
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

42,2007, 1, s. 3 - 24 

ORIGINALNE PRAcE 

ZHODNOCENÍ REALIZACE TZV. 
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH PRAHY 6 A OKOLÍ 
PROSTŘEDNICTVÍM KVALITATIVNÍ 
ČÁSTI KV AZIEXPERlMENTÁLNÍ 
EVALUAČNÍ STUDIE 

M. MIOVSKY1l, L. MIOVSKk2), B. TRAPKOV Á ':I) 

I Psychologický ústav Akademie věd ČR 
2 Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky l. LF UK a VFN v Praze 
3 Prev-Centrum Praha 

Souhrn 

Background: Projekt evaluace primárně preventivního programu si klade za 
hlavní cíl porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preven
tivního programu na komunítní bázi a aplikací pouze tzv. minimálního preven
tivního programu. Projekt je postaven jako kvaziexperimentální pětiletá studie bez 
randomizace ve výběru účastníků. V kvalitativní části studie se realizátoři pokoušejí 
získat podrobnější informace o způsobu realizace obou srovnávaných programů , po
rovnávat tyto informace s oficiálními dokumenty k oběma typům programům a mít 
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tak k dispozici nezávislý zdroj kvalitativních dat o východiscích a charakteru 
prováděných a výzkumem srovnávaných preventivních intervencí . Kvalitativní úda
je přitom slouží také jako podpora při vytváření interpretační báze pro výsledky sa
motnÉ-ho kvaziexperimentu a snahou je využít výhod plynoucích ze vzájemného 
spárování jak kvantitativních, tak kvalitativních dat. Metody: Pro kvalitativní část 
byla pro výběr souboru zvolena metoda totálního výběru - nominováni byli všichni 
školní metodici prevence na sledovaných školách v experimentální i kontrolní sku
pině. Ze základního souboru 25 metodiků se nakonec studie zúčastnilo 19 metodiků . 

S ostatními se i přes snahu výzkumníků interview provést nepodařilo. Hlavní meto
dou pro získávání dat bylo polostrukturované interview, jehož hlavní položky 
vycházely z obsahové analýzy dokumentace k oběma typům programů. Výsledky: 
Výsledky prokázaly očekávané značné rozdíly v úrovni realizace jednotlivých pro
gramů především v kontrolní skupině. Naopak prokázaly značnou míru konzistence 
v pojetí a aplikaci komunitního preventivního programu, což v prvním případě sou
visí s inkoherentním systémem vzdělávání metodiků prevence, nedostatečně sjedno
cenou metodikou minimálních preventivních programů a s mnoho značnými doku
menty k tomuto pojetí prevence, které umožňují velmi různorodý výklad a tím prak
ticky znemožňují přísnější evaluaci . Naopak ve druhém případě je výsledek zřetelně 
ovlivněn faktem, že program koordinuje a zodpovídá za něj jediná organizace, která 
navíc zajišťuje jednotný systém vzdělávaní všech zapojených skupin a důrazně vyža
duje dodržování jednotných pravidel při realizaci programu. 

K I í č o v á s lov a: evaluace - primární prevence - rizikové chování - mi
nimální preventivní program - školní metodik prevence 

M. Miovský, L. Miovská, B. Trapková: EVALUATION 
OF SO-CALLED MINIMUM PREVENTION 
PROGRAM ME AT PRlMARY SCHOOLS 
IN PRAGUE 6 DISTRlCT AND SURROUNDING 
AREAS USING QUALITATlVE PART 
OF QUASI-EXPERIMENTAL EVALUATION STUDY 

Sum mary 

Background: The key objective of this primary prevention programme evaluation 
project is to compare the differences between the results of an intervention featu
ring a community-based primary prevention programme and the application of a so
called minimum prevention programme. The project is designed as a quasi-
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experimental five-year study without any randomisation in the se lection of pa rti ci
pants. In the qualitative part, the investigators have sought to obtain more informa
tion on the ways in which both programmes under comparison are implemented a nd 
to compare such information with official documents pertaining to both types of pro
grammes in order to acquire an independent SOUJTe of qualitative data on thc lIn
deriying features and the nature of the preventive in te rventions perf'ormed a nd 
compared as pa rt of the research study. In addition, qualitative data are used to 
support the development of the interpretation basis for the reslllts of the qllasi
experiment in an effort ta capitalise on the advantages ensuing from the matching 
of both quantitative and qualitative data . Methods: Sampling for the qualitative 
pa rt was carried out using the Total Sample method - a ll the preventi on methodolo
gists in the schools under study, included both in the experimental and control 
groups, were nominated. Finally, out of a population comprising 25 methodologists, 
19 methodologists taok part in the study. Despite the investigators' efforts , it was 
not possible to conduct interviews with the remaining methodologi sts. Th C' principal 
method used to collect data was a semi-structured interview whose ma in items wcre 
based on the content analysis of documentation pertaining to both types of program
mes. Results : As expected , the results showed significant differences in the sta n
dards of implementation of individua I programmes, particularly as far as the control 
group was concerned. In contrast, they showed a considerable degree of consistency 
in the concept and application of the community-based prevention programme, 
which , in the former case, is associated with the incoherent system of tra ining for 
prevention methodologists, gaps in the harmonisation of the minimum prevention 
programme methodology, and the ambiguity of the documents covering th is preven
tion approach, which provide grounds for a wide range of interpretations , thus 
impeding any more rigorous evaluation. On the contrary, in the latter case, the re
suit is obviously influenced by the fact that the programme is coordinated a nd ma
naged by a single organisation which is, moreover, responsible for an integrated sy
stem of training for all the groups involved and strictly enforces compliance with a ll 
the programme implementation rules. 

K e y w o r d s: Evaluation - primary prevention - risky behaviour - minimum 
prevention programme - school prevention methodologist 

Úvod 

Projekt evaluace primárně preventivního programu si kl ade za hl avní cíl 
porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preven
tivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze minimálního preven-
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tivního programu. Projekt je postaven jako kvaziexperimentální pětiletá 
studie bez randomizace ve výběru účastníků (Bryman, 2001; Miovský a kol., 
2004). Prostřednictvím testu (u žáků 5. tříd ZŠ) a prvního (u žáků 7. tříd 
ZŠ ) a druhého retestu (u žáků 9. tříd ZŠ) je srovnáván vliv preventivní in
tervence na experimentální skupinu. Toto hodnocení výsledků (výstupů) 
projektu (Kuipers, 1998; WHO, 2000) je provedeno prostřednictvím 

srovnání vývoje hodnot rizikových indikátorů na výběrovém souboru žáků 
základních škol Prahy 6, kde kontrolní skupinu tvoří školy nezapojené do 
komunitního projektu o.s. Prev-Centrum a realizující pouze tzv. minimální 
preventivní program (MŠMT, 2000). Součástí projektu je kvalitativní část 
složená ze dvou substudií. V jejich rámci jsou prováděny ohniskové skupiny 
s dětmi z experimentálního a kontrolního souboru a dále pak semistruktu
rované rozhovory se školními metodiky prevence, kteří působí na základ
ních školách zapojených do tohoto projektu. Právě tato druhá substudie se 
školními metodiky tvoří hlavní ohnisko článku. Obr. 1 (viz) znázorňuje ce
lou strukturu projektu, který je složen celkem ze tří substudií. Jádro projek
tu , jak již bylo naznačeno, tvoří kvaziexperiment zahájený s dětmi v páté 
třídě základní školy s následným retestem v sedmé a deváté třídě. Zbývající 
dvě kvalitativní studie (na obrázku jedna vpravo) jsou jednak zaměřeny na 
postoje a názory dětí (studie prováděná metodou ohniskových skupin 
v 6. a 8. třídě paralelně s kvaziexperimentem) a studie zaměřená na školní 
metodiky prevence (na obr. 1 je nejvíce vpravo). 

Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum zajišťuje komplexní pro
gram primární prevence drogových závislostí a sociálně rizikového chování. 
Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči, peda
gogya na vzdělávací aktivity. Činnost Centra je cílena na předcházení prob
lémům spojených s užíváním návykových látek u osob, které nejsou s dro
gou v kontaktu. Dále Centrum realizuje aktivity, které se nepřímo nebo pří
mo soustřeďují na potencionální konzumenty. Jednotlivé služby na sebe na
vazují s ohledem na specifičnost cílových skupin. Prev-Centrum poskytuje 
čtyři typy služeb: všeobecnou primární prevenci, selektivní primární pre
venci , indikovanou primární prevenci a vzdělávací aktivity. Program zahr
nuje všechny základní typy rizikového chování. Vzhledem k tomu, že v Čes
ké republice prozatím máme definovány standardy pouze pro preventivní 
programy v adiktologii (MŠMT, 2005), lze tento nástroj využít k hodnocení 
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právě adiktologické komponenty programu Prev-Centra . Ten splňuje všech
ny základní požadavky kladené na preventivní programy v rámci schvále
ných standardů a nad jejich rámec je pak zajištěn nejen poměrně sofistiko
vaný systém dalších návazných aktivit, ale především celý rámec komu
nitního programu ja sně určuje časová, prostorová, personální a kontrolní 
pravidla zaručující vysokou míru konzistence napříč všemi komponentami. 

Za specifickou primární prevenci užívání návykových látek považujeme 
takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny na oblast užívání 
a uživatelů návykových látek a rizika s tím spojená (viz také www.adíktolo
gie.cz, sekce prevence). Programy specifické primární prevence užívání 
návykových látek se vyznačují třemi hlavními charakteristikami: přímým 
a explicitně vyjádřeným vztahem k oblasti užívání a uživate l ů návykových 
látek a tématům s tím spojeným; jasnou časovou a prostorovou ohraniče
ností realizace (na ose: zmapování potřeb , plán programu a jeho příprava , 

provedení a zhodnocení programu a jeho návaznost ); zacílením na ja sně 
ohraničenou a definovanou cílovou skupinu a s tím souvisejícím zdůvodně

ním matchingu (tj . přiřazováním určité skupiny či jednotlivce k danému ty
pu programu odpovídajícímu potřebám a problémům cílové skupiny) 
(MŠMT, 2005). 

Minimální preventivní program chápe Ministerstvo školství , mládeže 
a tělovýchovy ČR (dále též MŠMT) jako základní nástroj prevence v resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy představuje a jako komplexní systémový 
prvek v realizaci preventivních aktivit v základních školách , středních ško
lách a speciálních školách', ve školských zařízeních pro výchovu mimo vy
učování a školských zařizeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pre
ventivně výchovné péče". Jeho realizace je pro každou školu a každé uve
dené školské zařizení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce 
(MŠMT, 2000). Minimální preventivní program je dle tohoto dokumentu re
lativně velmi vágně formulován a obsahuje množství požadavků , které j sou 
na úrovni školy prakticky nerealizovatelné z personálních , kapacitních 
a ekonomických důvodů. Většina škol se tak omezuje na jeho realizaci 
v omezené míře , která je únosná a zvladatelná pro školu samotnou . 

* Zákon č . 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů . 

** § 20, 22, 24, 26, 27, 27a, 27b, 30, 31 zák. ČNR č . 76/1978, o školských zařízeních , ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Část škol pak problém řeší prostřednictvím vnějších subjektů zajišťujících 
pro školu preventivní programy. I z toho důvodu minimálně-preventivní 
program přitahuje pozornost, ačkoli skutečně odpovídajícím způsobem pro
vedených analýz je velmi málo . Jednou z nich byla analýza provedená Insti
tutem pedagogícko-psychologíckého poradenství ČR (lPPP, 2000). Ve zprávě 
bylo mj. zjištěno , že nejfrekventovanější preventivní metodou byly besedy, 
které do svých programů zařadilo 89 % ze všech škol a zařízení , nejvíce při
tom byly besedy využívány na gymnáziích a středních odborných školách. 
Celkem 81,1 % škol a školských zařízení realizovalo preventivní aktivity in
formačního charahteru pro děti, rodiče nebo pedagogy, ze zařazených typů 
škol a zařízení je nejčastěji využívaly střední odborná učiliště . Přednášhy 

odborníků a zajímavých osobností zahrnovalo 61,8 % z analyzovaných pro
gramů , opět nejčastěji ze středních odborných učilišť. Je tak zřejmé , že ško
ly se nejvíce věnují takovým programům, které jsou co možná nejméně 
náročné na realizaci a které je možné pohodlně vykazovat. 

Jiné analýzy se zaměřovaly na určité aspekty. Jedna z analýz se zaměři
la na vzdělávání a náplň práce školních metodiků prevence (Miovský, Šťast
ná, 2002). Autoři v ní docházejí k závěru, že za tehdejších podmínek (studie 
provedena v letech 2000 - 2001), kdy MŠMT nevytváří potřebné ekono
mické a technické zázemí, je vyloučeno, aby mohl být systém prevence reali
zován v požadovaném rozsahu a kvalitě . Školní metodik prevence má ve 
školách a školských zařízeních v této době většinou velmi vágní pracovní 
náplň, učí v rozsahu stejném jako jeho kolegové a za práci metodika není 
honorován . To znamená, že tuto práci dělá nad rámec svých běžných povin
ností. Přestože nový zákon o dalším vzdělávání pedagogíckých a výchovných 
pracovníků zlepšuje současnou situaci, jsou postavení a možnosti práce 
školního metodika prevence velmi limitované a situaci v prevenci lze ozna
čit za stále velmi neuspokojivou. V krátkodobém horizontu není možné 
očekávat převratné výsledky ani od pilotních (jinak velmi perspektivních) 
projektů , jakými je např . VIP kariéra apod. (viz také www.ippp.cz). neboť 
podobné projekty sice ověřují možnosti práce školních psychologů a spe
ciálních pedagogů , ale i v případě prokázání efektivnosti řešit specializo
vané preventivní výkony přes tyto pracovníky, bude doba systémového za
vedení těchto pracovníku do školství velmi dlouhá a neřeší všechny exis
tující zásadní problémy. To vše ještě navíc pouze za předpokladu, že se naj-
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dou nemalé finanční prostředky a podaří se vyřešit problém potřebn ého 

počtu zájemců a jejich vzdělávání. Další studie provedená v rámci projektu 
evaluace protidrogové politiky Středočeského kraje se zaměřila na typy re
alizovaných programů a jejich zajištění z h lediska realizátora (Broža, 
Miovský, 2005). Výsledky ukázaly, že největší část programů si zajišťují 
školy samy a obvykle pouze na speciální typy programů si zvou do školy 
vnější subjekty. Obvykle jde o Policii ČR a nestátní neziskové organizace. 

2. Cíle a výzhumné otázhy 

Cíle celého projektu' evaluace primárně-preventivního programu na ko
munitní bázi lze rozdělit do čtyř základních oblastí : 

- Provést zhodnocení kvality primárně preventivního komunitního pro
gramu prováděného na území Prahy 6 (prostřednictvím formativního hod
nocení) . 

- Zjistit, zda navržené nástroje a design evaluace prokáží schopnost po
stihnout dopad působení primárně preventivního programu a případně též 
rozdíl mezi výsledky komunitního programu prevence a tzv. minimálního 
preventivního programu. 

- Vyhodnotit efektivitu dopadu prováděné prevence z hlediska srovnání 
v oblastech znalostí, postojů a základních epidemiologických ukazatelů. 

- Provést vyhodnocení kvality a efektivity dvou srovnávaných typů pro
gramů v širším kontextu fungování a aplikace protidrogové politiky na úze
mí městské části (např. v oblasti síťování služeb, efektivní a hospodárné vy
užívání služeb, kvalita a schopnost spolupráce atd.) . 

Cíle a výzkumné otázky substudie se školními metodiky prevence (jejíž 
část výsledků je hlavním tématem tohoto článku) jsou: 

- Zmapovat realizaci minimálního preventivního programu na zapo
jených školách: hlavní otázka je Co vše tento program na jednotlivých 
školách zahrnuje a v jakém rozsahu? 

- Popsat situaci, školní prostředí , na zapojených školách z perspektivy 
školních metodiků prevence a dokumentů o škole: Jaká je situace na škole 
v oblasti nabídky volného času mládeže, vybavenosti školy, jaké je školní 
prostředí a celkový kontext ve kterém je minimálně-preventivní program 

* Podobněji viz také internetové stránky projektu http://www.evaluaceppp.cz/. 
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realizován ( např. spolupráce ostatních pedagogů , přístup ředitele atd.)? 
- Popsat práci školního metodika prevence: Jak vypadá běžná práce 

školního m etodika prevence? Co vše do ní spadá a kolik času jednotlivým 

oblastem věnuje? 
- Zjis tit, s jakými problémy se školní metodik prevence nejčastěji set

kává : Co v realizaci programu nejvíce překáží? Co chybí nebo jiným způso

bem omezuje práci školního metodika prevence? 

3. Metody zíshávání a analýzy dat 

Do této části kva litativní studie se zapojili ti školní metodici prevence, kteří pra
cova li na školách participujících na realizaci výzkumného projektu a kteří byli 
ochotni nejen poskytnout informace o své práci a realizaci minimálního preven
tivního programu, ale také byli ochotni vyhradit si, většinou po pracovni době, čas 
potřebný pro rozhovor (což se nestalo ve všech případech - viz dále) . 

S každým respondentem byl proveden jeden polostrukturovaný rozhovor. Při 
plánování rozhovorů jsme vycházeli z pojetí Barkera (2000) a Kvaleho (1996). V roz
hovoru jsme se zaměřili na získání informací o škole, o realizaci minimálniho pre
ventivního programu, o práci školniho metodika prevence. Zaměři li jsme se zejména 
na silné a slabé stránky těchto tematických oblastí. Všechny rozhovory byly 
nahrávány a poté doslovně přepsány . Doslovné přepisy rozhovorů byly kvůli za
jištění větší přehlednosti upraveny pomocí redukce I. a II. řádu. Redukcí I. řádu ro
zumíme proces transformace údajů obsažených ve významových jednotkách do podo
by vhodnější pro další analytickou práci. Z plného přepisu jsou vynechány všechny 
části vět, které nesdělují identifikovatelnou informaci a dále je text očištěn o výrazy, 
jejichž přítomnost tento text spíše narušuje a které nejsou významovou jednotkou 
(Miovský, 2000). Redukce II. řádu má za úkol "selektivně na základě hlavních 
výsledkú analýzy případové studie zvolit všechny identifikované hlavní kategorie 
a vzájemně je spojit do smysluplného celku s kategoriemi identifikovanými v rámci 
analýzy ostatních případových studií. Výsledkem je tvorba sítě vztahú mezi těmito 

hlavními kategoriemi. V případě úspěšné práce, j e na základě této sítě možné zpětně 
vysvětlit a interpretovat jakoukoli analyzovanou případovou studii. Naopak při ne
nasycenosti dat, dochází ke vzniku "trhlin" při výkladu a interpretaci při této zpětné 
kontrole" (Miovský, 2000, s. 40). 

Základním předpokladem a závazkem při získávání informací prostřednictvím 
rozhovoru bylo neohrozit a nepoškodit účastníky výzkumu, konkrétně školní meto
diky prevence a nepřímo také samotnou školu a její žáky. Rozhovory tedy prováděli 
zaškolení tazatelé . Respondenti se zúčastnili zcela dobrovolně, bez nároku na 
odměnu a byli vždy na začátku rozhovoru seznámení se všemi základními informa-
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cemi o studii a svých právech, včetně práva odmítnout nahnlvání nebo práva, kdy
koli žádat o zničeni nahrávky (informovaný souhlas). Nahrávky byly bezpečně archi
vovány a mohou být využity výhradně pro účely tohoto výzkumu. Nemá k nim mít 
přístup nikdo dal ší a nesmí být využity k žádné jiné činnosti a nikým, kdo nen í č l e

nem výzkumného týmu. Všechny údaje, jež by bylo možné využít k identifikaci re
spondenta byly z písemného záznamu odstraněny (Miovský, Miovská , Gajdošíková, 
2004). Dal ším zdrojem dat byla obsahová analýza písemného materiálu . a to mi
nimálního preventivniho programu, který zpracovává každá základní škola (podle 
metodického pokynu MŠMT čj. 14514/2000 - 51). 

Hlavní metodou využitou pro přípravu a zpracování tohoto textu byla obsahová 
analýza přepisů získaných rozhovorů a dokumentů jednotlivých škol dodaných 
škol nimi metodiky při následném interview. Při analytické práci s těmito kvalita
tivními daty jsme pracovali s využitím zejména tří technik (postupů) Milese a Hu
bermana (Miles , Huberman, 1994). Jedná se o techniku zachycování vzorců, témat, 
či ngestaltů" v přímých výpovědích respondentů (přepis rozhovorů J. Dále techniku 
(kombinující se s prvni ) spojování dílčích prvků do obecných kategorii . Poslední uži
tou technikou bylo vyznačování vztahů mezi kvalitativními proměnnými a interpre
tace těchto vztahů. Vzhledem k různorodosti a nehomogenitě získaných dat, bylo 
třeba velmi důsledně dbát na technicky kontroly validity (Čermák, Stěpaniková, 
1998). 

4. Popis výzlwmného souboru 

Z celkem 25 škol (viz tab. 1) zapojených do tohoto evaluačního projektu se této 
substudie účastnilo 19 školních metodiků prevence, se kterými byl proveden 45 - 60 
minutový, polostrukturovaný rozhovor na téma minimální preventivní program 
a jeho realizace na základní škole. Zbývajících 6 metodiků rozhovor z různých dů
vodů odmítlo. Z výběrového souboru A (experimentální skupina) bylo provedeno cel
kem 9 rozhovorů (4 muži a 5 žen), ze souboru BaC (kontrolní skupiny) bylo prove
deno 10 rozhovorů se školními metodiky prevence (3 muži a 7 žen). 

Tabulka 1. 

Soubor Školy 

A 13 

B+C 12 

Celkem 25 

Počet žáků ve školách a třídách 
podle výběrového souboru 

Třídy Žáci Chlapci 
(%) 

30 619 52,7 

31 559 53,1 

61 1178 52,9 

Dívky 
(%) 

44,6 

46,2 

45,3 
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5. Výsledlly 
5.1 Minimální preventivní program a situace na šllolách 

Minimální preventivní program (MPP) je zaměřen na zdravý životní styl 
a prevenci rizikových forem chování, tzn., že není zaměřen pouze na pre
venci užívání návykových látek, ale také na prevenci šikany apod. Realizace 
začíná u dětí na 1. stupni základní školy a intenzivněji probíhá na 2. stupni 
základní školy. Využívá nejen možnosti informovat o drogách, ale také růz
ných neverbálních, interaktivních technik, skupinových forem hry, nácviku 
dovedností, technik rozvíjení osobnosti apod. Dále jsou často pořádány zážit
kové programy pro žáky, méně často různé zážitkové akce pro rodiče a děti 
společně. Realizaci MPP zajišťuje školní metodik prevence, nutná je podpo
ra vedení školy a také ostatních pedagogů. Citovaný metodický pokyn 
MŠMT (2000) uvádí následující komponenty programu, ze kterých vybíráme 
pouze ty, které metodici prevence uvádějí mezi skutečně realizovanými 
(alespoň u jedné ze zapojených škol): 

a) Obsah programu pro žáky: 
- výuka v rámci jednotlivých předmětů (zejména chemie, biologie, ob-

čanská nauka), 
- volnočasové aktivity (kroužky, dílny, soutěže), 
- zážitkové programy, 
- přednášky, besedy, interaktivní semináře aj. pořádané externími or-

ganizacemi zabývajícími se specifickou primární prevencí na školách (např. 
právě Prev-Centrem), 

- návštěva různých zařízení , která poskytují péči uživatelům drog (nej
častěji se jedná o návštěvu kontaktního centra), 

- možnost zapůjčení si literatury o daném problému, 
- možnost osobní konzultace se školním metodikem prevence, případně 

schránka důvěry. 
b) Obsah programu pro rodiče: 
- spoluúčast na volnočasových aktivitách (vedoucí kroužků, programy 

zaměřené na rodiče a děti) , 

12 

informace na třídních schůzkách, 
- letáky, brožurky apod. 

besedy (uváděn malý zájem a účast rodičů). 



M. MlOvsKÝ, L. MlOvsKÁ, B. TRAPKOV Á / ZHODNOCENÍ 
REALIZACE TZV. MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PRAHY 6 A OKOLÍ 
PROSTŘEDNICTVÍM KVALITATIVNÍ ČÁSTI 
KV AZIEXPERlMENTÁLNÍ EVALUAČNÍ STUDIE 

Obsah programu pro pedagogy : 
- informace o realizaci MPP na společných poradách , 
- vzdělávání pedagogů v oblasti užívání návykových látek, 
- zážitková pedagogika. 

Tabulka 2. Srovnání experimentálního a kontrolního souboru 
z hlediska obsahu MPP 

Počet škol ze souboru A Počet škol ze souborů B+C' 
(celkem zde hodnoceno (celkem zde hodnoceno 

9 škol) 10 škol) 

MPP je zaměřený také 2 3 
na prevenci šikany 

Informace v rámci výuky 9 10 

Kroužky, volnočasové aktivity 9 10 

Odpolední klub 1 2 

Zážitkové programy 7 3 

Zapojení dalších institucí 

- policie 1 5 

- nestátní neziskové 9 2 
organizace 

- pedagogicko-psychologická 2 O 
poradna 

- jiná preventivní instituce 2 5 

Zapojení rodičů 8 8 

Zapojení ostatních pedagogů 

- vzdělávání pedagogů 5 5 

Evaluace MPP 4 3 

Tab. 2 srovnává soubor A a B+C z hlediska obsahu MPP. V tabulce jsou 
uvedeny pouze ty aktivity, které školní metodici prevence uvedli, že reali
zují. Standardní součástí MPP je zařazení informací o návykových látkách 
do běžné výuky a dále zařazení kroužků a volnočasových aktivit. Ve všech 
školách ze souboru A je do realizace MPP také zapojena nestát.ní nezisková 
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organizace zabývající se primární prevencí, konkrétně se jedná o o.s. Prev
Centrum, což bylo podmínkou účasti ve studii. Ve školách ze souboru BaC 
je do realizace MPP zapojena častěji policie než organizace zabývající se 
přímo primární prevencí . Oproti školám ze souboru BaC školy ze souboru 
A velmi často realizují různé zážitkové programy pro žáky. 

Ze srovnání v tab. 2 vyplývá , že ve většině sledovaných oblastí si oba 
soubory jsou velmi podobné. Celkem je však v 5 oblastech zřejmé, že se ob
jevil poměrně zajímavý rozdíl ostře diferencující mezi kontrolní a experi
mentální skupinou. Jedná se o výraznou převahu experimentální skupiny 
v oblasti realizace zážitkových programů, zapojení specializovaných nezis
kových organizací a pedagogicko-psychologických poraden. Naopak kontrol 
ní skupina měla výraznou převahu v realizaci programů za pomoci Policie 
ČR a městské policie a v oblasti zapojení jiných subjektů než neziskových 
organizací a pedagogicko-psychologických poraden. 

5.2 Práce školního metodika prevence 

Školní metodik prevence píše každý rok MPP, aktualizuje ho a také vy
hodnocuje. Zodpovídá za realizaci různých aktivit nesouvisejících přímo se 
školními aktivitami (besedy, přednášky) a spadajících do MPP. Poskytuje 
poradenství pro žáky, rodiče a ostatní učitele. Spolupracuje s výchovným 
poradcem a psychologem. Spolupracuje s ostatními učiteli (výuka v jednot
livých předmětech, řešení konkrétních problémových situací). Průběžně se 
vzdělává . Doporučuje, konzultuje vzdělávání pro ostatní učitele. Jak ukáza
la podrobná analýza úkolů a požadavků na školního metodika prevence, 
stejně tak jako na ředitele školy v této oblasti' (Miovský, Štastná, 2002), 
jsou tyto požadavky zcela nepřiměřené a nereálné. Současná ekonomická 
situace ani situace v oblasti odborné připravenosti a kvalifikace neumožňu
je splnění těchto požadavků. Díky tornu plošně dochází k devalvaci v krité
riích hodnocení plnění těchto požadavků a celkovému znehodnocení výsled
ků práce, jichž bylo v některých oblastech dosaženo. Pokud by Česká školní 
inspekce (zodpovědná za kontrolu MPP) aplikovala odpovídající metodiku 
a kritéria (v dikci citované vyhlášky), naprostá většina škol by v hodnocení 
nemohla obstát - což však není možné klást za vinu těmto školám, ale 

* Podrobně specifikováno v metodickém pokynu MŠMT čj. 14514/2000-51. 
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právě mnoha neadekvátním požadavkům vyhlášky nerespektující reálný 
stav oblasti. Pravděpodobně jen díky nestandardnímu nasazení části okres
ních a krajských metodiků prevence v některých krajích se podařilo vytvořit 
podmínky a motivovat a podporovat školní metodiky tak, že se lze v několi
ka oblastech setkat s velmi dobrou kvalitou preventivní práce . Zde se však 
nejedná o pozitivní vliv systému, ale zřetelně o nestandardní nasazení 
a práci jednotlivců . 

5.3 Problémy při realizaci minimálně preventivního programu 

Prvním často zmiňovaným problémem je počet hodin vyhrazených na re
alizaci programu (úleva 1-2 hodiny nebo peněžní odměna) - ideálně 0,5-1,0 
úvazku (formálně však dnes metodik má nárok na finanční odměnu pouze 
v případě absolvování speciálního akreditovaného 2letého vzdělávacího kur
zu v rozsahu min. 250 hodin - viz vyhláška k dalšímu vzdělávání pedago
gických a výchovných pracovníků č. 317/2005 Sb.). 

Zásadním tématem pro školní metodiky prevence je otázka podpory ředi
tele a shoda s ředitelem na tom, jak by měla prevence vypadat. Ukazuje se , 
že ředitel je klíčovým "hráčem" udávajícím podobně jako v jiných oblastech 
života školy pravidla pro preventivní práci. Postoj, jaký k prvenci zaujímá , 
jaké je ochoten vytvořit metodikovi zázemí a jak si za svým rozhodnutím 
v této oblasti stojí vůči zbytku pedagogického týmu se ukazují být naprosto 
zásadním zdrojem podpory nebo naopak devalvace až znemožnění efektivní 
práce metodika. Podpora ostatních učitelů a vzájemná spolupráce je větši
nou hodnocena jako nedostatečná a zde se kromě právě zásadního vlivu ře
ditele projevuje i osobnost metodika a jeho profesní i osobní zralost. Právě 
schopnost vymezit se a obhájit svoji práci vůči kolegům a pokud možno ales
poň část z nich získat pro kooperaci je velmi obtížné, ale nutné. Ostatní uči
telé se sice nepodílí na realizaci větší části programu, neboť realizují pouze 
dílčí komponenty v rámci daných předmětů, nicméně jejich postoj, poznám
ky před žáky či jinými kolegy, aktivita pouze v případě nařízení vedením 
školy atd. způsobují metodikům výrazné problémy při práci a většinou je 
výrazně demotivují. 

Zvláštním tématem je pak vzájemná spolupráce a podpora. Jako důležitý 
a vysoce ceněný byl vyhodnocen kontakt s okresním metodikem prevence 
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a protidrogovým koordinátorem na příslušné městské části a jejich zapojení 
(zřetelné zejména u metodiků v souboru C). Role těchto dvou pracovníků by 
měla být v kontaktování metodiků prevence, organizování (pravidelné) 
schůzek všech metodiků prevence příslušné městské části, informování 
o kvalitních vzdělávacích programech, o zařízeních a jiných organizacích 
zabývajících se příslušným problémem apod. 

5.4 VýsledllY studie z hlediska dalšího zpracování dat 
lwaziexperimentální části 

Část škol v kontrolní skupině rozvíjí poměrně velmi bohaté spektrum 
preventivních programů a překračuje tak hranici běžných aktivit označo
vaných jako MPP - ve srovnání s průměrným výkonem škol při těchto akti
vitách (viz např . Miovský, Šťastná, 2002 nebo Broža, Miovský, 2006). Tuto 
skutečnost je nutné zohlednit do srovnání při 1. a 2. retestu, neboť bude 
pravděpodobně narušovat homogenitu výsledku srovnání obou skupin. To je 
velmi zásadním zjištěním, které je možné označit za naprosto zásadní výsle
dek kvalitativní části a výsledek, který se pravděpodobně promítne do sa
motného kvaziexperimentu. Bez kvalitativní části by tento fakt nebyl vůbec 
zjištěn a je zřetelné, že kvalitativní část projektu přináší data, která mají 
pro kvantitativní část zásadní význam (z hlediska odhalení možných zkres
lení) a že tato data by při standardně prováděném kvaziexpetimentu nebyla 
vůbec získatelná. V tomto smyslu studie potvrzuje význam a smysl kombi
nace obou metodologických přistupů (Miovský, 2006). Poznatky můžeme 
shrnout takto : 

a) kontrolní skupina není z hlediska realizovaných programů tak homo
genní, jak autoři předpokládali na začátku studie, 

b) jedna část kontrolní skupiny vykazuje výrazně vyšší aktivitu, kvalitu 
a rozsah preventivních programů - tato skupina vytváří podmínky pro 
množství různých, často velmi kvalitních programů, avšak programů, nema
jících vždy jednotící prvek, strategie a skutečně kvalitní návaznost a vzá
jemnou provázanost (identifikována je zde chybějící "páteřní" struktura dá
vající jednotlivým programům jednotící společný rámec a pravidla), 

c) experimentální skupina naopak potvrdila poměrně výraznou homoge
nitu stran realizace programů a způsobu jejich zajištěnÍ. 
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Výsledky podporují předpoklad, že vzájemné porovnávání škol je proble
matické z hlediska množství a kvality rozdílů mezi nimi . Schopnost meto
diků postihnout podstatné problémy preventivních programů a reagovat na 
ně, je značně rozdílná (souvisí to v některých případech s malou profesní 
kompetencí, v jiných se snahou prezentovat školu co nejlépe a "maskovat" 
problémy). Dále je zřejmé, že příprava metodika na výkon jeho funkce není 
jednotná a ukazuje na značné nedostatky a nejasnosti již v základní definici 
jeho kompetencí, nástrojů pro práci atd. Problém zřetelně souvisí s výše 
zmíněným nerealistickým zadáním ze strany MŠMT a současným nedosta
tečným zázemím pro prevenci. Jak bylo uvedeno výše, problém není zcela 
vyřešen ani novým zákonem a vyhláškou o dalším vzdělávání pedago
gických a výchovných pracovníků . 

6. Dishuse 

Získané výsledky jsou s domácími studiemi obtížně srovnatelné, neboť 
prakticky žádná z nich nemá plně srovnatelnou strukturu. Ostatně projekt 
byl ze strany GAČR podpořen grantem právě proto, že se jedná o původní 
o u nás doposud v této podobě nerealizovaný design kombinující kvalitativ
ní a kvantitativní metody. Základní návrh projektu (více také na www.eva
luaceppp.cz) vznikal v době, kdy vstoupila v platnost jedna z klíčových 
vyhlášek MŠMT ČR (2000) týkající se metodiků prevence a v době, kdy celý 
systém procházel kritickým momentem. Jednalo se o již citované studie 
IPPP (2000) a zhodnocení stavu prevence v ČR v rámci Phare Twinning 
projektu 2000 (Miovský, Kreeft, 2002 [b)). Tento proces pak v dalších letech 
vyústil v odmítnutí dosavadního odborně chybného pojetí primární preven
ce, který do roku 2000 prosazovalo MŠMT ČR, které svůj přístup přehodno
tilo a od roku 2004 mnohem důsledněji směřuje k pojetí prevence od
povídající moderním poznatkům výzkumu. Výsledkem toho je mj. také 
vznik citované první verze standardů programů primární prevence v adikto
logii (MŠMT, 2005). 

Klíčové publikované práce v oblasti evaluace prevence jsou poměrně 
skeptické k hodnocení dosažených výsledků provedených studií. Přehled zá
kladních přístupů k evaluaci preventivních programů jsme českým a slo
venským čtenářům nabídli v práci z roku 2004 (Miovský, Kubů , Miovská, 
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2004) . Zejména novější špičkové práce v této oblasti zřetelně směřují k vyšší 
míře opatrnosti, zejména vůči převládajícím dosavadním přehnaně optimi
stickým postojům . Originální i přehledové práce v této oblasti (např. Baker, 
Mounteney, Neaman, 1998; Brounstein , Zweig, Gardner, 2001 ; Paddock, 
2005) zpochybňují politicky laděné a vydatně národními vládami finančně 
podporované různé typy preventivních programů a poukazují na množství 
metodologických úskalí spojených s evaluací preventivních programů 

a s prozatím bohužel malou prokazatelností jejich efektivity. Ještě ostřeji 
pak vyznívají některé poslední provedené meta analýzy výsledků preven
tivních i preventivně-léčebných programů realizovaných v USA (např. Saxe 
a kol., 2006; Tighe , Saxe , 2006 a mnoho dalších). Radikální skepse redu
kující poslední publikované texty by ale byla rozhodně unáhlenou. Jejich 
hlavním poselstvím je větší opatrnost a kritičnost v přístupu k hodnocení 
preventivních programů a mnohem důslednější kontrola a sledování meto
dologických aspektů těchto hodnocení. To je také hlavním východiskem au
torů publikované studie. V České republice prozatím mnoho studií, které by 
splňovaly základní kritéria pro moderní evaluační výzkum v prevenci publi
kováno nebylo. Většinou se objevují problémy s adekvátností použitých ná
strojů pro hodnocení nebo nekvalitně sestavený výzkumný soubor. Výše ci
tované zahraniční práce přitom poměrně přesvědčivě ukazují, že pro bu
doucí vývoj v evaluaci preventivních programů mají např. průřezové studie 
a studie bez kontrolní skupiny prakticky nulový potenciál. Množství vý
znamných faktorů a praktická nemožnost ověřovat všechny relevantní vzta
hy mezi nimi postupně vedou k používání kvaziexperimentálních, ale spíše 
však dnes již experimentálních designů . 

Z u nás publikovaných prací se autoři málokdy zaměřili na podrobnější 
výzkum samotné intervence, resp. srovnávání dvou různých preventivních 
intervencí. Nicméně zajímavé výsledky odpovídající také našim zjištěním 
přinesly např. studie Hrubé (1996), Hrubé a Kachlíka (2000) v oblasti kou
ření, Jacobsové a kolektivu (2004) v rámci pilotní evaluace preventivního 
programu Připraveni pro život, či studie Kachlíka a Matějové (2004, 2006) 
z projektu Drogy, důvod, dopad. Citované studie v různých oblastech doklá
dají průkazné změny některých indikátorů u experimentální skupiny a sou
časně naznačují pozitivní trend vývoje výzkumu u v této oblasti u nás. 

Tématu článku nejvíce relevantní analýzou je naše dřivější práce 
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(Miovský, Šťastná, 2002). V ní jsme provedli detailní analýzu náplní prací 
školních metodiků prevence a v článku opakovaně citované vyhlášky 
MŠMT ČR upravující úkoly školního metodika prevence a ředite l e školy. 
Došli jsme k závěru, že za tehdejších podmínek (studie provedena v letech 
2000 - 2001) MŠMT ČR nevytvářelo potřebné ekonomické a technické 
zázemí a bylo vyloučeno , aby mohl být systém prevence realizován ve 
vyhláškou požadovaném rozsahu a kvalitě . Ve čtyřech oblastech požadavkú 
je z části možné úkoly plnit, nikoli však v plném rozsahu (díky obrovské šíři 
a rozmanitosti forem rizikového chování): koordinuje přípravu minimálního 
preventivního programu a podílí se na jeho realizaci , odborně a metodicky 
pomáhá především učitelům, poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům 
školy nebo školského zařízení odborné informace z oblasti prevence. Ve 
dvou oblastech je požadavek vyplývající z vyhlášky, uplatněný do dii sledku , 
prakticky na úrovni školního metodika prevence nerealizovatelný: metodik 
navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné materiály pro reali
zaci MPP. Uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou 
účelnost a lze u nich měřit efektivitu. Vyvíjet nové preventivní programy je 
v podmínkách školy prakticky nemožné a pro tuto činnost chybí metodikúm 
nejen vzdělávání, ale také jakékoli odpovídající zázemí'. Nemluvíme zde 
také ani o tom, že v době, kdy inkriminovaná vyhláška vstoupila v platnost 
(rok 2000), tak MŠMT ČR nebylo schopné vůbec odborně akceptovatelným 
způsobem definovat, co je to preventivní program a co je to efektivní pre
ventivní program a jak tuto efektivitu ověřit. Budeme se opakovat, když zde 
uvádíme, že vůbec první standardy preventivních programů definujících oba 
klíčové pojmy MŠMT ČR vydalo v roce 2005. Dalším dúležitým faktem je, že 
školní metodik prevence měl v době vydání vyhlášky a ještě několik let poté 
(často bohužel někde i dodnes) v mnoha případech velmi vágní pracovní ná
plň, učil v rozsahu stejném jako jeho kolegové a za práci metodika nebyl ho-

* Srovnatelným příměrem by bylo, pokud by vyšla vyhláška ukládající všem klinickým a pora 
denským psychologům , že musí v rámci své práce např . vyvíjet, ověřovat a standardizovat psy
chodiagnostické nástroje . Tato paralela dostatečně zobrazuje nesmyslnost požadavku ob
saženém v citované vyhlášce - nicméně situace je o to horší , že velká část metodiků prevence 
v praxi nemá dokonce ani vzdělávání potřebné proto, aby mohla vůbec některé preventivI1l 
metody používat! Část interaktivních metod a nástrojů, případně nástrojů včasné diagnostiky 
a intervence rizikového chování vůbec nepatří do rukou pedagogických a výchovných pra 
covníků bez odpovídajícího dalšího vzdělání, případně patří do rukou výhradně školním a po
radenským psychologům a speciálním pedagogům. 
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norován. To znamená, že tuto práci dělá nad rámec svých běžných povin
ností. Tento stav odpovídal situaci až do vstoupení v platnost vyhlášky 
o dalším vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků 

( č . 317/2005 Sb. ). Nicméně ani tato vyhláška neřeší v potřebném rozsahu 
zcela nevyhovující ekonomické, metodické a materiální zázemí práce škol
ních metodiků . Je však rozhodně krokem správným směrem. 

Do stejného období jako je citovaná analýza z roku 2002 (tedy období let 
1999 - 2001) patří také analýza vzdělávacích a metodických potřeb školních 
metodiků a okresních metodiků prevence provedená v rámci Phare Twin
ning projektu 2000 (Miovský, Kreeft, 2002a). Studie spočívala v oslovení zá
stupců školních metodiků prevence prostřednictvím anketního dotazníku. 
Instrukce pro vyplnění dotazníku byly záměrně formulovány tak, aby na 
základě analýzy odpovědí bylo možné usuzovat na znalost či neznalost vy
braných termínů (např . standardy, síťování, supervize atd.). Záměr se až na 
výjimky podařil , přestože se u některých respondentů setkal s nevolí a ne
gativními reakcemi. Z celkem 64 došlých odpovědí od školních metodiků 
prevence vyplynulo, že zásadním problémem pro ně je rozsah hodin, které 
by měly být pedagogům na tuto práci vyčleněny, nebo naopak finanční zvý
hodnění za práci navíc. Dále přístup MŠMT ČR se pro řešení současného 
stavu systému minimálních preventivních programů (úvazky školních meto
diků apod.) náhodně osloveným pedagogům jeví jako nedostatečný a bez 
vyřešení hlavních problémů jej považují za nefunkční. Metodické materiály 
jsou pro pedagogy málo praktické a návodné, hodnotí je jako obecné a vág
ní. Výrazný nedostatek metodici pociťují v tom, že chybí příklady dobré pra
xe , jak který program provádět, jak programy kombinovat, rozvíjet, kontro
lovat atd. Tento požadavek se objevoval u více než poloviny respondentů. 
Pedagogové považují za velmi nedostatečné zvládnutí právních norem, kte
ré pro svou preventivní práci potřebují. Opakovaně se objevovala kritika 
malé znalosti a informovanosti v oblasti právních norem a definování správ
ného postupu pedagoga v konkrétních situacích. Právní minimum a dobrá 
znalost předpisů jsou jedním z identifikovaných handicapů. Mezi další 
problémy pedagogové řadí potřebu stáží a praxí atd. 

Další studie úzce navazující na předchozí a zabývající se prací školního 
metodika prevence byla provedená v rámci projektu evaluace protidrogové 
politiky Středočeského kraje a zaměřila se na typy realizovaných programů 
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a jej ich zajištění z hlediska realizátora (Broža, Miovský , 2005). Výsledky 
ukázaly, že největší část programů si zajišťují školy samy a obvykle pouze 
na speciální typy programů si zvou do školy vnější subjekty. Obvykle jde 
o Policii ČR a nestátní neziskové organizace. Autoři studie konstatují , že již 
při získávání dat narazili u mnohých metodiků na nejasnosti a nepochopení 
ohledně termínu specifická primární prevence, a to i přesto , že jim byly dá
ny informace v úvodní instrukci pro vyplnění dotazníku . Tato neobvyklá si
tuace naznačuje , že dodnes ne všechny školy jsou vůbec schopné diferenco
vat mezi jednotlivými typy programů a že je tedy někdy obtížné provádět 
vůbec základní monitoring těchto programů. Do studie se zapojilo celkem 
57 % škol Středočeského kraje. Větší část preventivních programů realizo
valy školy vlastními silami a spolupráce s vnějšími subjekty mírně stoupá 
s vyššími ročníky . Zatímco na 1. stupni ZŠ je poměr 65,5:34,5, je poměr na 
středních školách 60:40. Nejčastěji zvanými subjekty k aktivitám specifické 
primární prevence jsou Policie ČR a pedagogicko-psychologické poradny. 
Začínají se prosazovat profesní sdružení, která ve školách realizují dlouho
dobější programy. Zajímavé je, že tato zjištění odpovídají situaci spíše 
v kontrolní skupině naší studie. Naopak poměrně ostře kontrastují se si
tuací zjištěnou ve většině škol v experimentální skupině - přitom zásadní se 
jeví právě ty oblasti , ve kterých byl shledán rozdíl mezi oběma skupinami 
dle tab. 2 (viz komentář k tab. ). 

7. Závěr 

Oslovení metodici zahrnují do svého programu volnočasové aktivity, 
zážitkové kurzy, spolupracují s policií, 2/3 škol realizuje program také s po
mocí externích organizací (nejčastěji Prev-Centrum a Život bez závislosti). 
Zajímavé je, že společným rysem oslovených metodiků je, že vlastní preven
tivní program (na své škole) hodnotí jako dostatečný a mají dojem, že "dělají 
více než ostatní školy." Někteří reflektují "drobné nedostatky," obvykle však 
převládá menší schopnost kritického úsudku, schopnost posouzení kontex
tuálních vztahů a především srovnání a znalost odpovídajících kritérií atd. 

Velkým nedostatkem v oblasti evaluace realizovaných preventivních pro
gramů je, že je zajišťována nejčastěji formou diskuse nebo písemnou formou 
prostřednictvím otázek "Co se ti líbilo? Co se ti nelíbilo?". Chybí používání 
standardních evaluačních nástrojů , odpovídající znalost v jejich použití 
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a možnostech . Častá je značná neznalost obecně limitů jednotlivých typů 
hodnocení a přeceňování role prevence a hodnotících nástrojů. V tomto kon
textu není bez zajímavosti , že se oslovení metodici až na několik málo výji
mek domnívají, že mají dostatek informací ke své práci a tyto informace 
jsou dobře dostupné (prostřednictvím externí organizace, protidrogového 
koordinátora, časopisu Prevence) . Je proto otázkou, co vše hraje úlohu v té
to menší kritičnosti a do jaké míry existuje vztah mezi ní a pozorovanou 
menší motivací pro preventivní práci. Nejzásadnějším výsledkem celé sub
studie je objevení nehomogenity v kontrolní skupině a navržení řešení pro 
testování hypotéz, tedy rozdělení kontrolní skupiny na dvě části a testování 
hypotéz jak s původně konstruovanou kontrolní skupinou, tak testování po 
jejím rozdělení na dvě podskupiny. Kvalitativní studie tak přinesla data 
umožňující tuto operaci, v jejímž rámci bude možné ověřovat zdroje zkres
lení výsledku kvantitativní části, které mohou být způsobeny výraznými 
rozdíly v aplikaci MMP u škol kontrolní skupiny. 
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