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Základní informace o předmětu 

 

Vyučující: Mgr. et Mgr. Petra Kalibová 

 

Kontakt:  petra.kalibova@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: Prezenční studium - přednáška 2 hod. týdně,  

seminář 1 hod. týdně 

Kombinované studium- řízené konzultace 14 hod. za semestr  

 

Hodinová dotace samostudia: 25 hodin  

 

Zařazení předmětu:  povinný předmět  

 

Prerekvizity: předmět Výchovné poradenství 1 je prerekvizitou předmětu Výchovné 

poradenství 2, sám nemá prerekvizity.  

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: prostřednictvím e-mailové korespondence, 

v rámci konzultačních hodin, telefonicky (veškeré informace na webu UHK) 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 

Předmět seznamuje studenty se základními a aktuálními tématy z oblasti výchovného 

poradenství a poradenství a zaměřuje se na praktické využití znalostí v životě a v 

budoucí praxi v oblasti pomáhajících profesí. Pozornost je soustředěna k historii 

poradenství a pojetí tohoto oboru v ČR a ve světě, poradenským institucím, k osobnosti 

a kompetencím poradce, k poradenskému procesu. Dále je věnován prostor krizové 

intervenci, koučování a supervizi v poradenství. Zaměřuje se na možnosti a limity 

poradenství ve vztahu k ADHD, poruchám příjmu potravy v kontextu sociálních sítí, 

kyberšikaně, kyberstalkingu, kybergroomingu. 

 

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je vytvoření přehledu o daném oboru, osvojení si základní 

terminologie, metod práce a praktického využití v přímé práci s dětským klientem a 

dospívajícím, s dospělým klientem v rámci pomáhajících profesí. 

 

Osnova předmětu 

 

1. Poradenství - pojetí poradenství v ČR. Výchovné poradenství. Poradenská zařízení, 

institucionální spolupráce.  

2.Výchovný poradce, poradenští pracovníci.  
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3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných. 

4. Individuální vzdělávací plán. 

5. Minimální preventivní program.  

6. Prevence rizikového chování.  

7. Specifické poruchy učení.  

8. Specifické poruchy chování.  

9. Šikana. 

10. Dětská práva. 

11. Kariérové poradenství. 

12. Vzdělávání Romů.  
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Požadavky na ukončení předmětu 
 
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělen na základě aktivní účasti 

na seminářích a vypracování zápočtové práce. Zkouška je písemná a ústní. 
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Význam ikon v textu 

 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Poznámka 
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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1 Výchovné poradenství 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o základních definicích výchovného poradenství. 

 Budete schopni se orientovat v legislativě, která je s touto oblastí spojena. 

 Pojmy k zapamatování 
 

 Poradenské služby 

 Výchovné 

poradenství 

 

 

 Školská poradenská 

zařízení 

 

 

 

Výchovné poradenství je nutné chápat nejprve ve spojitosti s poradenskými službami. 

Poradenské služby vymezuje vyhláška 72/2005. Poradenské služby jsou poskytovány 

dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 

Mezi cíle poradenských služeb můžeme zařadit např. vhodné podmínky pro vývoj 

dítěte, uspokojení vzdělávacích potřeb dítěte, prevenci sociálně patologických jevů, 

profesní uplatnění, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integraci žáků 

nadaných a dětí z etnických menšin, apod. 

Výchovné poradenství potom chápeme jako systém poradenských aktivit ve školství 

zahrnující podporu žáků, prevenci rizikového chování a pomoc při volbě povolání. 

Podle Opekarové (2007) je výchovné poradenství koncepce odborných poradenských a 

podpůrných služeb v otázkách výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Mezi školská poradenská zařízení patří pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 

pedagogické centrum, základní, střední, vyšší odborná, případně i vysoká škola.  

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje:  

 Poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků 

 Ambulantní péče  

 Školní zralost dítěte před vstupem do ZŠ 
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 Vhodná forma vzdělávání dítěte / integrace 

 Odborné posudky dítěte pro školu 

 Prevence SPJ 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje např. : 

 Péče o děti se zdravotním postižením nebo znevýhodněním  

 Pro každý typ zdravotního postižení zvlášť 

 Připravenost na školní docházku, otázka integrace 

 Diagnostika  

 Poradenství pedagogům a rodičům  

 Metodická podpora škole 

 

Ve škole zajišťuje poradenské služby: 

 Výchovný poradce 

 Školní metodik prevence 

 Školní psycholog 

 Školní speciální pedagog 

 

 

 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaké instituce poskytují poradenské služby?  

2. Co je cílem poradenských služeb?  

 

 Souhrn 
 

První kapitola se zaměřuje na poradenské služby ve školách a školských zařízeních, 

které je nutno chápat v kontextu legislativních opor. Student by se měl orientovat 

v těchto poradenských zařízeních, znát rozdíly mezi pedagogicko-psychologickou 

poradnou a speciálně pedagogickým centrem, vědět, kdo poskytuje poradenské služby 
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ve škole.  

 

 Literatura 
 

 

OPEKAROVÁ, O. Kapitoly z výchovného poradenství : školní poradenské služby. 1. 

Vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 64 s. ISBN 978-80-86723-35-

8. 

 

Vyhláška 72/2005, Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-

2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005
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2 Výchovný poradce 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o základních činnostech výchovného poradce. 

 Budete schopni porozumět zákoně o pedagogických pracovnících.  

 Pojmy k zapamatování 
 

 Pedagogický 

pracovník 

 výchovný poradce 

 

 

 Školní metodik 

prevence 

 Školní speciální 

pedagog 

 

 

 Školní psycholog 

 

 

Tuto kapitolu je nutné spojit se zákonem 563/2004 o pedagogických pracovnících. 

Pedagogický pracovník je ten, kdo vykonává přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost.  

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství. Musí 

absolvovat studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na VŠ v délce trvání 

nejméně 250 vyučovacích hodin a získat tak specializaci v oborech pedagogika, 

speciální pedagogika a psychologie. Na základě tohoto studia získá osvědčení. Studium 

je určené především pro zkušené pedagogy.  

 

Mezi činnosti výchovného poradce patří zejména:  

 Kariérové poradenství (nabídka dalšího vzdělávání, návštěva ÚP) 

 Depistáž žáků vyžadujících zvláštní péči 

 Podmínky pro integraci žáků 

 Předávání informací pedagogickému personálu a rodičům  

 

Následující schémata znázorňují činnosti výchovného poradce: 
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 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaké činnosti spadají do kompetencí výchovného poradce?  

Poradenské činnosti 

Kariérové poradenství Speciální vzdělávací 
potřeby 

Péče o integrované žáky 

Metodické a informační činnosti 

Metodická pomoc pedagogům  Předávání informací zák. 
zástupcům  

Spolupráce s orgány  
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2. Jaký je rozdíl mezi činnostmi výchovného poradce a školního metodika 

prevence? 

 

 Souhrn 
 

Poskytovatelům poradenských služeb ve škole se věnuje druhá kapitola. Kdo se může 

stát poskytovatelem poradenských služeb, jaké má kompetence a jakými činnostmi se 

zabývá, je obsahem této kapitoly a druhé přednášky.  

 

 

 Literatura 
 

 

Zákon 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-

k-1-zari 

 

Vyhláška 72/2005, Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-

2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+72%2F2005
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3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných. 

 Budete schopni hovořit možnostech a způsobech vzdělávání těchto žáků a 

studentů.  

 Pojmy k zapamatování 
 

 Speciální 

vzdělávací potřeby 

 nadání 

 

 

 Speciální školství 

 Sociální 

znevýhodnění 

 

 

 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se 

řídí zejména vyhl. 73/2005  o vzdělávání dětí, žáků  a  studentů  se  speciálními  

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Diagnostiku 

provádí školská poradenská zařízení (psychologie, speciální pedagogika). Vzdělávaní se 

organizuje za pomoci tzv. vyrovnávacích a podpůrných opatření (vhodné 

pedagogické metody, poradenské služby, IVP, asistent pedagoga, vhodné rehabilitační i 

didaktické pomůcky, atd.) 

Pojmem zdravotní postižení rozumíme: 

 Zrakové postižení 

 Sluchové postižení 

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Poruchy dorozumívacích schopností 

 Hluchoslepí 

 Autismus 
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 Kombinované vady 

 

 

Model péče a rozvoje kompetencí nadaných žáků znázorňuje následující schéma:  

 
 

 Poznámka 
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 Kontrolní otázky 
 

1. Co rozumíme tzv. podpůrnými a vyrovnávacími prostředky?  

2. Jaké jsou možnosti vzdělávání dětí se SVP?  

3. Jaký je český ekvivalent pojmu inkluze?  

 Souhrn 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je 

v současné době často diskutovaná otázka. Vhled do této problematiky poskytuje třetí 

kapitola a třetí přednáška předmětu Výchovné poradenství. Student se bude orientovat 

v možnostech a způsobech vzdělávání těchto žáků.  

 

 

 Literatura 
 

 

 

Vyhláška 73/2005, Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-

1?highlightWords=73%2F2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1?highlightWords=73%2F2005
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1?highlightWords=73%2F2005
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4 Individuální vzdělávací plán 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte základní informace o cílech, tvorbě a využití IVP.  

 Budete schopni rozeznat vhodně a nevhodně vytvořený IVP.  

 Pojmy k zapamatování 
 

 IVP 

 Speciální 

vzdělávací potřeby 

 

 

 Diagnostika 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se 

podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Jedná se o dokument, který je 

určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tvorbě dokumentu 

spolupracují učitel, pracovník provádějící reedukaci, vedení školy, žák a jeho rodiče 

(zákonný zástupce), pracovník PPP nebo SPC. Cílem je vlastně najít optimální úroveň, 

kde může integrovaný žák pracovat.  

Následující schéma hovoří o tom, jak dochází ke tvorbě individuálního vzdělávacího 

plánu, a které instituty se na něm podílí:  
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IVP by měl v ideálním případě obsahovat následující informace:  

1. základní údaje o žákovi 

2. odpovědné osoby 

3. upravený učební plán  

4. organizace výuky – rozvrh hodin, specifické vzdělávací cíle  

5. cíl, jehož má být dosaženo, rozepsání konkrétních vzdělávacích cílů v jednotlivých 

předmětech (cíle krátkodobé a dlouhodobé) 

6. formy a metody výuky (např. práce ve dvojicích, skupině, didaktická hra) 

7. konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech – sluchová, zraková percepce, gramatika, 

cizí jazyk apod. 

8. materiální podpora výuky 

9. způsob hodnocení a klasifikace 

10. způsob ověřování vědomostí 

11. komunikace s rodiči – způsob komunikace, setkávání 

12. podíl žáka, rodičů 

Pedagogická 

diagnostika 

Práce s rodinou, 

diskuze s žákem a 

rodiči  

Diagnostika 

odborného 

pracoviště (PPP, 

SPC, SVP) 



 

 
 Výchovné poradenství 1 19 

13. seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů pro výuku žáka a konání zkoušek 

14. finanční zajištění (učebnice, metodické listy) 

15. datum, kdo se podílel na vypracování IVP, kontrola plnění IVP 

16. evaluace IVP, zjištění, hodnocení IVP, rozhodnutí do budoucna 

 

 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Co označuje zkratka IVP?  

2. Pro koho a jak je IVP tvořen?  

3. Jaké informace by měl IVP obsahovat?  

 

 Souhrn 
 

Čtvrtá a pátá kapitola se věnují důležitým dokumentům, se kterými se poskytovatelé 

poradenských služeb ve své praxi setkávají. Jedná se o individuální vzdělávací plán a 

minimální preventivní program. Student bude schopen hovořit o struktuře IVP, 

vytváření IVP i jeho výhodách (příp. nevýhodách) pro žáka samotného.  

 

 

 Literatura 
 

Krok za krokem s nadaným žákem : tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně 

nadaného žáka. 1. Vyd.  
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Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2009. 72 s. ISBN 978-80-87000-28-1 

 

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. a kol. Individuální vzdělávací plán pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-87295-00-7. 

 

KAPRÁLEK, K., BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací 

program. Vyd. 2. Praha : Portál, 2011.163 s. ISBN 978-80-7367-824-1 

 

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : 

nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. Vyd. 3. Praha : Portál, 2011. 207 s.  

ISBN 978-80-262-0044-4 
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5 Minimální preventivní program 

 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte povědomí o minimálním preventivním programu. 

 Budete schopni hodnocení jednotlivých dokumentů.  

 Pojmy k zapamatování 
 Minimální 

preventivní 

program  

 

 

 

 Školní metodik 

prevence  

 

 

 

 Metodický pokyn 

k primární prevenci 

  

Česká školní 

inspekce 

 

 

Podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních je minimální preventivní program 

konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu 

stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 

dovedností, založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce 

s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci 

žáků školy.  

Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem 

prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován 

a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy 

o činnosti školy. 

Musí být školou nebo školským zařízením pravidelně jednou ročně vyhodnocován (zda 

bylo dosaženo cílů).  

MPP a jeho realizace vychází z těchto dokumentů:  

 Metodický pokyn MŠMT č.j.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže 

  Metodický pokyn MŠMT č.j.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování 

  Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 
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resortu MŠMT na období 2005 – 2008 č.j.: 10 844/2005-24 

  Metodický pokyn MŠMT č.j.: 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

 

 

 

  

 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Které informace má v ideálním případě obsahovat minimální preventivní 

program?  

2. Analyzujte 5 minimálních preventivních programů vybraných škol.  

3. Co je cílem tvorby MPP?  

 Souhrn 
 

Jak je uvedeno výše, tato kapitola navazovala na kapitolu o individuálním vzdělávacím 

plánu. I v případě minimálního preventivního programu se jedná o důležitý dokument 

školy, se kterým se dostávají poradenští pracovníci do kontaktu. Studenti se tak seznámí 

s cíli tohoto dokumentu, s postupem jeho vytváření i hodnocení.  

 

 

 Literatura 
 

 

 

MIOVSKÝ, M. a kol. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního 

programu prevence rizikového chování pro základní školy. 1. Vyd. Praha: Togga, 2012. 

100 s. ISBN 978-80-87258-74-3. 
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6 Prevence rizikového chování 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Se budete orientovat na poli prevence rizikového chování. 

 Budete schopni definovat základní pojmy, klasifikovat prevenci a hovořit o 

efektivní prevenci.  

 Pojmy k zapamatování 
 prevence 

 primární prevence 

 sekundární 

prevence 

 

 terciární prevence 

 specifická prevence 

 nespecifická 

prevence 

 

 rizikové chování 

 

 

 

Prevence rizikového chování je definována jako „souhrn veškerých konkrétních aktivit 

realizovaných s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně 

patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit 

rozšíření.“(Pešatová, 2007)  

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních definuje prevenci jako „výchovu žáků 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování 

integrity osobnosti s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, 

nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.“ 

Podle Miovského (2010) chápeme prevenci jako „jakékoliv typy, výchovných, 

vzdělávacích, zdravotních, sociálních, či jiných intervencí směřujících k předcházení 

výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících již existující 

formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.“ 

Nespecifickou primární prevenci definujeme jako „veškeré aktivity podporující zdravý 

životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného 

využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové 

aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, 

zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.“(Metodický pokyn) 
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Specifickou primární prevenci Metodický pokyn chápe jako „aktivity a programy, které 

jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem 

rizikového chování žáků.“  

Pracovník, který provádí primární prevenci rizikového chování je „Profesionál, který 

musí znát poměrně velmi náročnou teorii stojící za jednotlivými programy a 

intervencemi a současně musí disponovat velmi specifickými dovednostmi a 

praktickými zkušenostmi. Používat preventivní programy v praxi mohou zodpovědně a 

bezpečně pouze lidé mající k tomu odpovídající vzdělání, praktickou průpravu a 

trénink. Naopak nedostatečné vzdělání, naivní, nadšenecký přístup a živelnost 

představují pro děti a dospívající zbytečná rizika.“ (Miovský a kol., 2010) 

 

 

 

 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou prevencí?  

2. Pomocí internetu vyhledejte příklady certifikovaných primárně preventivních 

programů.  

3. Pokuste se definovat pojem prevence rizikového chování.  

 

 Souhrn 
 

Primární prevence rizikového chování je součást kompetencí obzvláště školního 

metodika prevence. V kontextu výchovného poradenství se jedná o oblast, kterou je 

velmi důležité si během studia tohoto předmětu osvojit. Studenti se seznámí 

s definicemi prevence, klasifikací i tím, kdy považujeme primární prevenci za efektivní.  
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 Literatura 
 

MIOVSKÝ, M. a kol. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. Vyd. Praha: 

Togga, 2010. 253 s. ISBN 978-80-87258-47-7.  

 

PEŠATOVÁ, I. Sociálně patologické jevy u dětí školního věku. Liberec:Technická 

univerzita v Liberci, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7372-291-3.  

 

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních. Dostupné z: http://www.msmt.cz/socialni-

programy/prevence 

 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 

školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence 

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence 

 

Zákon  č.  379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  

výrobky,  alkoholem  a  jinými návykovými látkami. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence
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7 Specifické poruchy učení 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o tzv. specifických poruchách učení.  

 Budete schopni hovořit o diagnostice, klasifikaci SPU a práci s klientem se SPU.  

 Pojmy k zapamatování 
 

 Specifické poruchy 

učení 

 dysgrafie 

 

 

 dysortografie 

 dyspraxie 

 dyspinxie 

 

 dysmúzie 

 dyskalkulie 

 dyslexie 

 

Specifické poruchy učení jsou takové poruchy, které se projevují zřetelnými obtížemi 

při nabývání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, 

psaní, matematické usuzování nebo počítání.“(Matějček, 1993).  

Jedná se o poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, (jedinec má 

nedostatečně rozvinuté schopnosti, což mu způsobuje obtíže při výuce).  

SPU bývají spojovány s dysfunkcí CNS a kombinovanými vadami (smyslové vady, 

poruchy chování a emocí, atd.). Žák se SPU je vlastně žák se specifickými vzdělávacími 

potřebami.  

Mezi SPU řadíme:  

 Dyslexie 

 Dysgrafie 

 Dysortografie 

 Dyskalkulie  

 Dyspraxie 

 Dyspinxie  

 Dysmúzie 
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Fakt, že specifické poruchy učení mohou být kombinovány, ilustruje následující 

schéma: 

 

 

Diagnostika SPU probíhá následujícími vyšetřeními:  

 Vyšetření čtení, psaní a pravopisu 

 Vyšetření intelektu 

 Vyšetření řeči 

 Sluchové vnímání 

 Zrakové vnímání 

 Vyšetření pravo-levé orientace 

 

Ukázka pracovních listů pro práci s žáky se SPU:  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=specifick%C3%A9+poruchy+u%C4%8Den%C3%AD+graf&source=images&cd=&cad=rja&docid=2x8oKDJaPfT9mM&tbnid=tGqiyzE-tuSQeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnaucteseucit.cz%2Findex.php%3Fget%3Dporuchyuceni.php&ei=jkKjUcXOMcPJOaOpgfgI&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNEcrEKy37l-KqS13Vh0ZK2yeKBApg&ust=1369740275242074
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=specifick%C3%A9+poruchy+u%C4%8Den%C3%AD+graf&source=images&cd=&cad=rja&docid=2x8oKDJaPfT9mM&tbnid=tGqiyzE-tuSQeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnaucteseucit.cz%2Findex.php%3Fget%3Dporuchyuceni.php&ei=jkKjUcXOMcPJOaOpgfgI&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNEcrEKy37l-KqS13Vh0ZK2yeKBApg&ust=1369740275242074
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 Poznámka 
 

 

 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Vyjmenujte specifické poruchy učení.  

2. Je jasná příčina vzniku SPU?  

3. Jaké jsou základy práce se žákem se SPU podle Zelinkové?  
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 Souhrn 
 

Výchovný poradce se v současné době dostává velmi často do kontaktu se žáky se 

specifickými poruchami učení. Problematice těchto poruch se věnovala tato kapitola. 

Student se seznámí s definicemi těchto poruch, výskytem i příčinami, postupy práce 

s klientem.  

 

 

 Literatura 
 

 

PIPEKOVÁ, J. et al.. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozš. vyd..  Brno : 

Paido, 2010.  401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. 

 

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, 

dyspraxie, ADHD. 11. vyd..  Praha : Portál, 2009.  263 s. ISBN 978-80-7367-514-1. 
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8 Specifické poruchy chování 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o specifických poruchách chování.  

 Budete schopni klasifikovat poruchy chování, hovořit o ADHD a práci 

s klientem s ADHD.  

 Pojmy k zapamatování 
 Specifické poruchy 

chování 

 Hyperkinetické 

poruchy chování 

 

 

 ADHD 

 ADD 

 

 

 

 

 

 

Poruchy chování jsou definovány jako „sociálně neakceptovatelné chování, v jehož 

rámci má jedinec celkově oslabené nebo zcela závadné mechanismy regulace svého 

chování, které neodpovídají podmínkám daným sociálním prostředím, v němž se 

jedinec nachází“ (Sabatino In: Michalová, 2007).  

Poruchy chování bývají spojovány se třemi základními znaky:  

 Chování nerespektující sociální normy 

 Neschopnost udržet sociální vztahy 

 Agresivita  

Klasifikovat poruchy chování lze z několika hledisek, zaměřme se na tzv. medicínské 

hledisko. Následující tabulka dělí poruchy chování dle MKN mimo jiné na tzv. 

hyperkinetické poruchy. Hyperkinetické poruchy bývají označovány jako specifické 

poruchy chování.  
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Mezi specifické poruchy chování řadíme poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), 

která bývá definována jako „vývojová porucha charakteristická vývojově nepřiměřeným 

stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulsivity“ (Michalová, 2007) a poruchu 

pozornosti (ADD).  
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 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaký je rozdíl mezi ADHD a ADD?  

2. Existují nějaké možnosti léčby ADHD?  

 

 

 Souhrn 
 

Na přednášku o SPU navazuje přednáška zabývající se specifickými poruchami 

chování. Studenti se nejprve seznámí se širším pojmem poruchy chování a emocí, jejich 

klasifikací, znaky, diagnostikou. V rámci SPCH je potom velmi důležité osvojit si 

pojmy ADHD a ADD.  

 

 

 Literatura 
 

 

VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako 

perspektiva kvality života v dospělosti. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 330 

s. ISBN 978-80-210-5159-1. 

 

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině : 

základní projevy ADHD : zásady výchovného vedení : působení relaxačních technik : 

dospívání hyperaktivních dětí. Vyd. 1.. Praha : Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-

2697-7. 
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9 Šikana 

 Cíle 
 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte povědomí o aktuální otázce šikany.  

 Budete se orientovat v definici šikany, základních znacích a typech.  

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 Šikana 

 Znaky šikany 

 Typy šikany 

 

 

 Kyberšikana 

 Kyberprostor 

 Prevence šikany 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

„Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a 

vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, 

který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od 

jiných druhů násilí je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i 

při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným 

psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů 

v kolektivu. 

 Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé 

škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na 

vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních 

kolektivech ještě před vznikem šikanování. K tomuto je potřeba zajistit další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v práci 

s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem dětí, žáků a 

studentů jako prevenci šikanování. 

  Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat 

pedagogičtí pracovníci podle předem dohodnutých postupů. K tomu je nutné zajistit 

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování.“ 
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(Metodický pokyn, s. 1)  

Podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a 

řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (s. 1) je šikana „jakékoliv 

chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu 

žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem 

nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů 

nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či 

ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může 

realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta 

zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na 

internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní 

přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. 

Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka 

v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.“ 

Jedná se tedy o dlouhodobé, opakované a úmyslné ubližování s cílem získat převahu.  

Šikana je charakteristická několika podobami. Metodický pokyn ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení (s. 2) rozlišuje tyto typy:  

 Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i 

kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). 

 Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku 

oběti). 

 Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a 

manipulativní příkazy apod.). 

 

 

 

 Poznámka 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaký je doporučený postup řešení šikany podle Metodického pokynu?  



 

 
 Výchovné poradenství 1 35 

2. Jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou? 

3. Jak se označuje šikana na pracovišti? 

 Souhrn 
 

Problematika šikany je velmi zásadní otázkou tohoto oboru. Procento výskytu šikany se 

i přes snahy preventivního působení stále zvyšuje a věková hranice účastníků šikany 

naopak snižuje. Tematika šikany je také značně medializovaná, do popředí zájmu se 

dostává také nová forma, tzv. kyberšikana.  
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10 Dětská práva 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte povědomí o problematice dětských práv. 

 Budete schopni hovořit o historických etapách vývoje dětských práv a 

příkladech nedodržování práv dítěte.  

 

 Pojmy k zapamatování 
 Práva dítěte 

 UNICEF 

 

 Úmluva o právech 

dítěte 

 Zásada 3P 

 

 

 

 

Také oblast dětských práv bezpochyby patří do spojitosti s oblastí výchovného 

poradenství.  

Na úvod je třeba rozlišit určité etapy vývoje postavení dítěte ve společnosti. Dunovský 

hovoří o šesti etapách poznávání dítěte a dětství v  historickém kontextu. 

První etapa časově zahrnuje starověk až do doby čtvrtého století našeho letopočtu 

(nástup křesťanství). Tuto etapu autor označuje jako období infanticidy. 

Charakteristickým prvkem je velmi devalvující přístup k dítěti a dětství. Dítě v podstatě 

není považováno za lidskou bytost a může s ním být zacházeno libovolně. Je absolutně 

podřízeno především rozhodnutím svého otce, je zde tedy patrný silně patriarchální 

přístup. Dětství (až na výjimky v kruzích nejvyšších vrstev) není považováno za 

samostatnou vývojovou etapu.  Jako plnohodnotný člověk je brán až dospělý jedinec. 

Druhé údobí se nese ve znamení nevšímavosti k dítěti. Časově je možné ho 

zařadit asi do horizontu čtvrtého až třináctého století po Kristu. Významný vliv má 

během celé této etapy křesťanské učení. Dítě začalo být považováno za lidskou bytost, 

jeho hodnota ve společnosti stoupla. Se vzrůstající rolí katolické církve se společnost 

také začala více zajímat o děti v nepříznivých životních situacích. Děti však byly 
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považovány pouze za subjekty pomoci, nikoliv za nositele vlastních práv. 

Třetí etapa byla charakteristická ambivalentním přístupem k dítěti. Trvala 

přibližně od čtrnáctého do sedmnáctého století. V tomto období začíná dětství nabývat 

nového rozměru. Společnost mu postupně přiznává stále větší význam a dětem se začíná 

věnovat zvýšená pozornost a péče. Nesporným přínosem pro tyto skutečnosti byl také 

vliv Jana Ámose Komenského, který v této době působil. Ona zmíněná ambivalence 

spočívá v tom, že přes veškeré zmíněné změny se dětem a dětství stále nedařilo dobře a 

nadále přetrvávala řada ohrožujících a rizikových faktorů. 

Následujícím obdobím se stalo období intruze. Zahrnuje v podstatě osmnácté 

století. V kontextu osvícenství a vědecko-technického pokroku začali dospělí více 

vstupovat do života dítěte. Většího významu nabývaly potřeby dítěte, které začaly být 

alespoň rámcově saturovány. Současně se rozvíjely tendence k odstraňování či 

zmírňování dětského utrpení a jeho následků (tam, kde selhávaly přirozené mechanizmy 

rodiny). Jak již bylo zmíněno, hlavním aspektem této etapy se stal vliv osvícenství, 

který napomohl k dalšímu hlubšímu poznání dětství. 

Pátá etapa, zahrnující úsek od devatenáctého do poloviny dvacátého století, nese 

označení socializační. Tato etapa se odehrála především ve znamení začleňování dítěte 

do společnosti. Výrazně stoupl zájem o dítě a jeho hodnota. Rozvíjela se péče jak 

v obecné rovině, tak především se zaměřením na specificky ohrožené skupiny dětí.  

V tomto období se také konstituovala řada vědních oborů, které se zaměřily speciálně 

na otázku dětského věku (především pediatrie a na ní navazující obory). Dětství se stalo 

interdisciplinárním problémem. V první polovině dvacátého století se také začaly 

prosazovat první snahy o zakotvení dětských práv. 

Plnou hodnotu dětství s sebou přinesl nástup poslední etapy-podpory a pomoci 

dítěti. Během této etapy byla postupně dítěti přiznána všechna práva náležící lidské 

bytosti. Dítě se stalo plnohodnotným jedincem ve společnosti a nositelem svých práv a 

svobod.  

Po celé řadě pokusů o vydání dokumentu, který bude dětská práva zaštiťovat, se 

zásadní událostí bezpochyby stalo vytvoření nejvýznamnějšího dokumentu v oblasti 

práv dítěte – Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. listopadu 1989 a v platnost 

vstoupila téměř o rok později. Tento dokument se od svých předchůdců liší tím, že 
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zavazuje všechny signující státy, které úmluvu ratifikovaly, k důslednému naplňování 

principů ochrany dětských práv a k jejich ochraně.  

Následující schéma ilustruje základní obsahové roviny Úmluvy o právech dítěte:  

 

 

V souvislosti se základními principy Úmluvy o právech dítěte (ale i koncepce dětských 

práv obecně jako celku)  můžeme také hovořit o zásadách zvaných „TŘI P“. Jedná se o 

počáteční písmena tří anglických slov (provision, protection, participation). 

 

 

 Poznámka 
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 Kontrolní otázky 
 

1. Jaká věková hranice je typická pro dítě charakterizované v Úmluvě o právech 

dítěte? 

2. Uveďte příklady dětských práv uvedených v Úmluvě o právech dítěte. 

3. Uveďte příklady nedodržování dětských práv.  

4. Jak rozumíte tzv. zásadě 3P? 

5. Existuje nějaký stát, který neratifikoval Úmluvu o právech dítěte? 

 

 

 

 Souhrn 
 

Problematika dětských práv je další z významných oblastí výchovného poradenství. 

V minulosti vznikla celá řada dokumentů snažících se o ochranu práv dítěte. Za 

nejvýznamnější dokument považujeme Úmluvu o právech dítěte. Bohužel i v moderní 

společnosti dochází k mnoha typům porušování těchto práv (dětská práce, dětská 

prostituce, syndrom CAN, apod.).  
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BůŽEK, A., MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte : se zřetelem k 
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11 Kariérové poradenství 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o základních pojmech z oblasti kariérového poradenství.  

 

 Pojmy k zapamatování 
 Profesní orientace 

 Volba povolání 

 

 

 Výchova k volbě 

povolání 

 Kariérové 

poradenství 

 

 

 

 

 

 

Kariérové poradenství je neopomenutelnou složkou kompetencí výchovného poradce. 

Nejprve vysvětleme základní pojmy: 

 profesní orientace  

profesní orientace je utváření a rozvíjení reálného profesního cíle mladého člověka 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Jedná se o jeden z hlavních úkolů výchovného 

poradenství. S profesní orientací se setkáme ve školách, poradenských zařízení, úřadech 

práce.  

 

 volba povolání  

Volba povolání je vlastně rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Můžeme říci, že se jedná o rozhodování o 

konkrétním povolání, výchovu k volbě povolání, výběr střední školy, atd.  

Volba povolání je často spojována s určitými úskalími, zařadit sem můžeme např. 

malou informovanost žáků o světě práce a jednotlivých povoláních, neznalost školského 

systému (osnovy, nároky škol), nedostatečný stupeň sebepoznání, krátkodobou 

perspektivní orientaci (žák se orientuje na bezprostřední cíle, nikoliv na budoucnost). 
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 výchova k volbě povolání  

Výchova k volbě povolání je v současné době součást všeobecného vzdělávání, která 

seznamuje s trhem práce, povinnostmi a právy pracujících, vztahy na pracovišti mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci, charakteristické rysy a typy zaměstnání, apod.  

Konkrétní učivo výchovy k volbě povolání: 

 trh práce  

 volba profesní orientace  

 možnosti vzdělávání  

 zaměstnání 

 podnikání  

 

 

 kariérové poradenství 

Kariérové poradenství je potom institucionalizovaný systém poradenských služeb, 

jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci 

v kterékoliv fázi jejich života. Tento typ poradenství obsahuje informační, poradenské, 

diagnostické, motivační a vzdělávací činnosti. Cílem kariérového poradenství je pomoc 

jedinci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze.  

Výchovný poradce tak předává informace z oblastí:  

 výběr dalšího studia  

 typy škol 

 požadavky přijetí 

 sběr přihlášek ke studiu 

 exkurze 

 odborné přednášky 

 konzultace pro žáky a  rodiče 

 

 

 Poznámka 
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 Kontrolní otázky 
 

1. Co je cílem výchovy k volbě povolání?  

2. Diskutujte s kolegy o vlastních zkušenostech s kariérovým poradenstvím.  

 Souhrn 
 

Jak již bylo uvedeno výše, jednou ze základních činností výchovného poradce je i tzv. 

kariérové poradenství. Tato kapitola poskytuje základní vhled do této problematiky, 

osvětluje základní pojmy.  
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12 Vzdělávání Romů 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte informace o romském etniku. 

 Budete schopni hovořit o historii i současné situaci romské menšiny. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 Národnostní 

menšina 

 Multikulturalita 

 

 Sociální vyloučení 

 Integrace 

 

 Multikulturní 

výchova 

 ghetto 

 

 

 Po roce 1989 a po vstupu ČR do Evropské unie se problematika menšin, jejich výchova 

a vzdělávání, pracovní uplatnění, apod. dostává do centra společenské pozornosti. 

Výchova a vzdělávání národnostních menšin se dostává do důležitých pedagogických 

dokumentů, vyučovací předmět multikulturní výchova má za úkol bojovat proti 

předsudkům, rasismu a xenofobii.  

Podle Šiškové (1998) je národnostní menšina skupina obyvatel s těmito znaky:  

 Trvale žijí v ČR a jsou jejími občany 

 Sdílejí etnické, kulturní a jazykové znaky, odlišné od většiny obyvatel státu 

 Projevují společně přání být považovány za národnostní menšinu v zájmu 

uchování a rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a mateřského jazyka. 

 Mají dlouhý, trvalý a pevný vztah ke společenství, žijícím na území ČR.  

Vývoj národnostních menšin na našem území ukazuje následující tabulka (ČSÚ):  
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Mezi nejčastěji zastoupené národnostní menšiny v ČR patří:  

 Bulhaři 

 Slováci 

 Poláci 

 Chorvati 

 Maďaři 

 Němci 

 Rusíni 

 Rusové 

 Řekové 

 Ukrajinci 

 Vietnamci 

 

Mezi jednu z nejpočetnějších národnostních menšin na našem území spadají také 

Romové. Podle Vítkové (2004) se dlouhodobě jedná o menšinu s 3% zastoupením na 

našem území. Tato menšina je podle Sekyta (Šišková, 1998) typická jiným jazykem, 

vlastní kulturou, jinými hodnotami, odlišným vzhledem, vlastními rodinnými vztahy, 

vlastní historií, jiným životním stylem. A jsou typičtí pronásledováním, 

vyvražďováním, segregací a diskriminací v minulosti. Romové pocházejí z Indie, jedná 

se o kočovný národ, který postupoval přes Persii, Turecko na Balkán, směrem ke střední 
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Evropě. Putovali ale také do Afriky, Španělska, v současné době migrují také do 

Severní Ameriky.  

Následující mapa znázorňuje migraci Romů v historii.  

 

 

Po historickém mezníku v období 2. světové války, tedy období segregace, 

vyvražďování a pronásledování Romů, se další změny této menšiny týkají především 

v současné společnosti po roce 1989. Nové trendy hlásí pokusy o integraci Romů, 

zlepšení výchovy a vzdělávání romských dětí, motivaci Romů k pracovnímu zařazení, 

média podporují jejich kulturu. K nejznámějším tiskovinám patří Romano kurko, 

Amaro gendalos, Kereka a pro děti příloha Kerečka, Amaro lav, Romano džaniben, 

televizní pořad Romale. Často se hovoří o Khamoro, Toč kolotoč, Gypsy Kings, festival 

Romfest a mnoho dalších. Vzniká celá řada romských organizací a asociací, která bojují 

za práva Romů.  

Na ukázku uveďme také romskou vlajku, která se skládá z červeného dřevěného kola 

v modro zeleném poli. Vlajka znázorňuje kočovný styl života.  
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 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Co je cílem multikulturní výchovy? 

2. Které organizace se v Hradci Králové zabývají problematikou romské menšiny?  

 

 

 Souhrn 
 

Protože romská komunita patří v České republice k početným menšinám, snaží se 

společnost o reformy v oblasti výchovy, vzdělávání a pracovního uplatnění členů tohoto 

etnika. Pro odlišné kulturní, společenské, jazykové znaky, odlišné hodnoty a životní 

styl, je úkolem nejen výchovného poradenství zaměřit se na práci s touto menšinou tak, 

abychom zabránili sociálnímu vyloučení.  
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