodikům školním ve           
školách.  
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21.10. byl deadline pro vyplňování dotazníků od ŠMP. K tomuto datu jsme měly ze              
dvou oblastí nulovou návratnost. Opětovně jsme kontaktovaly KŠKP s žádostí o další            
oslovení OMP.  
 
K datu 6.11.2020 jsme žádali o možnost prodloužení realizace výzkumu na základě            
výzvy MŠMT, odbor 21. Žádosti nebylo vyhověno. Předpokládané změny byly          
hlášeny k 15.11.2021 přes IS systém MŠMT.  
 
Termín ukončení sběru dat jsme prodloužily do 15.11.2020. 

 
Od 15.11.2020 do 18.12.2020 probíhala analýza, vyhodnocení a interpretace dat. 
Od 22.12.2020 jsme se věnovaly sepsání závěrečné zprávy.  
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Projektový záměr výzkumu v souladu s žádostí: 
 
Evaluace spočívá ve zjištění odpovídající kompetentnosti, znalostech, dovednostech a         
zkušenostech ŠMP, kteří aktivně spolupracují s PPP, resp. oblastními metodiky prevence, a            
absolvovali studium 250, oproti ŠMP, kteří takového studium neabsolvovali.  
Zaměříme se na zjištění aktuálního stavu aktivních ŠMP, spolupracujících s PPP OMP.  

● Kolik ŠMP z Olomouckého kraje se účastní aktivit pořádaných OMP?  
● O kolik ŠMP se tedy jedná z celkového počtu všech ŠMP Olomouckého            

kraje, tj. kolik škol je na této úrovni spolupracujících? 
● Kolik z těchto aktivních ŠMP má absolvované Specializované studium pro          

ŠMP?  
● V jaké organizaci a v kterém roce studium absolvovali?  
● Existují rozdíly v znalostech, dovednostech a zkušenostech mezi ŠMP s          

absolvovaným studiem a bez absolvování studia?  
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Výsledky 
 

1) Anketa 
Anketního šetření se zúčastnilo 100% oblastních metodiků Olomouckého kraje.  

Záměrem ankety bylo zmapovat počet ŠMP v kraji a rovněž zjistit, kolik ŠMP je v aktivním                
kontaktu s OMP.  

  
Aktivitou se rozumí: 

1. ŠMP se účastní pravidelných setkání, nebo vzdělávacích aktivit, nebo         
supervizí, pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou 

2. ŠMP se na PPP obrací v oblasti poradenství rizikového chování 
3. ŠMP se na PPP obrací s žádostí o intervenční programy pro třídy 
4. ŠMP se na PPP obrací s žádostí o konzultace preventivního programu školy 
5. ŠMP se na PPP obrací s jiným tématem v rámci PPRCH, prosíme, vypište:             

(doplněno z ankety): 
● programy všeobecné prevence 
● intervence nevhodného chování žáka či studenta 
● info ohledně spolupráce s NNO (v Ol.kraji), s dalšími místními        

odbor.institucemi 
 

Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety z oblasti Olomouc. V této oblasti je celkem              
125 ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označil OMP 58 ŠMP.  

 
 

Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety z oblasti Přerov. V této oblasti je celkem 79               
ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označil OMP 67 ŠMP.  
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OLOMOUC CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ  NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 99 40 59 

SŠ 19 14 5 

GYM 7 4 3 

CELKEM 125 58 67 

PŘEROV CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 61 50 11 

SŠ 13 12 1 

GYM 5 5 0 

CELKEM 79 67 12 



 

 

Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety z oblasti Prostějov. V této oblasti je celkem              
59 ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označil OMP 37 ŠMP.  

 

Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety z oblasti Šumperk. V této oblasti je celkem              
83 ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označil OMP 53 ŠMP.  

 
 
Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety z oblasti Jeseník. V této oblasti je celkem 29               
ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označil OMP 25 ŠMP.  

 
 
Následující tabulka vyjadřuje výsledky z ankety ze všech pěti oblastí Olomouckého kraje,            
kde působí celkem 375 ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující označili OMP 240 ŠMP.  
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PROSTĚJOV CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 44 27 17 

SŠ 12 8 4 

GYM 3 2 1 

CELKEM 59 37 22 

ŠUMPERK CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 68 41 27 

SŠ 13 10 3 

GYM 2 2 0 

CELKEM 83 53 30 

JESENÍK CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 23 20 3 

SŠ 5 4 1 

GYM 1 1 0 

CELKEM 29 25 4 

CELKEM CELKEM SPOLUPRACUJÍCÍ NESPOLUPRACUJÍCÍ 

ZŠ 295 178 117 

SŠ 62 48 14 

GYM 18 14 4 

CELKEM 375 240 135 



 

2) Dotazník 
 

Dotazník představoval druhou fázi sběru dat. Informace měly být získány přímo od školních             
metodiků prevence v Olomouckém kraji.  
 

Při rozesílání a sběru dat z dotazníkového šetření s námi spolupracovalo všech pět z pěti               
OMP Olomouckého kraje, tj.100%.  

OMP oslovil formou emailu všech 125 ŠMP v oblasti Olomouc. V anketě označil jako              
spolupracující 58 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 21, tj. 16,80% z celkového počtu             
ŠMP oblasti Olomouc.  

 

OMP oslovil formou emailu všech 79 ŠMP v oblasti Přerov. V anketě označil jako              
spolupracující 67 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 8, tj. 10,13% z celkového počtu             
ŠMP oblasti Přerov.  

 

OMP oslovil formou emailu všech 59 ŠMP v oblasti Prostějov. V anketě označil jako              
spolupracující 37 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 0, tj. 0% z celkového počtu ŠMP              
oblasti Prostějov.  

 

OMP oslovil formou emailu všech 83 ŠMP v oblasti Šumperk. V anketě označil jako              
spolupracující 53 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 9, tj. 10,84% z celkového počtu             
ŠMP oblasti Jeseník. 

 

 

9 

OLOMOUC OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 125 58 21 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 46,40% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 16,80% 

PŘEROV OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 79 67 8 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 84,81% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 10,13% 

PROSTĚJOV OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 59 37 0 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 62,71% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 0% 

ŠUMPERK OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 83 53 9 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 63,86% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 10,84% 



 

OMP oslovil formou emailu všech 29 ŠMP v oblasti Jeseník. V anketě označil jako              
spolupracující 25 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 4, tj. 13,79% z celkového počtu             
ŠMP oblasti Jeseník.  

 

OMP z celého Olomouckého kraje oslovili formou emailu všech 375 ŠMP. V anketě označili              
jako spolupracující 240 ŠMP. Návratnost našeho dotazníku byla 42, tj. 11,20% z celkového             
počtu ŠMP Olomouckého kraje.  

 

Vyhodnocení úvodní části dotazníku - identifikace cílové skupiny: 
Celkově se do výzkumu zapojilo 42 respondentů z 375 oslovených ŠMP.  

Z celkového počtu zapojených respondentů bylo 21 spadajících pod působnost          
olomouckého OMP; 9 pod šumperského OMP; 8 pod přerovského OMP; 4 pod jesenického             
OMP a 0 pod prostějovského OMP.  

Průměrný věk zapojených respondentů byl 46,92 let. Z toho byli dva respondenti ve věku              
20-29 let; 6 respondentů ve věku 30-39 let; 18 respondentů ve věku 40-50 let; 13               
respondentů ve věku 50-59 let a 1 respondent ve věku 60 a více let.  

Z celkového počtu respondentů bylo 26 absolventů studia pro školní metodiky prevence; 3             
momentálně studující a 13 školních metodiků prevence bez studia.  

6 absolventů ukončilo studium v roce 2019; 3 v roce 2018; 3 v roce 2017; 2 v roce 2016; 1 v                     
roce 2013; 1 v roce 2011; 3 v roce 2009; 1 v roce 2006; 1 v roce 2003 a 5 absolventů na tuto                       
otázku neodpovědělo.  

2 momentálně studující uvedli jako místo studia P-centrum, spolek, Olomouc a jeden            
Masarykovu univerzitu v Brně. 

Průměrná doba praxe respondentů na pozici školního metodika prevence je 5,7 let. Z toho 2               
respondenti uvedli, že vykonávají pozici v řádech několika měsíců; 5 respondentů 1-2 roky;             
10 respondentů 3-5 let; 9 respondentů 9-10 let a 8 respondentů více jak 10 let.  
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JESENÍK OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 29 25 4 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 86% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 13,79% 

CELKEM OSLOVENO OZNAČENO OMP JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ NÁVRATNOST 

 375 240 42 

z celkového počtu ŠMP s OMP spolupracuje 64,00% 

z celkového počtu ŠMP dotazník vyplnilo 11,20% 

počet respondentů 42 
průměrný věk 46,92 
má studium 250 26 
nemá studium 13 
momentálně studuje 3 
průměrná léta praxe na pozici ŠMP 5,7 



 

Vyhodnocení otázek dotazníku pro ŠMP, které ověřovaly znalosti,        
dovednosti a způsobilosti ŠMP 
 
Dotazník obsahoval dvě skupiny otázek. V první z nich respondenti, pomocí škály,            
subjektivně hodnotili své znalosti, dovednosti a způsobilosti ŠMP. Druhá skupina otázek           
měla za cíl srovnat toto subjektivní sebehodnocení respondentů s reálnými znalostmi,           
dovednostmi a způsobilostmi ŠMP, a to formou znalostního testu. Otázky do znalostního            
testu byly formulovány na základě systému Čtyřúrovňového modelu (Charvát, 2012),          
Prevence rizikového chování ve školství (Miovský a kol., 2015) a podle požadavků na             
absolventy Specializačního studia pro školní metodiky prevence pod akreditací MŠMT.  
 
V první části vyhodnocení dotazníku pro ŠMP budou představeny výsledky subjektivního           
hodnocení respondentů, a to pro tři skupiny respondentů.  
Pro ty:  
1) kteří v současné době již mají studium PPRCH pro ŠMP dokončeno, 
2) kteří v době sběru dat studují  
3) kteří studium nemají, ani jej nezapočali.  
Tato část obsahovala 28 otázek a ty byly číslovány od čísla 7 do čísla 34.  
 
V druhé části vyhodnocení dotazníku pro ŠMP budou představeny výsledky znalostního           
testu, a to opět rozdělené pro tři skupiny respondentů.  
Pro ty:  
1) kteří v současné době již mají studium PPRCH pro ŠMP dokončeno, 
2) kteří v době sběru dat studují  
3) kteří studium nemají, ani jej nezapočali.  
Tato část obsahovala 25 otázek a ty byly číslovány od čísla 35 do čísla 59.  
 
V závěru budou obě dvě skupiny porovnány tak, aby bylo možné posoudit, nakolik             
subjektivní hodnocení respondentů odpovídá skutečným znalostem, dovednostem a        
způsobilostem respondentů.  
 
Subjektivní posouzení samotných ŠMP vlastních znalosti, dovednosti a způsobilosti         
na pozici ŠMP - 3.úroveň, tj.pokročilý preventivní pracovník dle Čtyřúrovňového          
modelu pro pracovníky v PPRCH. 

Respondenti vyplňovali odpovědi na otázky v oblastech znalostí, dovedností a způsobilosti           
dle svého subjektivního hodnocení. Pro vyjádření odpovědí přisuzovali otázkám vždy jednu           
z následujících odpovědí: souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím,         
nesouhlasím.  

Při vyhodnocování byly odpovědi překódovány takto: 

1 = souhlasím  
2 = spíše souhlasím 
3 = nevím 
4 = spíše nesouhlasím  
5 = nesouhlasím 
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Oddíl I.  Znalosti 
 
7. Znám současné, výzkumem podložené, trendy a strategie v oblasti primární           
prevence. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,15. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,23. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 

8. Znám nabídku programů a metodik v primární prevenci. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,6. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnota je 2. Průměrné hodnoty 2,15 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
  

 

9. Znám legislativu, věnující se problematice PPRCH a návazným oblastem          
(např. OSPOD). 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
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všichni respondenti 2,19 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,15 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 

všichni respondenti 1,8 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,6 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,15 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,07. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 

10. Znám dobře typy RCH popsané v dostupné literatuře i způsoby jejich            
zjišťování. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,84. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,23. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
11. Znám základy poradenské a školní psychologie, speciální pedagogiky a          
psychopatologie, důležité pro práci ŠMP. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhly shodně dvě skupiny respondentů, a to ti, kteří mají ukončené             
studium PPRCH pro ŠMP a ti, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná             
hodnota je 2,23. Průměrné hodnoty 3 dosáhla skupina těch respondentů, kteří v době             
výzkumu studovali.  
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všichni respondenti 2,09 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,07 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,3 

všichni respondenti 2 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,84 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 

všichni respondenti 2,19 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,23 

ti, kteří v současné době studují 3 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 



 

12. Znám doporučené krizové postupy v případě výskytu RCH v konkrétním           
zařízení, kde pracuji. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,53. Průměrné           
hodnoty 1,92 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
13. Znám úskalí a rizika, která mohou nastat při preventivní práci, jak na úrovni              
jednotlivce, tak i skupiny a instituce. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,8. Následovala skupina respondentů, kteří studium nezapočali           
ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla skupina těch             
respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

  

Oddíl II. Dovednosti 
 
14. Umím efektivně komunikovat s dospělými (rodiči a pedagogy) a motivovat           
je ke spolupráci. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
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všichni respondenti 1,64 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,53 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,92 

všichni respondenti 2 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,8 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,3 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,69. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,23. Průměrné hodnoty 2,66 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
15. Umím efektivně komunikovat s dětmi.  
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,69. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,76. Průměrné hodnoty 2 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
16. Umím motivovat děti k práci ve škole. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,88. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnota je 2. Průměrné hodnoty 2,53 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
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všichni respondenti 1,92 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,69 

ti, kteří v současné době studují 2,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 

všichni respondenti 1,73 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,69 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,76 

všichni respondenti 1,83 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,88 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,53 



 

17. Umím vést poradenský rozhovor (v rámci základní školské intervence). 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,88. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,23. Průměrné hodnoty 2,66 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
18. Umím uplatňovat etické a profesionální standardy, abych minimalizoval/a         
možné psychické poškození svěřených dětí. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,66. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,8. Průměrné           
hodnoty 2,07 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
19. Vedu si dokumentaci o činnostech a událostech týkajících se PPRCH v            
naší škole. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
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všichni respondenti 2,04 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,88 

ti, kteří v současné době studují 2,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 

všichni respondenti 1,83 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,8 

ti, kteří v současné době studují 1,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,07 



 

respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,5. Průměrné           
hodnoty 1,92 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 

 
20. Umím vytvořit kvalitní síť aktivních kontaktů na osoby a instituce působící            
v oblasti PPRCH ve svém okolí. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,92. Průměrné           
hodnoty 2,07 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
  

 
 
21. Umím použít základní metody evaluace a zhodnocení stavu RCH na naší            
škole. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří studium nezapočali ani nestudují         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2,15. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná zhodnota je 2,23. Průměrné           
hodnoty 2,33 dosáhla skupina těch respondentů,kteří v době výzkumu studovali.  
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všichni respondenti 1,59 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,5 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,92 

všichni respondenti 1,9 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,92 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,07 

všichni respondenti 2,02 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,23 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,15 



 

Oddíl III. Způsobilosti 
 
 
22. Umím vytvořit preventivní program školy (PPŠ). 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,53. Průměrné           
hodnoty 1,92 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 

23. Pravidelně se starám o aktualizaci preventivního programu školy (PPŠ). 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,61. Průměrné           
hodnoty 2,15 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 

24. S obsahem preventivního programu školy (PPŠ) všechny kolegy         
seznamuji.  
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
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všichni respondenti 1,64 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,53 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,92 

všichni respondenti 1,73 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,61 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,15 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,38. Průměrné           
hodnoty 1,76 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 

25. Jsem schopen/schopna zavést efektivní systém PPRCH na naší škole. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,11. Průměrné           
hodnoty 2,38 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
26. Pravidelně monitoruji a evaluuji stav PPRCH na naší škole. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,8. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnota je 2. Průměrné hodnota 2,23 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
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všichni respondenti 1,52 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,38 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,76 

všichni respondenti 2,19 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,11 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,38 

všichni respondenti 1,95 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,8 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,23 



 

27. Dokážu identifikovat potřeby cílových skupin v rámci PPRCH. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,03. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
28. Dokážu kolegům poskytnout odbornou radu v oblasti PPRCH. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,73. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 

29. Umím sestavit program všeobecné primární prevence. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,8. Následovala skupina respondentů, kteří studium nezapočali           
ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla skupina těch             
respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
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všichni respondenti 2,14 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,03 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,3 

všichni respondenti 1,95 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,73 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,3 



 

 
 

30. Umím vést program všeobecné primární prevence. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,96. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,53. Průměrné hodnoty 3,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
31. Umím sestavit program selektivní prevence. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,34. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,92. Průměrné hodnoty 3,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 

32. Umím vést program selektivní prevence. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
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všichni respondenti 2 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,8 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,3 

všichni respondenti 2,23 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,96 

ti, kteří v současné době studují 3,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,53 

všichni respondenti 2,59 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,34 

ti, kteří v současné době studují 3,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,92 



 

diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,61. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 3,07. Průměrné hodnoty 3,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 

33. Umím vést program indikované prevence dle doporučených postupů. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří studium nezapočali ani nestudují         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2,76. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,84. Průměrné           
hodnoty 3 dosáhla skupina těch respondentů,kteří v době výzkumu studovali.  
  

 
 
34. Jsem příkladem spolupracujícího přístupu, celoživotního vzdělávání,       
mravní bezúhonnosti a zdravého životního stylu. 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné známky jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,66. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,96. Průměrné           
hodnoty 2,15 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 
 
 
 

22 

všichni respondenti 2,8 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,61 

ti, kteří v současné době studují 3,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,07 

všichni respondenti 2,83 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,84 

ti, kteří v současné době studují 3 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,76 



 

 
 
 
Souhrnné výsledky odpovědí na testové otázky v oblastech znalostí,         
dovedností a způsobilostí dle subjektivního hodnocení respondentů. 
 
V následující tabulce jsou souhrnně zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých odpovědí na           
otázky k posouzení subjektivních postojů respondentů ke svým dovednostem, znalostem a           
způsobilostem. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
 
Z následující tabulky je možné vyčíst průměrné hodnoty jednotlivých skupin. Nejlepšího           
výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří studium absolvovali. Ti dosáhli hodnoty 1,91.           
Následovala skupina momentálně studujících, s hodnotou 2,14. Nejnižší hodnotu vykázala          
skupina těch, kteří studium nemají, a to 2,25.  
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všichni respondenti 2 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,96 

ti, kteří v současné době studují 1,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,15 

 studium PPRCH pro ŠMP   

číslo otázky má studuje nemá celkem 

7 2,15 2,33 2,23 2,19 

8 1,61 2 2,15 1,8 

9 2,07 2,33 2,3 2,09 

10 1,84 2,33 2,23 2 

11 2,23 3 2,23 2,19 

12 1,53 1,33 1,92 1,64 

13 1,8 2,33 2,3 2 

14 1,69 2,66 2,23 1,92 

15 1,69 2 1,76 1,73 

16 1,88 2 2,53 1,83 

17 1,88 2,66 2,23 2,04 

18 1,8 1,66 2,07 1,83 

19 1,5 1 1,92 1,59 

20 1,92 1 2,07 1,9 

21 2,23 2,33 2,15 2,02 

22 1,53 1,33 1,92 1,64 

23 1,61 1 2,15 1,73 

24 1,38 1 1,76 1,52 

25 2,11 2 2,38 2,19 



 

 
 
 
Následuje skupina otázek, která má za cíl umožnit srovnání subjektivního          
sebehodnocení respondentů s reálnými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi        
ŠMP,  a to formou znalostního testu, pomocí otevřených otázek.  
 
 
35. Na jaké období (v letech) platí aktuální národní strategie PPRCH dětí a             
mládeže?  
 
Způsob vyhodnocení:  
1 2019-2027 
2 Za uvedení správného roku ukončení 2027 
3 Za počet let 9 
4 Za počet let 8 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
Vyhodnocení: 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 2,84. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnota je 3,66. Průměrné hodnoty 4 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. 
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26 1,8 2 2,23 1,95 

27 2,03 2,33 2,3 2,14 

28 1,73 2,33 2,3 1,95 

29 1,8 2,33 2,3 2 

30 1,96 3,33 2,53 2,23 

31 2,34 3,33 2,92 2,59 

32 2,61 3,33 3,07 2,8 

33 2,84 3 2,76 2,83 

34 1,96 1,66 2,15 2 
celková průměrná 
hodnota 1,91 2,14 2,25 2,01 
subjektivně kladné 
odpovědi 16,5 9 2,5  
procentuální vyjádření 
kladných odpovědí 58,93% 32,14% 8,93%  
subjektivně záporné 
odpovědi 0 16 12  
procentuální vyjádření 
zápporných opovědí 0% 57,14% 42,86%  



 

 
 
36. Napište alespoň 3 způsoby efektivní prevence na všeobecné úrovni (např.           
komplexnost).   
 
Způsob vyhodnocení:   
1 za uvedení nejméně tří přesných typů (dlouhodobost, komplexnost, návaznost,          
cílenost/přizpůsobení věku, denormalizace, peer program…)  
2 uvedení dvou typů  
3 uvedení jednoho typů  
4 neuvedení přesných názvů, ale slovy správně popsáno, o co se jedná 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,66. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 3,03. Průměrné           
hodnoty 3,53 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
  
37. Napište alespoň 2 kvalitní webové portály, zabývající se adiktologickou          
tématikou. 
 
Způsob vyhodnocení:   
1 správně uvedené oba dva zdroje 
2 uvedené jiné dva zdroje, například neziskové organizace, které se zabývají adiktologií,            
mají sekci prevence, ale jejich cílem není publikovat informace o adiktologických tématech 
3 správně uvedený jeden zdroj 
4 nehodnoceno 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím”  
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           

25 

všichni respondenti 3,26 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,84 

ti, kteří v současné době studují 3,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 4 

všichni respondenti 3,09 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 3,03 

ti, kteří v současné době studují 1,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,53 



 

respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,84. Průměrné           
hodnoty 4,23 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
38. Které subjekty v Ol. kraji nabízí certifikované programy primární prevence           
(MŠMT) - alespoň dva? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 dva správně uvedené subjekty (alespoň dva z aktuálně platně certifikovaných, viz            
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele) 
3 jeden správně uvedený subjekt 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,77. Průměrné           
hodnota 3,46 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
39. Napište alespoň jeden příklad dlouhodobého komplexního programu        
všeobecné primární prevence.  
  
Způsob vyhodnocení:  
1 jeden správně uvedený, který má obecně platnou metodiku (Druhý krok, Unplugged,            
Kočičí zahrada, Zippyho kamarády...) 
3 KPPŠ Šumperk, odpovídá částečně 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
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všichni respondenti 3,16 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,84 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 4,23 

všichni respondenti 2,85 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,77 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,46 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 4,46. Dvě zbývající skupiny respondentů dosáhly stejného           
výsledku, obě skupiny měly průměrnou hodnotu 5. 
 

 
 
40. Kterými hlavními legislativními oporami (zákony, vyhlášky, metodické        
pokyny) se řídí ŠMP? (pokud je to možné, napište i čísla) 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 tři správně uvedené opory (např. školský zákon, zákon o sociálně-právní ochraně dětí,             
vyhlášky o pedagog. pracovnících, o poradenském pracovišti, metodické pokyny a          
doporučení MŠMT, strategie a plány) 
2 dvě správně uvedené opory 
3 jedna správně uvedená opora 
4 alespoň tři uvedené, vlastními slovy popsané, respondent “ví o čem je řeč” 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek. 
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,76. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,53. Průměrné hodnoty 3 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
41. V jakých životních situacích dítěte a rodiny se uplatňuje OSPOD? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 tři a více správných odpovědí (rizikové chování dítěte, sociální patologie v rodině, domácí              
násilí, CAN, ohrožení mravní výchovy, zanedbávání výchovy, záškoláctví, neomluvené         
absence nad 25 hodin, NRP..) 
2 dvě odpovědi (rizikové chování dítěte, sociální patologie v rodině, domácí násilí, CAN,             
ohrožení mravní výchovy, zanedbávání výchovy, záškoláctví, neomluvené absence nad 25          
hodin, NRP..) 
3 jedna odpověď (rizikové chování dítěte, sociální patologie v rodině, domácí násilí, CAN,             
ohrožení mravní výchovy, zanedbávání výchovy, záškoláctví, neomluvené absence nad 25          
hodin, NRP..) 
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všichni respondenti 4,66 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 4,46 

ti, kteří v současné době studují 5 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 5 

všichni respondenti 2,09 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,76 

ti, kteří v současné době studují 3 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,53 



 

4 obecné vysvětlení zkratky OSPOD bez uvedení konkrétních situací 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří studium PPRCH pro ŠMP          
nezapočali ani nestudují. Průměrná hodnota je 1,61. Následovala skupina respondentů, kteří           
mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,88. Průměrné hodnoty 2,33 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
42. Na co jsou zaměřená metodická doporučení MŠMT v rámci PPRCH? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 ošetřují postupy při výskytu všech typů RCH / respondent uvedl výčet všech MD 
3 neúplné upřesnění  
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 1,69. Následovala skupina respondentů, kteří studium          
nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 2,07. Průměrné hodnoty 3 dosáhla            
skupina těch respondentů, kteří v době výzkumu studovali.  
 

 
 
43. Uveďte alespoň 8 typů rizikového chování (v terminologii podle 
metodického doporučení k PPRCH). 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 8 a více typů RCH 
2 6 a 7 typů RCh 
3 4 a 5  typů RCh 
4 1-3  typů RCh 
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všichni respondenti 1,83 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,88 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,61 

všichni respondenti 1,9 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,69 

ti, kteří v současné době studují 3 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,07 



 

5 0  typů RCh nebo všechno špatně 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 1,65. Průměrné           
hodnota 1,76 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. 
 

 
 
44. Čím je upraven postup při šikaně ve škole?  
 
Způsob vyhodnocení:  
1 metodickym pokynem, krizovým plánem, školním programem proti šikanování 
3 PPŠ nebo MPP 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Druhé dvě skupiny            
respondentů dosáhly stejné hodnoty 1,3.  
 

 
 
45. Jaký je postup při šetření a řešení počáteční šikany v základních krocích?  
 
Způsob vyhodnocení:  
1 přesné popsání postupů 
2 neuvedení správné terminologie, ale posloupnost kroků je zachována 
3 neuvedení správné terminologie či posloupnosti, ale jednotlivé kroky jsou správné 
4 příliš stručná odpověď  
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
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všichni respondenti 1,64 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,65 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,76 

všichni respondenti 1,52 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,3 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,3 



 

diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,46. Průměrné           
hodnoty 2,84 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
46. Při kolika neomluvených vyučovacích hodinách dítěte jste povinni 
informovat OSPOD? 
  
Způsob vyhodnocení:  
1 25 hodin 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnoty je 2,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,69. Průměrné           
hodnoty 4,07 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
47. Vysvětlete, co znamenají tyto tři pojmy: 1. zrcadlení  2. jazykování 3. 
parafrázování. 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 tři správné odpovědi 
2 dvě správné odpovědi 
3 jedna správná odpověď 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
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všichni respondenti 2,66 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,46 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,84 

všichni respondenti 3,14 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,69 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 4,07 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 3,23. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnoty je 3,66. Průměrné zhodnoty 3,92 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
  

 
 
48. Co je cílem třídnických hodin, co mají žákům a učitelům přinést? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 odpověď musí obsahovat zaměření na budování vztahů, žáků mezi sebou i s pedagogem 
a pedagoga k žákům, stmelování kolektivu. Dále může být doplněno o další jako 
např.diagnostika třídy, pozorování, včasné odhalení problémů, tvorba důvěry a bezpečí, 
sdílení, zábava, pozitivní zážitky, formování postojů a hodnot, sociální kompetence, 
příjemné společné zážitky, plánování společných akcí  
2 je uvedeno, že se jedná o práci se třídou, ale není konkrétně jmenováno, že jde o tvorbu 
dobrých vztahů či cokoliv z výše zmíněného 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,46.           
Průměrné hodnoty 1,57 dosáhla skupina těch respondentů, kteří mají ukončené studium. 
 

 
 
49. Jaké metody lze, pro práci v třídnických hodinách, využít?  
 
Způsob vyhodnocení:  
1 respondent vyjmenuje tři správné způsoby (např: hry, diskuze, sdílení, podněcování 
kritického myšlení, komunitní kruh, výtvarné a expresivní techniky, nácvik a dramatizace..) 
2 respondent vyjmenuje dva správné způsoby (např: hry, diskuze, sdílení, podněcování 
kritického myšlení, komunitní kruh, výtvarné a expresivní techniky, nácvik a dramatizace..) 
3 respondent vyjmenuje jeden správný způsob (např: hry, diskuze, sdílení, podněcování 
kritického myšlení, komunitní kruh, výtvarné a expresivní techniky, nácvik a dramatizace..) 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
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všichni respondenti 3,47 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 3,23 

ti, kteří v současné době studují 3,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,92 

všichni respondenti 1,5 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,57 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,46 



 

V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,61.           
Průměrné hodnoty 2,11 dosáhla skupina těch respondentů, kteří mají ukončené studium. 
 

 
 
50. Na který typ RCH budete cílit při sestavování preventivního programu (na 
všeobecné úrovni) u 6. ročníků základních škol? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 vztahy + další RCH (dle doporučení v Návrhu struktury MPP školské primární prevence, 
Miovský a kol., 2012)  
2 správné RCH, ale bez zaměření se na vztahy 
3 zaměření především návykové chování + další typy RCH 
4 komunikace, pouze návykové chování 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,26. Průměrné           
hodnoty 3,46 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
51. Jaké projevy v chování u dítěte Vás upozorní (v rámci školy), že byste mu 
měli věnovat individuální pozornost, případně učinit další opatření? 
 
Způsob vyhodnocení:  
1 náhlá změna v chování, stažení do sebe, agresivita, zhoršení prospěchu, rychle narůstající 
absence, vyhledávání dospělého, zapomínání, neplnění povinností 
2 pouze změny chování nebo pouze problémy ve výuce 
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všichni respondenti 1,95 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,11 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,61 

všichni respondenti 2,54 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,26 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,46 



 

3 asociální chování nebo izolace 
5 absence 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,46.           
Průměrné hodnoty 1,88 dosáhla skupina těch respondentů, kteří mají ukončené studium. 
 

 
 
52. Jaká rizika může mít nevhodné začleňování her do výuky (alespoň dvě)?  
 
Způsob vyhodnocení: 
1 alespoň dvě rizika: náročnost hry, nepochopení zadání, neautentičnost lektora,          
nepřiléhavost věkové skupině, špatná příprava, nevhodná hra - čas, věk, typ třídy, cíl, typ              
prevence, umocnění problému, zesílení neoblíbenosti některého žáka 
3 jedno riziko 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,76.           
Průměrné hodnoty 1,84 dosáhla skupina těch respondentů, kteří mají ukončené studium. 
 

 
 
53. Je zákonem stanoven etický kodex pedagogických pracovníků?   
 
Způsob vyhodnocení: 
1 ne 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
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všichni respondenti 1,66 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,88 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,46 

všichni respondenti 1,76 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,84 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,76 



 

V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,38. Průměrné           
hodnoty 2,84 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
54. Jakou formou si ŠMP dokumentuje svou činnost?  
 
Způsob vyhodnocení: 
1 deník ŠMP, elektronické výkaznictví SEPA atd. 
2 popíše jinými slovy deník ŠMP a SEPA 
3 velmi obecné definice, jako “plán práce” 
4 záznam o jednání, o rozhovoru atd. - dílčí dokumenty 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,3. Průměrné           
hodnoty 3,07 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
55. Které odborné kontakty by neměly chybět v “síti kontaktů” ŠMP (alespoň            
pět)? 
 
Způsob vyhodnocení: 
1 pět kontaktů 
2 čtyři kontakty 
3 tři kontakty 
4 dva kontakty 
5 jeden, žádný, nevhodný nebo chybný kontakt 
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všichni respondenti 2,5 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,38 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,84 

všichni respondenti 2,52 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,3 

ti, kteří v současné době studují 2 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,07 



 

V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Následovala skupina           
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují. Jejich průměrná hodnota je 1,61.           
Průměrné hodnoty 1,69 dosáhla skupina těch respondentů, kteří mají ukončené studium.  
 

 
 
56. Jaké nástroje monitoringu a evaluace PPRCH znáte?  
 
Způsob vyhodnocení: 
1 alespoň tři vhodné nástroje, (např.průběžné zápisy, informování od TU, spolupráce s TU,             
spolupráce s VP /ŠPP, pozorování, dotazníky, sociometrie, rozhovory, SWOT, SEPA) 
2 alespoň dva 
3 alespoň jeden 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1,33. Následovala skupina           
respondentů, kteří mají ukončené studium. Jejich průměrná hodnota je 2,26. Průměrné           
hodnoty 3,53 dosáhla skupina těch respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
57. Definujte (může být i vlastními slovy), co znamená všeobecná primární           
prevence. 
 
Způsob vyhodnocení: 
1 Běžná populace bez výskytu RCH, včasné otevírání témat, seznámení s riziky, jak jim              
předcházet, jak je řešit, dlouhodobá, kontinuální, podpora zdravého životního stylu 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
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všichni respondenti 1,61 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 1,69 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 1,61 

všichni respondenti 2,59 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,26 

ti, kteří v současné době studují 1,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,53 



 

diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří mají ukončené studium PPRCH pro           
ŠMP. Průměrná hodnota je 3,3. Následovala skupina respondentů, kteří v době výzkumu            
studovali. Jejich průměrná hodnota je 3,66. Průměrné hodnoty 3,76 dosáhla skupina těch            
respondentů, kteří studium nezapočali ani nestudují.  
 

 
 
58. Definujte (může být i vlastními slovy), co znamená indikovaná primární           
prevence. 
 
Způsob vyhodnocení: 
1 Třída, skupina, jedinec u kterých se RCH již aktivně projevuje, “ušitá na míru” 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů, kteří v době výzkumu studovali          
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 2,33. Druhé dvě skupiny            
respondentů dosáhly stejné hodnoty 3,15. 
 

 
 
59. Pokud je potřeba poskytnou dítěti krizovou intervenci, na co je potřeba se             
zaměřit v prvé řadě? 
 
Způsob vyhodnocení: 
1 bezpečí / emoce / ochrana oběti / uklidnění / zaměření na tady a teď 
3 respondent uvedl obecnější řešení (na daný problém / najít ohnisko, spouštěč / najít              
podporu / nabídnout pochopení / obnovení psychické  rovnováhy 
5 vše ostatní, špatné odpovědi, odpovědi “nevím” 
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin. Hodnocení je           
na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit sémantický               
diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího           
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
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všichni respondenti 3,47 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 3,3 

ti, kteří v současné době studují 3,66 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,76 

všichni respondenti 3,09 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 3,15 

ti, kteří v současné době studují 2,33 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 3,15 



 

Nejlepšího výsledku dosáhla skupina respondentů,kteří v době výzkumu studovali         
vzdělávací program PPRCH pro ŠMP. Průměrná hodnota je 1. Druhé dvě skupiny            
respondentů dosáhly stejné hodnoty 2,69. 
  

 
 
Souhrnné výsledky odpovědí na testové otázky znalostního testu, který má za           
cíl umožnit srovnat subjektivní sebehodnocení respondentů s reálnými        
znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi ŠMP. 
 
V následující tabulce jsou souhrnně zachyceny průměrné hodnoty jednotlivých odpovědí          
znalostního testu. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která dosáhla nejlepšího            
výsledku. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu, která vykázala nejhorší           
výsledek.  
 
Z následující tabulky je možné vyčíst průměrné hodnoty jednotlivých skupin. Nejlepšího           
výsledku dosáhla skupina respondentů momentálně studujících. Ti dosáhli hodnoty 2,01.          
Následovala skupina těch, kteří studium už absolvovali, s hodnotou 2,39. Nejnižší hodnotu            
vykázala skupina těch, kteří studium nemají, a to 2,82.  
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všichni respondenti 2,57 

ti, kteří mají ukončené studium PPRCH pro ŠMP 2,69 

ti, kteří v současné době studují 1 

ti, kteří nemají započato studium, ani nestudovali 2,69 

 studium PPRCH pro ŠMP  

číslo otázky má studuje nemá celkem 

35 2,84 3,66 4 3,26 

36 3,06 1,66 3,53 3,09 

37 2,84 1,33 4,23 3,16 

38 2,77 1 3,46 2,85 

39 4,46 5 5 4,66 

40 1,76 2,66 2,53 2,09 

41 1,88 2,33 1,61 1,83 

42 1,69 3 2,07 1,9 

43 1,65 1 1,76 1,64 

44 1,3 1 1,3 1,52 

45 2,26 2,33 2,84 2,66 

46 2,69 2,33 4,07 3,14 

47 3,23 3,66 3,92 3,47 

48 1,57 1 1,46 1,5 

49 2,11 1,33 1,61 1,95 

50 2,26 1 3,46 2,54 

51 1,88 1,33 1,46 1,66 



 

 
 
 
V závěru porovnáme obě skupiny tak, abychom mohly posoudit, nakolik          
subjektivní hodnocení respondentů odpovídá skutečným znalostem,      
dovednostem a způsobilostem respondentů.  
 
V tabulce jsou zachyceny průměrné souhrnné hodnoty jednotlivých sledovaných skupin ze           
všech otázek z první skupiny (subjektivní hodnocení) a druhé skupiny (ověřovacích otázek).  
Hodnocení je na škále 1-5, kde jedna je nejlepší a pět nejhorší. K výpočtu byl použit                
sémantický diferenciál. Žlutě zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu odpovědí, která           
vykázala lepší výsledek. Oranžově zvýrazněná hodnota ukazuje na tu skupinu odpovědí,           
která vykázala horší výsledek.  
 
Z tabulky vyplývá, že respondenti, kteří studují studium pro ŠMP se subjektivně hodnotili             
horší hodnotou, než jaká byla výsledkem ověřovacích otázek. Druhé dvě skupiny, tedy ti, co              
studium dokončili nebo jej nemají ani nestudují, naopak subjektivně vnímají své znalosti            
dovednosti a způsobilosti jako lepší, než je ukazuje hodnota ověřovacího testu.  
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52 1,84 1 1,76 1,76 

53 2,38 2,33 2,84 2,5 

54 2,3 2 3,07 2,52 

55 1,69 1 1,61 1,61 

56 2,26 1,33 3,53 2,59 

57 3,3 3,66 3,76 3,47 

58 3,15 2,33 3,15 3,09 

59 2,69 1 2,69 2,57 
celková průměrná 
hodnota 2,39 2,01 2,82 2,52 
subjektivně kladné 
odpovědi 6 18 1  
procentuální vyjádření 
kladných odpovědí 24% 72% 4%  
subjektivně záporné 
odpovědi 8 4 17  
procentuální vyjádření 
záporných odpovědí 32% 16% 68%  

studium PPRCH pro ŠMP subjektivní odpovědi ověření znalostí 

má 1,91 2,39 

studuje 2,14 2,01 

nemá 2,25 2,82 

celkově 2,1 2,52 



 

Vyhodnocení výzkumu 
 
Zaměřily jsme se na zjištění aktuálního stavu aktivních ŠMP, spolupracujících s PPP OMP.             
Podařilo se nám zapojit 100% možných OMP. Anketu nám vyplnili a vrátili všichni OMP.  
Na výzkumné otázky jsme získaly z ankety a dotazníkového šetření následující odpovědi.  

 
1) Kolik ŠMP z Olomouckého kraje se účastní aktivit pořádaných OMP?  

 

Z výsledků ankety, kterou vyplnilo všech pěti OMP z Olomouckého kraje, bylo zjištěno, že v               
Olomouckém kraji působí celkem 375 ŠMP, přičemž jako aktivně spolupracující          
označili OMP 240 ŠMP.  

 
2) O kolik ŠMP se tedy jedná z celkového počtu všech ŠMP Olomouckého kraje, tj.              

kolik škol je na této úrovni spolupracujících?  
 
Spolupracujících je tedy 240 školských zařízení (ZŠ, ZUŠ, SOU, SŠ, Gymnázia), tj 64%             
školských zařízení kraje. 

 
3) Kolik z těchto aktivních ŠMP má absolvované Specializované studium pro ŠMP?  

 
Na tuto otázku se nám nepodařilo zjistit adekvátní odpověď, protože počet respondentů,            
zapojených do výzkumu, byl mnohonásobně menší, než počet ŠMP, uvedených jako           
spolupracující. Sběr dat byl výrazně negativně ovlivněn pandemickou situací a náročností           
pracovního režimu pedagogických pracovníků (home office, přechod na online distanční          
výuku). Z dotazníků však víme,že z celkového počtu respondentů, kterých bylo 42,            
bylo 26 absolventů studia pro školní metodiky prevence; 3 momentálně studující a 13             
školních metodiků prevence bez studia.  
Platí tedy, že 61,90% respondentů má studium ukončené, 7,14% respondentů v době            
sběru dat studovalo a 30,95% respondentů nemá vystudované ani započaté studium           
pro ŠMP. 

 
4) V jaké organizaci a v kterém roce studium absolvovali?  

 
Právě studující respondenti uvedli, že 2 z nich studují v P-centru, spolek, Olomouc a              
jeden na Masarykově univerzitě v Brně. 

Ze skupiny těch, kteří již studium ukončili uvedlo 6 absolventů, že ukončilo studium v              
roce 2019; 3 v roce 2018; 3 v roce 2017; 2 v roce 2016; 1 v roce 2013; 1 v roce 2011; 3                       
v roce 2009; 1 v roce 2006; 1 v roce 2003 a 5 absolventů na tuto otázku neodpovědělo.  

 
5) Existují rozdíly v znalostech, dovednostech a zkušenostech mezi ŠMP s          

absolvovaným studiem a bez absolvování studia?  
 

Evaluace spočívala ve zjištění odpovídající kompetentnosti, znalostech, dovednostech a         
zkušenostech ŠMP, kteří aktivně spolupracují s PPP, resp. oblastními metodiky prevence, a            
absolvovali studium pro školní metodiky prevence, oproti ŠMP, kteří takového studium           
neabsolvovali. Pro výzkum bylo dotazníkovým šetřením obesláno 100% ŠMP         
Olomouckého kraje. Návratnost byla  11,20%, což je 42 respondentů.  
Bylo prokázáno, že ti ŠMP, kteří mají ukončené studium nebo studovali v době             
dotazníkového šetření, dosáhli signifikantně lepších výsledků ve všech třech         
měřených oblastech, než ti ŠMP, kteří studium nemají.  
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Intepretace dotazníkového šetření 
 
Na základě získaných dat můžeme vyčíst následující výsledky.  

1. Souhrnně nejlépe odpovídali ŠMP v otázkách č. 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52 a 55.,                 
kde se hodnota sémantického diferenciálu pohybovala mezi 1,0-1,99. 

2. Souhrnně nejhůře dopadla otázka č.39, kde se hodnota dostala až na 4,66. 
3. Průměrných hodnot v rozsahu 2,0-2,99 dosahovali v otázkách č.38, 40, 45, 50, 53,             

54, 56 a 59.  
4. Průměrných hodnot v rozsahu 3,0-3,99 dosahovali v otázkách č.35, 36, 37, 46, 47,             

57 a 58.  
5. Nejlépe se ŠMP orientovali v otázce č.48 - K čemu by měly, z pohledu preventisty,               

sloužit třídnické hodiny - s výsledkem 1,5. 
6. Nejhůře se orientovali v otázce č.39 - Napište alespoň jeden příklad dlouhodobého            

komplexního programu všeobecné primární prevence - s výsledkem  4,66.  
7. Dále můžeme říci, že poměr hodnot v intervalech 1 - 2 - 3 je přibližně stejný. V                 

intervalu 1,00-1,99 se nacházelo 9 otázek. V intervalu hodnot 2,00-2,99 se           
nacházelo 8 otázek a v intervalu 3,00-3,99 se nacházelo 7 otázek.  

8. Pouze v hodnotě nad 4 byla jen jedna otázka. 
9. Subjektivní hodnocení vlastních znalostí, dovedností a kompetencí bylo        

nadhodnoceno nad reálné výsledky. Hodnoty subjektivního hodnocení se pohybovaly         
v intervalu 1,52-2,83. Průměrně to znamená 2,01. 

10. Reálné hodnocení v testu se pohybovalo v rozmezí 1,5-4,66. Průměrně to znamená            
2,52. 

 
 
Dále můžeme tyto souhrnné výsledky interpretovat jednotlivě. 

1. Momentálně studující ŠMP se nejlépe ze všech tří skupin orientovali v otázkách č.36,             
37, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 58. 

2. VystudovanÍ ŠMP se nejlépe ze všech tří skupin orientovali v otázkách č.35, 39, 40,              
42, 47 a 57. 

3. ŠMP bez studia se nejlépe orientovali v otázce č.41. 
4. Nejhoršího výsledku dosáhli momentálně studující pouze ve čtyřech otázkách (39,          

40, 41, 42), absolventi v osmi otázkách (44, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 59) a ŠMP bez                  
studia v 17-ti otázkách (35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58,                    
59).  

5. Subjektivní hodnocení v porovnání s reálnými výsledky se u jednotlivých skupin lišilo.  
6. Zatímco absolventi měli průměrnou hodnotu subjektivního vnímání vlastních znalostí,         

dovedností a způsobilostí na 1,91; tak jejich reálné výsledky v testu ukázaly hodnotu             
2,39.  

7. Momentální studenti naproti tomu vlastní vnímání podhodnotili, a to na 2,14. Ve            
skutečnosti jejich odpovědi v testu dosáhly hodnoty 2,01. 

8. ŠMP bez studia subjektivně posuzovali své znalosti, dovednosti a kompetence na           
2,25; výsledky ověřovacího testu ukázaly hodnotu  2,82. 

9. Můžeme také porovnat skupiny respondentů navzájem. Absolventi se subjektivně         
hodnotili ze všech skupin nejlépe (1,91). ŠMP bez studia vnímali svoji kompetentnost            
nižší (2,25). Momentální studenti měli průměrnou hodnotu subjektivního vnímání         
2,14. 

10. Nejlepších výsledků v ověřovacím testu dosáhla skupina momentálních studentů         
(2,01). Nejslabších výsledků v ověřovacím testu dosáhla skupina ŠMP bez studia.           
Absolventi dosáhli hodnoty 2,39.  
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Korelace výsledků z obou částí dotazníku 
 
Při vzájemném porovnání všech výsledných tabulek jsou zjevná fakta, jak se která skupina             
respondentů vnímala a jakých výsledků dosáhla: 
 

1. Celkové porovnání - při souhrnných výsledcích všech tří skupin dohromady se ŠMP            
v 8-mi otázkách podhodnotili, tj. v testu dosáhli lepších výsledků, než na jaké se              
subjektivně hodnotili. V jedné otázce bylo subjektivní hodnocení stejné jako          
dosažené výsledky a v 16-ti otázkách se nadhodnotili, tj. v testu dosáhli horších             
výsledků, než na jaké se subjektivně hodnotili.  
V následující tabulce je souhrnně zachycena korelace výsledků z obou částí           
dotazníku. Červeně zvýrazněná hodnota ukazuje na ty otázky, ve kterých se           
respondenti nadhodnotili, zelená hodnota ukazuje shodu, žlutá hodnota ukazuje na ty           
otázky, ve kterých se respondenti podhodnotili.  
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číslo 
testové 
otázky 

celkové 
hodnocení 

v testu 

číslo 
subjektivní 

otázky 

celkové 
subjektivní 
sebehodn. 

znění testové otázky 

35 3.26 7 2.19 35. Na jaké období (v letech) platí aktuální národní 
strategie PPRCH dětí a mládeže? 

36 3.09 25 2.19 36. Napište alespoň 3 způsoby efektivní prevence 
na všeobecné úrovni (např.komplexnost): 

37 3.16 20 1.9 37. Napište alespoň dva kvalitní webové portály, 
zabývající se adiktologickou tématikou: 

38 
2.85 8 1.8 38. Které subjekty v Olomouckém kraji nabízí 

certifikované programy primární prevence (MŠMT) 
- alespoň dva: 

39 
4.66 8 1.8 39. Napište alespoň jeden příklad dlouhodobého 

komplexního programu všeobecné primární 
prevence: 

40 
2.09 9 2.09 40. Kterými hlavními legislativními oporami 

(zákony, vyhlášky, metodické pokyny) se řídí ŠMP 
- pokud je to možné, napište i čísla: 

41 1.83 12 1.52 41. V jakých životních situacích dítěte a rodiny se 
uplatňuje OSPOD? 

42 1.9 10 2 42. Na co jsou zaměřená metodická doporučení 
MŠMT v rámci PPRCH? 

43 
1.64 10 2 43. Napište alespoň 8 typů rizikového chování (ve 

správné terminologii podle metodického 
doporučení k PPRCH): 

44 1.52 12 1.64 44. Čím je upraven postup při šikaně ve škole? 

45 2.66 12 1.64 45. Jaký je postup při šetření a řešení počáteční 
šikany v základních krocích: 

46 3.14 12 1.64 46. Při kolika neomluvených vyučovacích hodinách 
dítěte jste povinni informovat OSPOD? 

47 3.47 17 2.04 47. Vysvětlete, co znamenají tyto tři pojmy: 
1.zrcadlení 2.jazykování 3.parafrázování: 

48 1.5 25 2.19 48. Co je cílem třídnických hodin, co mají žákům a 
učitelům přinést? 

49 1.95 25 2.19 49. Jaké metody lze, pro práci v třídnických 
hodinách, využít? 

50 
2.54 29 2 50. Na který typ RCH budete cílit při sestavování 

preventivního programu (na všeobecné úrovni) u 
6.ročníků základních škol? 

51 
1.66 27 2.14 51. Jaké projevy v chování u dítěte Vás upozorní 

(v rámci školy), že byste mu měli věnovat 
individuální pozornost, případně učinit další 
opatření: 

52 1.76 13 2 52. Jaká rizika může mít nevhodné začleňování 



 

 
 

2. Skupina absolventů - při dílčích výsledcích skupin jednotlivě se ŠMP-absolventi v           
7-mi otázkách podhodnotili, tj. v testu dosáhli lepších výsledků, než na jaké se             
subjektivně hodnotili. V jedné otázce bylo subjektivní hodnocení stejné jako          
dosažené výsledky a v 17-ti otázkách se nadhodnotili, tj. v testu dosáhli horších             
výsledků, než na jaké se subjektivně hodnotili.  
V následující tabulce je souhrnně zachycena korelace výsledků skupiny         
respondentů, kteří již studium absolvovali. Červeně zvýrazněná hodnota ukazuje na          
ty otázky, ve kterých se respondenti nadhodnotili, zelená hodnota ukazuje shodu,           
žlutá hodnota ukazuje na ty otázky, ve kterých se respondenti podhodnotili.  
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her do výuky (alespoň dvě)? 

53 2.5 18 1.83 53. Je zákonem stanoven etický kodex 
pedagogických pracovníků? 

54 2.52 19 1.59 54. Jakou formou si ŠMP dokumentuje svou 
činnost? 

55 1.61 20 1.9 55. Které odborné kontakty by neměly chybět v 
"síti kontaktů" ŠMP (alespoň pět)? 

56 2.59 21 2.02 56. Jaké nástroje monitoringu a evaluace RCH 
znáte? 

57 3.47 30 2.23 57. Definujte (může být i vlastními slovy), co 
znamená všeobecná primární prevence. 

58 3.09 33 2.83 58. Definujte (může být i vlastními slovy), co 
znamená indikovaná primární prevence. 

59 
2.57 11 2.19 59. Pokud je potřeba poskytnout dítěti krizovou 

intervenci, na co se zaměřujeme v prvé řadě? 

číslo testové otázky výsledky absolventů v testu subjektivní hodn. absolv. 

35 2.84 2.33 

36 3.06 2 

37 2.84 1.92 

38 2.77 1.61 

39 4.46 1.61 
40 1.76 2.07 

41 1.88 1.53 
42 1.69 1.84 

43 1.65 1.84 

44 1.3 1.53 
45 2.26 1.53 

46 2.69 1.53 

47 3.23 1.88 

48 1.57 2.11 

49 2.11 2.11 

50 2.26 1.8 

51 1.88 2.03 
52 1.84 1.8 

53 2.38 1.8 

54 2.3 1.5 

55 1.69 1.92 



 

 
 

3. Skupina momentálně studujících - při dílčích výsledcích skupin jednotlivě se          
ŠMP-momentální studenti v 12-ti otázkách podhodnotili, tj. v testu dosáhli lepších           
výsledků, než na jaké se subjektivně hodnotili. V jedné otázce bylo subjektivní            
hodnocení stejné jako dosažené výsledky a v 12-ti otázkách se nadhodnotili, tj. v             
testu dosáhli horších výsledků, než na jaké se subjektivně hodnotili.  
V následující tabulce je souhrnně zachycena korelace výsledků skupiny         
respondentů, kteří momentálně studuji. Červeně zvýrazněná hodnota ukazuje na ty          
otázky, ve kterých se respondenti nadhodnotili, zelená hodnota ukazuje shodu, žlutá           
hodnota ukazuje na ty otázky, ve kterých se respondenti podhodnotili.  
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56 2.26 2.23 

57 3.3 1.96 

58 3.15 2.84 

59 2.69 2.23 

číslo testové otázky výsledky moment.studuj. v testu subjektivní hodn.studuj. 

35 3.66 2.33 

36 1.66 2.11 

37 1.33 1 

38 1 1 

39 5 2 

40 2.66 2.33 

41 2.33 1.33 

42 3 2.33 

43 1 2.33 

44 1 1.33 

45 2.33 1.33 

46 2.33 1.33 

47 3.66 2.66 

48 1 2 

49 1.33 2 

50 1 2.33 

51 1.33 2.33 

52 1 2.33 

53 2.33 1.66 

54 2 1 

55 1 1 

56 1.33 2.33 

57 3.66 3.33 

58 2.33 3 

59 1 3 



 

4. Skupina bez studia - při dílčích výsledcích skupin jednotlivě se ŠMP-bez studia v             
9-mi otázkách podhodnotili, tj. v testu dosáhli lepších výsledků, než na jaké se             
subjektivně hodnotili a v 16-ti otázkách se nadhodnotili, tj. v testu dosáhli horších             
výsledků, než na jaké se subjektivně hodnotili.  
V následující tabulce je souhrnně zachycena korelace výsledků skupiny         
respondentů, kteří studium nemají a ani ho nezapočali. Červeně zvýrazněná hodnota           
ukazuje na ty otázky, ve kterých se respondenti nadhodnotili, žlutá hodnota ukazuje            
na ty otázky, ve kterých se respondenti podhodnotili.  

 

 
 
Celkové hodnocení dosažené v testu všemi skupinami bylo do hodnoty 2,0 celkem 9x, do              
hodnoty 3,0 celkem 8x, do hodnoty 4 celkem 7x a do hodnoty 5 celkem 1x.  

Mezi absolventy bylo hodnocení dosažené v testu do hodnoty 2,0 celkem 9x, do             
hodnoty 3,0 celkem 11x, do hodnoty 4 celkem 4x a do hodnoty 5 celkem 0x.  

Mezi momentálními studenty bylo hodnocení dosažené v testu do hodnoty 2,0           
celkem 13x, do hodnoty 3,0 celkem 7x, do hodnoty 4 celkem 4x a do hodnoty 5 celkem 0x.  

Mezi ŠMP bez studia bylo hodnocení dosažené v testu do hodnoty 2,0 celkem 8x,              
do hodnoty 3,0 celkem 5x, do hodnoty 4 celkem 8x a do hodnoty 5 celkem 3x.  
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číslo testové otázky výsledky ŠMP bez studia v testu subjektivní hodn. bez st. 

35 4 2.23 

36 3.53 2.38 

37 4.23 2.07 

38 3.46 2.15 

39 5 2.15 

40 2.53 2.3 

41 1.61 1.92 

42 2.07 2.23 

43 1.76 2.23 

44 1.3 1.92 

45 2.84 1.92 

46 4.07 1.92 

47 3.92 2.23 

48 1.46 2.38 

49 1.61 2.38 

50 3.46 2.3 

51 1.46 2.3 

52 1.76 2.3 

53 2.84 2.07 

54 3.07 1.92 

55 1.61 2.07 

56 3.53 2.15 

57 3.76 2.53 

58 3.15 2.76 

59 2.69 2.23 



 

Závěr 
 
Naším cílem bylo, kromě zmapování aktivity ŠMP, v podobě spolupráce s OMP, také             
vysledování rozdílů mezi ŠMP, kteří absolvovali specializační studium, neabsolvovali nebo          
těmi, kteří právě studují.  
Na základě výzkumu jsme došly k závěru, že studium je stále potřebné, protože při              
porovnání objektivních znalostí, dovedností a způsobilostí se ukázalo, že respondenti, kteří           
absolvovali nebo právě absolvují studium pro ŠMP dosahují prokazatelně lepších výsledků.  
Podařilo se nám, za podpory krajského školského koordinátora prevence, spolupracovat se           
všemi oblastními metodiky prevence, a tudíž jsme v první anketní části získaly data od 100%               
dotazovaných respondentů.  
V závislosti na mimořádných opatřeních v souvislosti s covid-19 se bohužel nepodařilo            
sesbírat tolik respondentů, jak jsme si přály a zamýšlely. Přesto je na základě získaných              
odpovědí patrné, že těch, kteří mají ukončené studium je z celkového počtu respondentů             
61,9 %.  
V závěru dotazníku měli respondenti možnost napsat své podněty či připomínky, čímž všem,             
kteří tak učinili, děkujeme. Závěrem lze konstatovat, že studium pro školní metodiky se stále              
jeví jako potřebné a zároveň jsme z připomínek a podnětů vyrozuměly, že jako největší              
překážky ve vykonávání práce ŠMP vnímají samotní metodici nedostatek času v podobě            
nulového úvazku, určeného k vykonávání preventivní práce a malé finanční ohodnocení. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
 
ŠMP Školní metodik prevence  
VYNSPI I Projekt Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, 

systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti  
prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na  
celostátní úrovni. 

VYNSPI II Projekt Implementace a evaluace minimálního preventivního programu,  
systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti  
prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na  
celostátní úrovni. 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
PPP Pedagogicko psychologická poradna 
OMP Oblastní metodik prevence 
KŠKP Krajský školský koordinátor prevence 
NNO Nestátní nezisková organizace 
PP Primární prevence 
RCH Rizikové chování 
PPRCH Primární prevence rizikového chování 
OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dětí 
MMP Minimálně preventivní program školy 
PPŠ Preventivní program školy 
CAN Syndrom týrání, zneužívání a zanedbávání 
NRP Náhradní rodinná péče 
SEPA Systém evaluace preventivních aktivit 
TU Třídní učitel 
VP Výchovný poradce 
ŠPP Školské poradenské pracoviště 
SWOT Základní metoda strategické analýzy 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1, Zadání Ankety 
 
Vážení oblastní metodici prevence, 
 

dovolujeme si vás oslovit a požádat o spolupráci. Pracujeme v P-centru, spolek,            
jmenujeme se Markéta Rodryčová a Jitka Škarohlídová a v současné chvíli pracujeme na             
projektu podpořeného z finančních zdrojů MŠMT “Vzdělávací program primární prevence          
rizikového chování pro pedagogické pracovníky”, který mimo jiné prozkoumává potřebnost          
realizace specializačního studia pro školní metodiky prevence, konkrétně v Olomouckém          
kraji.  

 
Jednou ze součástí tohoto projektu je kapitola zaměřená na evaluaci vzdělávání           

pedagogických pracovníků škol, konkrétně školních metodiků prevence (dále jen ŠMP)          
Olomouckého kraje. Proto se obracíme na vás, kteří se ŠMP spolupracujete a pravidelně se              
s nimi setkáváte.  
 

Cílovou skupinou tohoto výzkumu jsou tedy všichni ŠMP Olomouckého kraje. Práce           
si klade si za cíl zjistit skutečný počet ŠMP v Olomouckém kraji, působících na základních a                
středních školách, aktivní spolupráci s oblastními metodiky prevence a jejich vzdělání v            
oblasti primární prevence rizikového chování (konkrétně znalosti, dovednosti a způsobilosti).  

Jsme si vědomy, že vás tímto emailem žádáme o práci nad rámec vašich povinností.              
Přesto vás prosíme o data, která budou korespondovat s realitou, a o která se budeme moci                
opřít při zdůvodňování potřebnosti realizovat další specializační studia pro ŠMP za podpory            
MŠMT.  
 

Prosíme vás tedy o spolupráci a vyplnění této ankety. Při zpracování dat se řídíme              
zákonem č.101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ a platnými nařízeními GDPR. Zjištěná            
data budou použita jako souhrnná a budou sloužit pouze k účelu tohoto výzkumu.  

 
Sběr dat je rozdělen do dvou fází.  
 

V první z nich, prosíme, vyplňte dvě otázky (viz.příloha “Anketa pro OMP”) a zašlete              
nám je, nejpozději do 25.5.2020, na adresu jitka.skarohlidova@p-centrum.cz.  

V druhé fázi vás požádáme o přeposlání odkazu na online dotazník všem ŠMP, které              
máte v databázi. Tento online dotazník vám zašleme s odstupem několika dní.  

Těmito kroky nám velmi pomůžete získat kvalitní data, o která se s vámi, po              
ukončení výzkumu, rády podělíme.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.  
Děkujeme Vám předem za ochotu a spolupráci! 
S pozdravem 
 
Jitka Škarohlídová, koordinátor a lektor studia pro ŠMP 
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz 
Markéta Rodryčová, koordinátor a lektor studia pro ŠMP 
marketa.rodrycova@p-centrum.cz  
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P-centrum, spolek  
Lafayettova 47/9, Olomouc 779 00 
 
 
Anketa pro oblastní metodiky prevence 
 

1. Kolik ŠMP, pracujících na ZŠ, SŠ a gymnáziích, máte ve své působnosti? 
ZŠ:…………………… 
SŠ:…………………… 
GYMNÁZIA:............... 
 

2. Kolik z nich s Vámi aktivně* spolupracuje? 
ZŠ:…………………… 
SŠ:…………………… 
GYMNÁZIA:............... 
 
* Aktivitou se rozumí: 

a. ŠMP se účastní pravidelných setkání, nebo vzdělávacích aktivit, nebo         
supervizí, pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou 

b. ŠMP se na Vás obrací v oblasti poradenství rizikového chování 
c. ŠMP se na Vás obrací s žádostí o intervenční programy pro třídy 
d. ŠMP se na Vás obrací s žádostí o konzultace preventivního programu školy 
e. ŠMP se na Vás obrací s jiným tématem v rámci PPRCH, prosíme, vypište:             

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Pokud daný ŠMP splňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, prosíme,           
započítejte jej jako aktivně spolupracujícího.  

 
 
Příloha č. 2, Zadání dotazníku pro ŠMP 
 
 
Vážení školní metodici prevence,  
 
jmenujeme se Jitka Škarohlídová a Markéta Rodryčová a v současné chvíli pracujeme na 
projektu podpořeného z finančních zdrojů MŠMT “Vzdělávací program primární prevence 
rizikového chování pro pedagogické pracovníky”, který mimo jiné prozkoumává potřebnost 
realizace specializačního studia pro školní metodiky prevence, konkrétně v Olomouckém 
kraji.  
Jednou ze součástí tohoto projektu je evaluace pozice školních metodiků prevence.  
 
 
Cílovou skupinou tohoto výzkumu jste tedy vy, všichni školní metodici prevence 
Olomouckého kraje (dále jen ŠMP). 
Práce si klade si za cíl zjistit skutečný počet ŠMP v Olomouckém kraji, působících na 
základních a středních školách, jejich aktivní spolupráci s pedagogicko-psychologickou 
poradnou (dále jen PPP)  a jejich vzdělání v oblasti primární prevence rizikového chování 
(dále jen RCH).  
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Víme, že vás tímto emailem žádáme o práci nad rámec vašich povinností, přesto vás 
prosíme o data, která budou korespondovat s realitou, o která se budeme moci opřít při 
snaze odůvodnit potřebnost realizovat další specializační studia pro ŠMP za finanční 
podpory MŠMT.  
 
Prosíme vás tedy o spolupráci a vyplnění tohoto dotazníku. Při zpracování dat se řídíme 
zákonem č.101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ a platnými nařízeními GDPR. Zjištěná 
data jsou anonymní, budou použita jako souhrnná a budou sloužit pouze k účelu tohoto 
výzkumu.  
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás pokojně obraťte.  
 
Děkujeme Vám předem za ochotu a spolupráci! 
 
Jitka Škarohlídová, koordinátor a lektor studia pro ŠMP 
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz 
Markéta Rodryčová, koordinátor a lektor studia pro ŠMP 
marketa.rodrycova@p-centrum.cz  
P-centrum, spolek, Olomouc 
 
 
1.Část - obecné údaje 

1. Váš věk: 

2. Máte 250-ti hodinové specializační studium pro ŠMP? 

3. Pokud jste momentální student, napište, prosím, ve které organizaci: 

4. Pokud jste absolvent, napište, prosím, ve kterém roce jste absolvoval/a: 

5. Jak dlouho působíte na pozici školního metodika prevence? 

6. Pod kterého oblastního metodika prevence jste spádově zařazen/a? 
 
 
2.Část - požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti na pozici ŠMP - 3.úroveň, 
tj.pokročilý preventivní pracovník (dle Čtyřúrovňového modelu pro pracovníky v 
PPRCH) 
 
Prosíme, vyplňujte odpovědi bez obavy z hodnocení vašich znalostí, dovedností a 
způsobilosti. Cílem výzkumu není hodnotit jednotlivce, nýbrž získat obecná data, která 
umožní vytvořit přestavu o plošné proškolenosti ŠMP. 
Naší potřebou je získat skutečná data odpovídající realitě. Škála odpovídá hodnotám: 
 

1 2 3 4 5 
ano spíše ano průměrně spíše ne ne 
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Oddíl I.  Znalosti 

7. Znám současné, výzkumem podložené, trendy a strategie v oblasti primární prevence: 

8. Znám nabídku programů a metodik v primární prevenci: 

9. Znám legislativu, věnující se problematice PPRCH a návazným oblastem (např. OSPOD): 

10. Znám dobře typy RCH, popsané v dostupné literatuře i způsoby jejich zjišťování: 

11. Znám základy poradenské a školní psychologie, speciální pedagogiky a psychopatologie, důležité 
pro práci ŠMP: 

12. Znám doporučené krizové postupy v případě výskytu RCH v konkrétním zařízení, kde pracuji: 

13. Znám úskalí a rizika, která mohou nastat při preventivní práci, jak na úrovni jednotlivce, tak i 
skupiny a instituce: 

 
 
Oddíl II. Dovednosti 

14. Umím efektivně komunikovat s dospělými (rodiči a pedagogy) a motivovat je ke spolupráci: 

15. Umím efektivně komunikovat s dětmi: 

16. Umím motivovat děti k práci ve škole: 

17. Umím vést poradenský rozhovor (v rámci základní školské intervence): 

18. Umím uplatňovat etické a profesionální standardy, abych minimalizoval/a možné psychické 
poškození svěřených dětí: 

19. Vedu si dokumentaci o činnostech a událostech týkajících se PPRCH v naší škole: 

20. Umím vytvořit kvalitní síť aktivních kontaktů na osoby a instituce působící v oblasti PPRCH ve 
svém okolí: 

21. Umím použít základní metody evaluace a zhodnocení stavu RCH na naší škole: 

  
 
 
Oddíl III. Způsobilosti 

22. Umím vytvořit preventivní program školy (PPŠ): 

23. Pravidelně se starám o aktualizaci preventivního programu školy (PPŠ): 

24. S obsahem preventivního programu školy (PPŠ) všechny kolegy seznamuji: 

25. Jsem schopen / schopna zavést efektivní systém PPRCH na naší škole: 
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26. Pravidelně monitoruji a evaluuji stav PPRCH na naší škole: 

27. Dokážu identifikovat potřeby cílových skupin v rámci PPRCH: 

28. Dokážu kolegům poskytnout odbornou radu v oblasti PPRCH: 

29. Umím sestavit program všeobecné primární prevence: 

30. Umím vést program všeobecné primární prevence: 

31. Umím sestavit program selektivní primární prevence: 

32. Umím vést program selektivní primární prevence: 

33. Umím vést program indikované primární prevence podle doporučených postupů: 

34. Jsem příkladem spolupracujícího přístupu, celoživotního vzdělávání, mravní bezúhonnosti a 
zdravého životního stylu: 

 
 
Pro vyplnění následujících odpovědí, prosíme, nepoužívejte žádnou pomocnou literaturu a 
internetové zdroje. Čerpejte ze své aktuální znalosti. K otázkám, na které neznáte odpověď, 
pište “nevím”.  
Pravdivými odpovědi nám umožníte získat nezkreslené informace. Výsledky výzkumu mají 
pomoct ke kvalitnější podpoře ŠMP.  
 
  
Ověřující test: 

35. Na jaké období (v letech) platí aktuální národní strategie PPRCH dětí a mládeže? 

36. Napište alespoň 3 způsoby efektivní prevence na všeobecné úrovni (např.komplexnost): 

37. Napište alespoň dva kvalitní webové portály, zabývající se adiktologickou tématikou: 

38. Které subjekty v Olomouckém kraji nabízí certifikované programy primární prevence (MŠMT) - 
alespoň dva: 

39. Napište alespoň jeden příklad dlouhodobého komplexního programu všeobecné primární 
prevence: 

40. Kterými hlavními legislativními oporami (zákony, vyhlášky, metodické pokyny) se řídí ŠMP - pokud 
je to možné, napište i čísla: 

41. V jakých životních situacích dítěte a rodiny se uplatňuje OSPOD? 

42. Na co jsou zaměřená metodická doporučení MŠMT v rámci PPRCH? 

43. Napište alespoň 8 typů rizikového chování (ve správné terminologii podle metodického 
doporučení k PPRCH): 

44. Čím je upraven postup při šikaně ve škole? 

45. Jaký je postup při šetření a řešení počáteční šikany v základních krocích: 
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46. Při kolika neomluvených vyučovacích hodinách dítěte jste povinni informovat OSPOD? 

47. Vysvětlete, co znamenají tyto tři pojmy: 1.zrcadlení 2.jazykování 3.parafrázování: 

48. Co je cílem třídnických hodin, co mají žákům a učitelům přinést? 

49. Jaké metody lze, pro práci v třídnických hodinách, využít? 

50. Na který typ RCH budete cílit při sestavování preventivního programu (na všeobecné úrovni) u 
6.ročníků základních škol? 

51. Jaké projevy v chování u dítěte Vás upozorní (v rámci školy), že byste mu měli věnovat 
individuální pozornost, případně učinit další opatření: 

52. Jaká rizika může mít nevhodné začleňování her do výuky (alespoň dvě)? 

53. Je zákonem stanoven etický kodex pedagogických pracovníků? 

54. Jakou formou si ŠMP dokumentuje svou činnost? 

55. Které odborné kontakty by neměly chybět v "síti kontaktů" ŠMP (alespoň pět)? 

56. Jaké nástroje monitoringu a evaluace RCH znáte? 

57. Definujte (může být i vlastními slovy), co znamená všeobecná primární prevence. 

58. Definujte (může být i vlastními slovy), co znamená indikovaná primární prevence. 

59. Pokud je potřeba poskytnout dítěti krizovou intervenci, na co je potřeba se zaměřit v prvé řadě? 

60. Zde je prostor pro Vaše připomínky, zda je něco, na co jsme se nezeptaly a měly jsme, podněty 
atd: 

Děkujeme za spolupráci  
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