Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

Oddělení celoživotního vzdělávání

Závěrečná práce

Primární prevence na 1. stupni základní školy

Vypracovala: Mgr. Dagmar Šišková
Vedoucí práce: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
České Budějovice 2016

Prohlášení
Prohlašuji, že svoji závěrečnou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím
pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.
Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím
se zveřejněním své závěrečné práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou
ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v
Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého
autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s
tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením
zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o
průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním
textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou
Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování
plagiátů.
V Českých Budějovicích dne 6. ledna 2016
Mgr. Dagmar Šišková

Poděkování
Děkuji PaedDr. Heleně Havlisové, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce,
poskytování cenných rad a připomínek.

Anotace
Závěreční práce se zabývá primární prevencí na 1. stupni základních škol.
Přináší základní teoretické poznatky z oblasti primární prevence. Jako je dělení
prevence, formy a druhy primární prevence. Seznamuje s problémovým a rizikovým
chováním i poruchami chování na jejichž předcházení jsou preventivní aktivity škol
zaměřeny. Přináší doporučení jak vytvořit kvalitní a účinný preventivní program na
školách. Dále se věnuje všem subjektům a jejich kompetencím, které jsou zapojeny
do oblasti primární prevence. Závěrečná práce seznamuje i s českou legislativou
pro oblast prevence na základních školách. Představuje dva preventivní programy,
které byly v praxi ověřeny a dále mohou být využívány na 1. stupni základních škol.
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Abstrakt
Theses deals with primary prevention at the first grade of primary school. It
provides basic theoretical knowledge in the field of primary prevention. Such as the
division of prevention, forms and types of primary prevention. It introduces the
problem and risk behavior and behavioral disorders on the prevention, preventive
activities targeted schools. It makes recommendations to create high-quality and
effective prevention program in schools. It also discusses all subjects and
competencies that are involved in primary prevention. Final thesis acquainted with
Czech legislation for prevention in primary schools. It presents two prevention
programs that have been verified in practice and can be used on the first grade of
primary school.
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