
Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd SU v Opavě

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového 
chování a jeho prevence v MSK

Projekt podpořený z dotačního programu „Program Podpora 
vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016.“



Řešitelský tým:

• doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. – hl. řešitelka projektu; zaměření: sociální 
patologie a prevence, garantka oboru Sociální patologie a prevence ÚPPV FVP 
SU v Opavě

• doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.; zaměření: pedagogika

• Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.; zaměření: pedagogika

• Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.; zaměření: psychologie, speciální 
pedagogika

• doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.; zaměření: psychologie

• doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.; zaměření: psychologie

• Bc. Klára Kostřibová; administrativní pracovnice



Definice problému, obecný cíl projektu

„Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti 

mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně 

napravuje v období dospělosti. Toto je také důvod, proč je oblasti prevence 

rizikových projevů chování u školní populace věnována mimořádná pozornost, 

a to nejen ze strany ministerstva, ale i všech dalších složek podílejících se 

na řízení oblasti školství, zvláště pak krajů a obcí.“
(Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018. Dostupné z www.msmt.cz/file/28077_1_1)



Rizikové chování (RICHO) 

„chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému 

nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších 

rizik pro jedince nebo společnost.“ 

(Miovský a kol. ,2010, s. 23) 



Hlavní cíl Národní strategie primární prevence RICHO dětí a 
mládeže na období 2013-2018

Prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího 

na základě komplexnosti působení všech na sebe navazujících subjektů, 

minimalizovat vznik a snížit míru RICHO u dětí a mládeže.

Předpoklad:

vzdělaní a kvalifikování pedagogové, vybaveni odpovídajícími znalostmi, 
dovednostmi, schopnostmi a celkově kompetencemi k řešení RICHO.

Profesní zkušenost: více jak 20 leté působení na fakultách připravující učitele.



Hlavní záměr projektu

Zjistit rezervy v odborné připravenosti učitelů k řešení konkrétních problémových 

situací ve vztahu s výukou i výchovou mimo vyučování v základních školách. 

ŠMP, ale i jednotliví učitelé by měli začleňovat preventivní témata do vyučovaných předmětů 
(rozpracováno v ŠVP jednotlivých ZŠ). 

Realizované výstupy (např. VYNSPI – I a II. Dostupné z http://www.prevence-praha.cz/vynspi) 
poukazují na rezervy v odborné nepřipravenosti jednotlivých učitelů v oblasti RICHO. 

Specifičnost Moravskoslezského kraje (zvýšená míra nezaměstnanosti, relativní chudoba, sociálně 
vyloučené lokality,…).



Specifický cíl a metodologie projektu
• Obsahová analýza dokumentů - charakterizovat současnou podobu přípravy

učitelů na vybraných fakultách v předmětné oblasti rizikového chování a jeho
prevence – prezentace Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

• Kvantitativní výzkum (dotazníková metoda vlastní konstrukce) - zjistit relevantní 
fakta k aktuální připravenosti učitelů základních škol v oblasti RICHO a jeho 
prevenci v MSK, a to z pohledu samotných učitelů (I. a II. st. ZŠ) - prezentace doc. 
PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

• Kvalitativní výzkum (polostrukturovaný rozhovor) s řediteli škol a se ŠMP - zjistit
úroveň spolupráce mezi jednotlivými učiteli v oblasti řešení RICHO - prezentace
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

• Analyzovat současný stav DVPP v oblasti RICHO a dalších subjektů nabízejících
vzdělávací certifikované a další kurzy v oblasti rizikového chování a jeho prevence
a na základě výsledků připravit návrh na nové kurzy DVPP – proveden soupis.



Hlavní výstupy projektu
• Analytický materiál pro krajského koordinátora prevence RICHO (Pracovní skupina 

protidrogové politiky Moravskoslezského kraje, Pracovní skupina prevence kriminality 
Moravskoslezského kraje a Tým pro mládež Ostrava) – 2 monografie:

• Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a 
možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I (pedagogické aspekty) + II 
(psychologické aspekty).

• Návrh doporučení pro praxi v oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání 
učitelů (např. příprava kurzů, workshopů zaměřených na rozvoj kompetencí v oblastech 
prevence rizikového chování aj) ve formě metodických materiálů (ukázka doc. 
Skopalová), a to formou tištěných i elektronických materiálů – Slovník vybraných pojmů 
z oblasti prevence rizikového chování (v tisku) – prezentace doc. PhDr. PaedDr. Kamil 
Janiš, CSc.



Hlavní výstupy projektu

Návrh doporučení pro praxi v oblasti pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání učitelů ve 
formě metodických materiálů (ukázka doc. Skopalová), a to formou tištěných i elektronických 
materiálů – Slovník vybraných pojmů z oblasti prevence rizikového chování (v tisku) –
prezentace doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Účast na konferencích – prezentace dosavadních výsledků:

• Česká pedagogická společnost - konference v Olomouci 16. a 17. 3. 2017

Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách

• Zahraniční konference Manchester Metropolitan University 19. – 22. 7. 2017 ISPA Conference
Manchester 39. „Supporting Vulnerable Children and Yound People in an Uncertain World“
- prezentace Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.



Možná doporučení

• Model 3 + 2 VŠ vzdělávání budoucích učitelů – zařadit 
předmětnou problematiku i do navazujícího studia,

• minimalizovat rozdílnost v pedagogicko-psychologických 
požadavcích vedoucích k získání kvalifikace pro výkon učitele,

• připravit studenty na tvorbu a realizaci ŠVP i ve vztahu k prevenci 
RICHO.

Viz CHARVÁT, M., JURYSTOVÁ, L., MIOVSKÝ,M a kol. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů 
pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha: TOGGA, 2012.


