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Jak je na tom dětské duševní zdraví?
● 70 % dětí a adolescentů 

s duševními obtížemi 
se nedostalo dostačující 
intervence dostatečně brzy 
(Children’s society, 2008)

(Kessler et al., 2005)



REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ČR
● Na začátku to trochu vypadalo, že se zapomnělo na děti
● Nyní už je v reformě několik projektů, které na péči o dětské 

duševní zdraví myslí
○ Např. projekt Nové služby - MTDDZ

● NAPDZ 2030 začíná myslet i na prevenci
● Obecně je problém nedostatek odborníků



NEDOSTATEK ODBORNÍKŮ
● Náročné studium
● Nízká atraktivita oboru
● Neodpovídající platové ohodnocení
● Náročnost praxe

○ Klient / pacient není pouze dítě, ale velmi často i rodina
○ Nedostatečná síť návazných služeb



PREVENCE
● Důraz na obecný wellbeing & sociálně-emoční učení
● Zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví (MHL)

Mental health literacy
● Destigmatizace
● Péče o duševní zdraví

○ Zdravé copingové strategie
○ Psychohygiena

● Znalost základních onemocnění
● Zvyšování povědomí o službách
● Zvyšování ochoty k vyhledání pomoci



NEMUSÍME TO CELÉ VYMÝŠLET, MÁME SE KDE INSPIROVAT

“duševní pohoda 
učitele pozitivně 
ovlivňuje klima 
ve třídě”

*Jennings et al., Journal of 

Educational Psychology, (2017) 



SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSTVÍM
● Preventivní programy pro děti a mladistvé 
● Základní poradenská péče 
● Práce s pedagogickými pracovníky

○ Podpora prevence & včasné intervence

NEVYPUSŤ DUŠI



PROČ SE MUSÍME ZAMĚŘIT NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VE ŠKOLE?
● 40 % českých žáků cítí velkou úzkost před testem, 

i když se na něj dobře připraví

● Žáci, kteří pociťují úzkost ze školy, mají horší výsledky 
a nižší míru spokojenosti s vlastním životem

● Nízká očekávání učitele o schopnostech jednotlivých žáků 
zvyšují pravděpodobnost, že žák pociťuje úzkost ze studia

● Čím méně spokojení učitelé ve škole, tím horší výsledky žáků 
ve třídě

OECD výzkum, výsledky PISA 2015



poznatky z dotazníkového šetření nevypusť duši
411 učitelů 2. stupně ZŠ & SŠ 

● Více než 70 % respondentů tvrdí, že se jich téma duševního 
zdraví týká.

● 70 % nevnímá dostupné zdroje informací o duševním zdraví 
jako dostatečné.

● Až 60 % respondentů si myslí, že člověk s duševním 
onemocněním nemůže být dobrý učitel.



poznatky z dotazníkového šetření nevypusť duši
411 učitelů 2. stupně ZŠ & SŠ 

● Na více než 60 % respondentů se alespoň jednou obrátilo dítě 
s duševními obtížemi
Nejčastěji uváděné důvody, proč se žák nesvěří - stud, strach, 
předsudky

● Přes 50 % respondentů neví, nebo si není jisto, jak se chovat 
k žákovi s duševními obtížemi (mimo poruchy autistického 
spektra a specifické poruchy učení a chování).







Co na to studenti?
“Nejvíc mě bavila část programu zaměřená na psychohygienu a mindfulness, 
bylo dobré si uvědomit a vyzkoušet, jakými způsoby se můžeme starat o vlastní 
duševní zdraví. Také už vím, kam zajít nebo zavolat, kdybych duševní obtíže 
potkaly mě.” (Studentka, 15 let)

“Hodně mě překvapilo, jak zkresleně jsou duševní onemocnění zobrazena ve 
filmech. Celý program mě bavil a moc se mi líbil. Už vím, kam se můžu obrátit, 
kdybych někdy podobné problémy řešil.” (Student, 16 let)







Děkuji za pozornost


