
  

 

Srdce na dlani, aneb školní psychologie odborně a s nadšením 
v podání profesorky Evy Gajdošové 

 
Již podruhé v rámci projektu VZKAS, tentokráte v pátek 4. 11. 2011, přijala pozvání na 
Katedru psychologie FF UP v Olomouci profesorka věnující se hlavně školní psychologii a 
působící na Katedře psychológie Filozofickej fakulty UK Eva Gajdošová. Poslední pracovní den 
rozjímavého dušičkového týdne tak pozitivně rozjasnil její velmi entusiastický a poutavý 
výklad. Toto setkání, kterého se zúčastnilo 17 doktorských studentů a akademických 
pracovníků, byl rozdělen na dvě části. Cílem dopoledního workshopu bylo představit školní 
psychologii nejen na Slovensku jako mladou svébytnou psychologickou vědu, která se zabývá 
zkoumáním psychologických aspektů procesů probíhajících v dnešní škole. Prostor byl 
věnován i praktickým otázkám a diskuzi na témata, jak podporovat pozitivní klima školy, 

pomocí jakých nástrojů rozvíjet prevenci 
rizikového chování a kde hledat řešení 
problémů spojených se současnými 
změnami ve společnosti. Prezentace 

v podání paní profesorky živým výkladem 
motivovala účastníky k aktivnímu zapojení a 
diskuzi. Lektorka s účastníky sdílela své 
zkušenosti se zaváděním inovací v oblasti 
školní psychologie a primární prevence na 
Slovensku. Vzhledem k osazenstvu, které se 
z valné většiny školní psychologii věnuje, padaly 
časté dotazy a rozvíjela se diskuze.  
 

Odpoledne na tento workshop navázala poměrně atraktivní akce, a sice výcvik k programu 
proti násilí ve školách „Srdce na dlani“, který se v posledních letech úspěšně používá na 
slovenských školách.  Jde o program všeobecné primární prevence přednostně zaměřený na 
sociálně-emocionální a morální rozvoj žáků mateřských a či prvního stupně základních škol s 
důrazem na prevenci agresivity, násilí a šikanování. Program Srdce na dlani vypracovali 
odborníci z mezinárodní neziskové organizace Committee for Children se sídlem v Seattlu, 
USA už v roce 1986 a od té doby se program rozšířil do 15 000 základních škol v Severní a 
Jižní Americe a v Kanadě. Program se později adaptoval i v krajinách Evropské unie, používají 
ho především mateřské a základní školy v Norsku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Německu, 
Rakousku, Velké Británii, Lotyšsku a Slovenské republice. Po skočení akce proběhl se zástupci 

Katedry psychologie v Olomouci rozhovor o možné spolupráci na převodu této metody i do ČR.  
 
Milou zajímavostí této akce bylo, že celý náročný vzdělávací den s námi v poklidu a pohodě strávil i 
jeden moc hodný kojenec. Děkujeme paní profesorce i všem zúčastněným a těšíme se na další 
„nabíjecí“ setkání.  
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