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Abstrakt
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma implementace prevence kriminality na
základních školách v České republice. Hlavním cílem práce je zhodnotit aplikaci
programů prevence kriminality z pohledu pedagogů na vybrané základní škole a nalézt
hlavní nedostatky a prostor pro zlepšení, zejména v oblasti implementace.
Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první časti práce jsou představena
teoretická a věcná východiska problematiky. Teoretická východiska shromažďují
názory odborníků z oblasti prevence kriminality a pomáhají definovat základní pojmy,
koncepty a teoretické rámce, se kterými se v práci dále pracuje. Hlavním teoretickým
východiskem práce je implementace státní prevence kriminality pomocí liniových
vůdců (pracovníků školy, jako nejpřímějšího vykonavatele státní prevence). Věcná
východiska vychází z rešerše dostupných legislativních a strukturálních podkladů pro
prevenci kriminality na školách v České republice a zasazují tak problematiku do reality
současného stavu a požadavků českého státního systému prevence.
Druhá část práce je praktická a prezentuje výsledky případové studie, kterou
autorka prováděla na vybrané základní škole v ČR. K výzkumu bylo použito
kvalitativních výzkumných metod individuálních rozhovorů a skupinové diskuse (focus
group) s pedagogickými pracovníky školy.
Závěry výzkumu ukazují, že implementace prevence kriminality na poli školy
z hlediska liniových vůdců v mnoha případech selhává, a to zejména z důvodu
systémových překážek jak ve státním programu prevence, tak i díky situaci ve školství
obecně.

Abstract
This thesis deals with the problem of the implementation of the crime prevention
at the primary schools in the Czech Republic. The main objective was to evaluate the
application of the crime prevention programs as viewed by the pedagogues from the

selected primary school and to find the main insufficiencies and the room for
improvements, especially in the implementation of the crime prevention programs area.
This Thesis is divided into the two main parts. The theoretical and factual basis
are presented in the first part. The theoretical basis collects the opinions of the experts
from the given area and helps to define basic terms, concepts and theoretical scopes,
with which this thesis further deals. The main theoretical basis of this thesis is the
implementation of the state crime prevention through the street-level bureaucrats
(employees of the school as the most direct executioners of the state crime prevention).
The factual basis comes out from the research of the public legislative and structural
basis for the crime prevention at schools in the Czech Republic and thus, it puts the
problem into the reality of the current state and demands of the Czech state prevention
system.
The second part is practical and presents the results of the case study, which was
completed by the author at the selected primary school in Czech Republic. To achieve
that, the qualitative research method based on individual interviews and the focus group
with the pedagogical employees of the school were used.
The conclusions of the research indicate that the implementation of the crime
prevention at schools through the street-level bureaucrats fails. The main reasons are the
systematic obstacles in the state crime prevention programs or the situation at the Czech
schools generally.
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Teze diplomové práce
1. Vymezení výzkumného problému
Kriminalita jako nežádoucí jev přetrvává ve společnostech již od nepaměti. Stejně
tak tu vždy byla snaha tomuto jevu zamezit, ať se jednalo o kmenové vůdce, panovníky
nebo politické vedení státu. S tím, jak se lidstvo a jeho společenství vyvíjejí, vyvíjí se i
metody a celkový pohled na řešení kriminality. Od představ individuálního selhání a
represivních opatření zaměřených na deviantního jedince se dospělo k vnímání
společenského vlivu, a tak i rozšíření přehledu příčin takového jednání. Od možné
identifikace příčin již nebylo daleko ke snahám jim předcházet, a tak i zamezit
nepříznivým následkům. Prevence kriminálního jednání je právě jedním z
klíčových nástrojů, které dnešní společnosti využívají ke snižování kriminality jako
nežádoucího společenského jevu. Zaměření na mládež má v tomto systému jednu
z nejvýznamnějších rolí, zde se vychází z teorií formování osobnosti jedince v dětství a
dospívání, což má vliv na jeho budoucí jednání v dospělosti. Formování osobnosti
jedince a jeho ne/příznivého vývoje je ovlivněno mnoha faktory, jejichž studiem se
zabývá mnoho vědců z oblasti kriminologie, psychologie, sociologie a dalších nejen
společenských věd. Vedle biologických predispozic jsou zmiňovány sociální vlivy jako

rodinné zázemí, vliv školských institucí, vrstevníků, médií a dalších. Právě školy
přebírají velkou část vzdělávacích a výchovných funkcí a jako státní instituce, kde
dospívající jedinci tráví většinu času, je zde největší prostor pro kontrolu jejich vývoje a
možnosti na něj pozitivně působit. Z tohoto předpokladu vycházejí i státní systémy
prevence a zahrnují školy do svých programů. Pro tyto programy jsou vytvářeny
speciální metodiky a pro jejich plnění vyhrazeny účelové finanční prostředky. Nakolik
však jednotlivé školy tyto programy dodržují je již otázkou, kterou se zabývají jak mí
kolegové v rámci studentských prací, tak i odborníci z řad vědeckých pracovníků nebo
úředníků v oboru prevence kriminality. V této oblasti je nalézáno mnoho nedostatků,
například z důvodů nízké motivace (jak vedení škol, tak jednotlivých pedagogů),
nedostatečných odborných kapacit jednotlivých škol, nejasnosti kompetencí a dalších
překážek k efektivní aplikaci programů prevence na školách. Právě identifikace těchto
překážek může vést ke zlepšení situace na jednotlivých školách, ale i opačným směrem,
ke zlepšení právě předepsaného státního systému prevence. Oba tyto směry se pokusím
v práci prozkoumat.
Hlavním veřejněpolitickým problémem, ze kterého bude vycházet výzkum a další
kroky v podobě navrhovaných řešení zde bude „Neefektivní aplikace státních programů
prevence na základních školách“.
Důvod k výběru tohoto tématu vychází především z mého dlouhodobého zájmu o
prevenci kriminality mládeže, které jsem se věnovala již v předchozí (bakalářské) práci.
Bakalářská práce byla zaměřena teoreticky, jako syntéza dostupných zdrojů o příčinách
a nástrojích prevence kriminality v České republice a blíže zkoumala roli sportu jako
preventivního nástroje. Zde jsem také narazila na významný vliv školských zařízení,
která právě se sportovními programy bývají spojená.

2. Cíle diplomové práce
V diplomové práci se chci (oproti práci předešlé) zaměřit na praxi preventivních
programů a konkrétně na druhém stupni základní školy. V prvé řadě bude potřeba do
hloubky prozkoumat dosavadní studie a poznatky, na jejichž základě budou postaveny
hypotézy k jednotlivým oblastem. Před samotným vlastním výzkumem tedy provedu
analýzu sekundárních dat s cílem syntézy výzkumu preventivních programů na školách
a jejich evaluace.
Pomocí designu případové studie se dále zaměřím na jednu vybranou základní

školu, kde budu sledovat, jakým způsobem se škola vypořádává s programy prevence.
Pomocí kombinace několika metod (hloubkové rozhovory, pozorování, dotazníky) budu
sledovat celkové klima na škole, vnímání preventivních programů (vedením školy,
učiteli, specializovanými pracovníky, žáky), jejich překážky, hodnocení a návrhy ke
zlepšení.
Konkrétněji budu ve výzkumu sledovat například: spolupráci školy s ostatními
orgány při prevenci (policie, neziskové organizace); pořádání a účast na speciálních
akcích zaměřených na prevenci nežádoucích jevů; činnost speciálních pracovníků školy
(metodiků prevence, školních psychologů); odborné vzdělávání a postoj pedagogů
k programu prevence; postoje a aktivitu vedení školy; zapojení rodičů do programů
prevence a obecně do školních akcí; nabídku volnočasových aktivit v rámci školy nebo
na ní napojené a další oblasti, spojené s prevencí kriminality mládeže.
Cílem práce je tedy Zhodnotit aplikaci systému primární prevence na vybrané
základní škole, nalézt nedostatky a navrhnout doporučení pro zlepšení, lokálně i
systémově.

3. Výzkumné otázky
Otázky, na které se bude práce snažit odpovědět, následují dvě hlavní části práce.
První oblast otázek bude zaměřena na analýzu problému aplikace preventivních opatření
na školách:
 Jak zapadají základní školy do systému prevence kriminality České republiky?
 Jaké jsou povinnosti základních škol vzhledem ke státním programům
prevence?
 Nakolik konkrétní škola splňuje dané povinnosti?
 Jsou povinné programy a požadavky proveditelné na dané škole?
 Jaké konkrétní preventivní programy/ metody prevence škola aplikuje?
 Má škola dostatek finančních a kapacitních prostředků pro programy
prevence?
 Jsou pracovníci školy dostatečně odborně vzdělaní? Jsou motivovaní?
 Jak vnímají prevenci, dané programy a aktivity pracovníci školy?

 V jaké míře zapojuje škola do preventivních a dalších programů rodiny žáků?
Druhá část bude věnována návrhu doporučení a opatření jak pro školy, tak pro
státní systém prevence, dle toho budu vyhledávat návrhy na zlepšení u výše
hodnocených otázek.

4. Teoretická východiska
Kriminalita a její prevence bude v práci hojně užívaným pojmem, definice
kriminality se však mohou v různých výkladech lišit, proto je důležité jí pro tuto práci
vymezit. V trestněprávním pojetí se kriminalita zjednodušeně definuje jako soubor
spáchaných trestných činů. Sociologické pojetí je širší a zahrnuje i jiné nežádoucí jevy,
také uváděné jako sociálně patologické, deviantní nebo delikventní chování. Jednotlivé
nuance mezi pojmy dělící tyto jevy nejsou předmětem práce, proto jim nebude
věnována bližší pozornost. I pro zjednodušení v této oblasti, bude v práci používáno
pojmu kriminalita dle sociologického výkladu. Prevence kriminality mládeže tak bude
pojímána jako soubor opatření, který má těmto jevům předcházet. Jelikož se jedná o
prevenci na základních školách, mělo by se jednat zejména o prevenci primární, tedy
zaměřenou obecně na všechny žáky.
Zaměření práce na prevenci kriminality na základních školách vychází z již
zmiňovaných kriminogenních faktorů, které působí při formování jedince. Formování
jedince, jeho učení se pravidlům společnosti je většinou zprostředkováno vyššími socioekonomickými strukturami. Vycházím také ze studií, které prokazují, že školy jsou
schopny ovlivňovat potenciální kriminální jednání svých žáků [Graham, Bennett 1996].

5. Výzkumný plán
Předpokládaný výběr metod
Výzkumný design:

případová studie

Metody výzkumu:

analýza sekundárních dat
stromy problémů a příčin
polostrukturované rozhovory (se zaměstnanci školy)
expertní rozhovory
pozorování
dotazníky (pro žáky)

Plán výzkumu
5/2016

Identifikace a vymezení výzkumného problému, cílů a otázek.
Přehled dosavadního poznání (dosavadní studie, syntéza
poznatků).
Výběr metod výzkumu.

9–10/ 2016

Analýza sekundárních dat (analýza dosavadních studií,
identifikace hlavních oblastí výzkumu).
Výběr a oslovení školy pro případovou studii.

11/2016–3/2017 Sběr dat na vybrané základní škole (rozhovory, dotazníky,
pozorování – účast při aplikaci prevence).
4–5/2017

Zpracování dat, vyhodnocení, navržení doporučení.
Odevzdání práce.
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1. Uvedení do problému
Kriminalita jako nežádoucí jev přetrvává ve společnostech již od nepaměti. Stejně
tak tu vždy byla snaha tomuto jevu zamezit, ať se jednalo o kmenové vůdce, panovníky
nebo politické vedení státu. S tím, jak se lidstvo a jeho společenství vyvíjejí, vyvíjí se i
metody a celkový pohled na řešení kriminality. Od představ individuálního selhání a
represivních opatření zaměřených na deviantního jedince se dospělo k vnímání
společenského vlivu, a tak i rozšíření přehledu příčin takového jednání. Od možné
identifikace příčin již nebylo daleko ke snahám jim předcházet, a tak i zamezit
nepříznivým následkům. Prevence kriminálního jednání je právě jedním z
klíčových nástrojů, které dnešní společnosti využívají ke snižování kriminality jako
nežádoucího společenského jevu. Zaměření na mládež má v tomto systému jednu
z nejvýznamnějších rolí, zde se vychází z teorií formování osobnosti jedince v dětství a
dospívání, což má vliv na jeho budoucí jednání v dospělosti. Formování osobnosti
jedince a jeho ne/příznivého vývoje je ovlivněno mnoha faktory, jejichž studiem se
zabývá mnoho vědců z oblasti kriminologie, psychologie, sociologie a dalších nejen
společenských věd. Vedle biologických predispozic jsou zmiňovány sociální vlivy jako
rodinné zázemí, vliv školských institucí, vrstevníků, médií a dalších. Právě školy
přebírají velkou část vzdělávacích a výchovných funkcí a jako státní instituce, kde
dospívající jedinci tráví většinu času, je zde největší prostor pro kontrolu jejich vývoje a
možnosti na ně pozitivně působit. Z tohoto předpokladu vycházejí i státní systémy
prevence a zahrnují školy do svých programů. Pro tyto programy jsou vytvářeny
speciální metodiky a pro jejich plnění vyhrazeny ji účelové finanční prostředky. Nakolik
však jednotlivé školy tyto programy dodržují je již otázkou, kterou se zabývají jak mí
kolegové v rámci studentských prací, tak i odborníci z řad vědeckých pracovníků nebo
úředníků v oboru prevence kriminality. V této oblasti je nalézáno mnoho nedostatků,
například z důvodů nízké motivace (jak vedení škol, tak jednotlivých pedagogů),
nedostatečných odborných kapacit jednotlivých škol, nejasnosti kompetencí a dalších
překážek k efektivní aplikaci programů prevence na školách. Právě identifikace těchto
překážek může vést ke zlepšení situace na jednotlivých školách, ale i opačným směrem,
ke zlepšení právě předepsaného státního systému prevence. Oba tyto směry se pokusím
v práci prozkoumat.
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Hlavním veřejněpolitickým problémem, ze kterého bude vycházet výzkum a další
kroky v podobě navrhovaných řešení, zde bude „Implementační selhání státních
programů prevence na základních školách“.
Důvod k výběru tohoto tématu vychází především z mého dlouhodobého zájmu o
prevenci kriminality mládeže, které jsem se věnovala již v předchozí (bakalářské) práci.
Bakalářská práce byla zaměřena teoreticky, jako syntéza dostupných zdrojů o příčinách
a nástrojích prevence kriminality v České republice a blíže zkoumala roli sportu jako
preventivního nástroje. Zde jsem také narazila na významný vliv školských zařízení,
která právě se sportovními programy bývají spojená.
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2. Formulace cílů a výzkumných otázek,

2.1

Výzkumný problém a cíle
Výzkumný problém: Implementační selhání státních programů prevence na

základních školách
Hlavní cíl: Zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu pedagogů
na vybrané základní škole a nalézt hlavní nedostatky a prostor pro zlepšení

2.2

Dílčí cíle a výzkumné otázky
Zjistit situaci školy v souvislosti s programy prevence
− Nakolik konkrétní škola splňuje dané povinnosti?
− Jsou povinné programy a požadavky proveditelné na dané škole?
− Jaké konkrétní preventivní programy/ metody prevence škola aplikuje?
− Má škola dostatek finančních a kapacitních prostředků pro programy
prevence?
− Jsou pracovníci školy dostatečně odborně vzdělaní? Jsou motivovaní?
Zjistit, jak hodnotí programy prevence její aktéři na nejnižší úrovni a kde

vidí překážky v jejich naplňování
− Jak vnímají prevenci, dané programy a aktivity pracovníci školy?
− Nalézají zde nějaké překážky, jaké?
− V jaké míře zapojuje škola do preventivních a dalších programů rodiny žáků?
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3. Teoretická východiska

3.1

Příčiny kriminality
Před tím, než se seznámíme s přehledem základních typů prevence, je důležité

uvést možné tzv. kriminogenní faktory, které mohou vést k deviantnímu chování
jedinců a které by preventivní opatření měla brát v úvahu, kontrolovat je, popřípadě
korigovat. Jedná se o vlivy, které formují osobnost a pravděpodobné budoucí směřování
jedince. Primárně se tyto faktory dělí na tzv. biologické (vnitřní) a vnější (popř.
individuální/společenské nebo subjektivní/objektivní).
Mezi biologické faktory, tedy vrozené predispozice řadí např. Matoušek [2011]
faktory dědičnosti a tzv. konstituce, dále sem lze zařadit i etnický původ. Mezi vlivy
vnější, tedy takové, se kterými se jedinec potýká až po narození a formují ho po celý
život (ale zejména do období dospělosti), je dále řazen vliv rodiny, školy, skupin
vrstevníků, ale také společenský kontext nebo vliv médií.

3.1.1

Biologické faktory
Dědičnost, nebo také genetická výbava, je jedním ze sporných a těžko

zkoumatelných kriminogenních faktorů. Otázka, zda se deviantní chování může
přenášet na potomky díky genům, může být vědci objektivně zkoumána po odbourání
dalšího důležitého vlivu rodičů a to vnějšího, výchovného. Takovou studii provedl
s kolegy například S. Mednick, který v letech 1927–1947 sledoval osudy více než
14000 dánských dětí, které byly vychovávány v náhradních, adoptivních rodinách. Tato
studie ukázala, že děti, jejichž biologičtí rodiče měli zkušenosti s kriminálním jednáním,
se dopouštějí kriminality významně častěji než ti, jejichž rodiče takové zkušenosti
nemají. Dle těchto výsledků lze tedy najít určitou souvislost mezi kriminálním jednáním
a genetickými predispozicemi. V další interpretaci dat však Mednick doplnil důležité
informace o ovlivnitelnosti dědičných dispozic, například společensko-ekonomickým
statusem, kde adoptované děti do vyšších poměrů se projevovaly kriminálně významně
méně než ty, které skončily v chudých rodinách [Matoušek, 2011].
Mezi konstitučními kriminogenními faktory uvádí Matoušek některé medicínsky
zjištěné abnormality spojené s (dys)funkcemi mozku či nervové soustavy, dále vrozené
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osobnostní predispozice (poruchy osobnosti), ale i základní predispozice jako je
příslušnost k pohlaví.
Mezi nejčastěji diskutovanou mozkovou dysfunkcí u dětí je tzv. syndrom
hyperaktivity a poruchy pozornosti neboli ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder). Tento syndrom je u dospívajících spojován se znaky jako je impulzivita,
agresivita, záchvaty vzteku a snížené sebehodnocení. [Matoušek, 2011: 29]. Například
studie Moffitta a Silvy z roku 1988, která prokázala, že více než polovina třináctiletých
dětí s ADHD se projevuje delikventním chováním [Moffitt, Silva, 1998].
Poruchy osobnosti jsou mezinárodně zdravotnicky klasifikovanými nemocemi,
jedná se o tzv. Poruchy osobnosti a chování, které jsou získávány v průběhu
socializačních cyklů, ale i životními zkušenostmi v dospělosti. Jedná se zde o narušení
vztahu člověka ke společnosti a svému okolí a vybočování ze společenských vzorců a
norem [WHO/ÚZIS ČR].
Z hlediska pohlaví je mezi delikventy významně více mužů než žen, to je
připisováno obecně vyšší agresivitě u mužů, což je připisováno zejména mužskému
pohlavnímu hormonu testosteronu [Matoušek, 2011].

3.1.2

Vnější faktory
Vnější faktory, které významně ovlivňují vývoj a směřování jedince, na nás

působí během celého života. Mohou to být jednorázové traumatické události nebo
dlouhodobé působení základních institucí. Nejvíce je naše osobnost formována v období
dětství a dospívání, proto je zde kladen velký důraz na instituce nejbližší, kterými jsou
rodina a škola. Dalším faktorem, který nás formuje, jsou vrstevníci a okolí, se kterým se
setkáváme. Dále lze uvést i společenský kontext, jaké jsou nálady a situace ve
společnosti se kterou se setkáváme (např. život ve vyloučených lokalitách, příslušnost
k minoritám…), ale i významný vliv médií (tlak sociálních sítí, televize, počítačových
her). Blíže se zde zmíním zejména o prvních dvou zmíněných faktorech, kterými jsou
rodina a škola, jakožto základní instituce pro výchovu jedince. „Dospívající pro
aktuální i budoucí život potřebuje alespoň relativně stabilní vzory, cíle, či ideály a
rozvinutý systém hodnot, které mu umožní se úspěšně zapojit do společnosti a uskutečnit
při tom dětský sen o sebeprosazení a uplatnění v okolním světě“. Lidé podílející se na
jeho výchově, by mu měli tyto potřeby naplnit [Brichcín, 1997: 148].
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Dle Giddensovy definice, se rodinou rozumí „skupina jedinců spojených
pokrevními svazky, manželstvím nebo adopcí, která vytváří ekonomickou jednotku a její
dospělí členové zodpovídají za výchovu dětí“ [Giddens 1999: 552]. Právě zodpovědnost
za výchovu dětí se spolu s historickým vývojem společností mění. V tradičních
společnostech, kde na sobě byla rodina existenčně závislá, bylo důležité vychovávat si
její členy tak, aby tato funkce byla zabezpečena. V současné společnosti směřuje
výchova jedinců výchovou „do světa“, měla by zajistit přežití jedince ve společnosti a
vychovávat ho k jejím hodnotám a pravidlům, nedělají to tedy pro sebe a své blízké, ale
pro společnost, pro cizí. To si také zástupci společnosti uvědomují a stále více přebírají
zodpovědnost výchovy prostřednictvím specializovaných státních institucí, aby mohli
přispívat a kontrolovat výchovu svých členů. Už jen stále narůstající doba, kterou děti
tráví ve škole a rodiče v zaměstnání, způsobuje to, že děti tráví s učiteli, spolužáky a
vedoucími zájmových kroužků více času než se svou rodinou. Rodina je však stále
základním kamenem, odkud si děti odnášejí základní vzorce chování, jednání a vztahů
s lidmi, které následně uplatňují v dalších institucích. Selhání rodiny v různých směrech
často vede právě k delikventnímu chování, které je dále těžké korigovat. Podle
Matouška se na tom podílí kvalita rodinných vazeb (vztahy a vazby na rodinné
příslušníky, přejímání nesprávných vzorců, vzory, důvěra), uplatňování disciplíny
(učení sebedisciplíně a sebeovládání, ale i nepřiměřené a agresivní tresty), kvalita
rodičovského dohledu (nepřítomnost postavy rodiče, časové možnosti), ale i vzájemná
rodinná interakce (zacyklené a reciproční reakce na problémy). Jedním z významných
znaků je zde také společenské postavení rodiny, kdy podstatně větší část delikventů
pochází z chudších poměrů [Matoušek, 2011].
„Škola svou činností výchovně vzdělávací, ale i zájmovou poskytuje informace jak
žákům, tak rodičům. Vzhledem ke svému postavení má možnost formovat myšlení,
žebříček hodnot, vnitřní vztahy kolektivu a jedince“ [Brichcín 1997: 148]. Začlenění se
do kolektivu je velice důležité, dítě se zde učí spolupracovat, komunikovat s vrstevníky,
ale i naráží na problémy a konflikty a učí se je řešit. Základní výbavu pro jednání
s ostatními si dítě přináší z rodiny, přenáší sem zvyky, kterým je naučen z domova.
Pokud jsou tyto návyky špatné, například v podobě agresivity, má to vliv i na ostatní
děti, které se mohou nechat negativně ovlivnit. Zde je důležitá intervence autority
v podobě učitele, který musí odsoudit nepatřičné jednání a chování a učit přijatelné
formě řešení konfliktů.
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Role učitele je zde velmi důležitá, musí se zajímat o osudy jednotlivých dětí a při
pozorování možných problémů musí umět zasáhnout. Měl by se starat o to, aby se
všechny děti zapojovaly do spolupráce při výuce, ale i do kolektivu spolužáků o
přestávkách. Speciální zájem by měl mít o ohrožené děti, u kterých je o jejich
nepříznivých predispozicích seznámen nebo by je měl odhalit. Tyto děti trpí různými
typy znevýhodnění, která ostatní děti dokáží vycítit a často se jich straní. Tito odstrčení
žáci si začínají budovat odpor ke školnímu zařízení, učiteli, který je nedokáže ochránit,
a především ke spolužákům, kteří ho nepřijali [Zoubková, Černíková, Nikl 2001]. To
může vést jak ke vzdorovitému chování v podobě sabotáže školního řádu i toho
vštěpovaného morálního, tak i k sabotáži celé školy, k záškoláctví. Zde se dítě setkává
s podobně „vyloučenými“ vrstevníky a vzájemně si předávají nepříznivé vzorce
chování. Záškoláctvím dítě přichází o kontrolu výchovy a významnou část dne, kde by
se mělo učit mentálním i životním dovednostem, tráví místo toho bez dozoru a
nekontrolovaně v ohrožených skupinách dětí [Mýtová, 2014].

3.2

Prevence kriminality
V kriminologii je prevence kriminality definována jako „soubor nejrůznějších

aktivit mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci
kriminogenních faktorů s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jeho zmenšení“
[Novotný, Zapletal 2004: 172]. V literatuře lze nalézt více pohledů, jak na prevenci
nahlížet a podle toho odlišovat typy preventivních opatření. Zapletal uvádí rozlišení
podle strategie (přímá/nepřímá, podle primárního účelu zaměření programu), dále
rozlišení dle obsahu (sociální/situační, tj. na koho nebo co se zaměřují), poté podle
dimenze adresátů prevence (primární, sekundární, terciární) a dále podle konkrétnějších
komponent prevence, jako dle druhů opatření (organizační, výchovná…), prostředků
(právní

–

mimoprávní),

úrovně

struktury

(místní,

regionální,

celostátní)

a

z pohledu časového hlediska (predeliktní – postdeliktní) [Zapletal, 2005].
Sociální prevence vychází z předpokladu, že „existuje vztah mezi sociálními
podmínkami pachatele a jeho kriminálním chováním“. Pokud jedinec pochází
z optimálního sociálního prostředí, pravděpodobně se kriminálnímu jednání vyhne a
v opačném případě je snazší pravděpodobnost nápravy formou resocializace než u
jedinců z narušeného prostředí. Kriminálním jednáním jednotlivce je zde viněno selhání
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jiných osob nebo nedostatky ve společnosti. Proto je hlavním zájmem prevence zaměřit
se na preventivní strategie, aktivity a programy pro „změnu nepříznivých podmínek
působících v rámci sociálního prostředí. Jejich cílem je humanizace života a prostředí,
v němž probíhají procesy socializace a sociální integrace“. Cílem je zde dosáhnou
zlepšení těchto okolních vlivů nejen u vývoje identifikované ohrožené mládeže, ale
odstranit je z celé společnosti. [Zapletal 2005: 13-14].
„Cílem aktivit situační prevence je omezování kriminogenních situací a zvýšení
pravděpodobnosti odhalení pachatele. Oproti prevenci sociální jsou intervence
v situační prevenci v zásadě jednodušší, levnější, rychlejší a jejich účinnost je snadněji
ověřitelná“ [Večerka 1996: 80]. Nevýhodou těchto opatření je však jejich lokální
účinek, zaměření se na kontrolu a zabezpečení určitých lokalit. Konkrétněji se situační
prevence prezentuje především instalováním kamer, osvětlení a další techniky pro
zabezpečení určitých míst.
Rozlišování prevence dle dimenzí, je založeno na povaze skupiny, na kterou jsou
preventivní opatření mířena. Rozlišujeme zde prevenci primární (se zaměřením na
širokou společnost), sekundární (se zaměřením na rizikové skupiny) a terciární (se
zaměřením na pachatele a zamezení recidivy).

3.2.1

Primární, sekundární, terciární prevence
Primární prevence se zaměřuje na širokou skupinu osob, neodlišuje jednotlivce

uvnitř, jeho opatření jsou cílena pro všechny. „Spočívá převážně v optimalizaci
životních podmínek, zvláště sociálních, ale i materiálních v péči o náležité fungování
všech prosociálních aktivit, které vedou k vhodné socializaci jedinců a pozitivnímu
rozvoji společnosti jako mnohovrstevnatého celku“. U nás je tento druh prevence
pojímán též jako nepřímý nástroj prevence kriminality, tedy, že není jeho hlavním cílem
zamezit kriminalitě, ale celkově zlepšit společensko-sociální situaci občanů, prevence
sociálně patologických jevů je vedlejším produktem [Večerka 1996: 7]. Výchovné a
vzdělávací programy pro mládež bývají řazeny mezi sociální primární prevenci.
Sekundární prevence se zaměřuje na určité skupiny, které mají určité předpoklady
k delikventnímu chování, jsou to tzv. ohrožené nebo rizikové skupiny. Jejich
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identifikace je založena především na definovaných kriminogenních faktorech. pro tyto
skupiny se tvoří speciální programy vzhledem k jejich rizikovému stavu a chování a
snaží se pomáhat řešit rizikové situace, kterým jsou jedinci vystaveni. tyto programy
jsou postaveny na individuálnějším přístupu a pomoci, např. poradci z řad odborníků.
„Úloha školy při zjišťování problémových situací u mladých lidí s následnými zásahy do
těchto problémů je zde klíčová“ [Zapletal 2005: 26].
Terciární prevence je koncipována jako přímá preventivní strategie zacílená na
předcházení kriminální recidivě [Večerka 1996]. Jedná se tedy o prevenci zaměřenou na
jedince, kteří již mají s delikventním jednáním zkušenosti a opatření mají zabránit jeho
opakování. Tyto programy jsou z pravidla napojena na speciální výchovné instituce a
jdou mimo kompetence běžných základních škol.

3.2.2

Primární prevence na základních školách
Jelikož je tato práce zaměřená na primární prevenci na základních školách, budu

v práci dále pracovat také s terminologií doporučenou od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále MŠMT), která se k problému vztahuje. Pojmy kriminalita nebo
sociálně patologické jevy jsou pojmy sociologickými, které objímají fatální jevy ve
společnosti (alkoholismus, krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí
směřovat opatření primární prevence. Metodické doporučení MŠMT a další dokumenty,
používají místo toho svou aktuální terminologii – rizikové chování. „Primární prevence
rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení
rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus,
rasismus a xenofobie, homofobie;
b) záškoláctví;
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling;
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů;
e) spektrum poruch příjmu potravy;
f) negativní působení sekt;
g) sexuální rizikové chování.
[MŠMT, 2010].
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3.2.3

Specifická a nespecifická primární prevence
Pro lepší uchopení a definici aktivit v primární prevenci, používá MŠMT

k vymezení konkrétních oblastí činnosti prevence pojmy specifická a nespecifická
primární prevence.
Za specifickou primární prevenci rizikového chování se dle MŠMT považují
takové aktivity a programy, které jsou úzce specializovány přímo na konkrétní
(specifické) formy rizikového chování a jejich omezování nebo předcházení. Je to tedy
činnost zacílená k předcházení konkrétního definovaného jevu. Dle Gallého et al.
[2005] se specifická prevence dělí ještě na další tři úrovně dle jejího způsobu provádění.
Jde o všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci. Metodika MŠMT [2010]
tuto terminologii přejímá a popisuje dělení na jednotlivé úrovně:
a) „všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve
zjišťován rozsah problému nebo rizika,
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený
výskyt rizikového chování,
c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl
zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických
vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.“
Dle Miovského et al. [2015] je tento přístup klíčový, jelikož z hlediska vnitřních
či vnějších predispozic rizikových faktorů u různých skupin dětí, nelze prevenci
rizikového chování pokrývat pouze nabídkou volnočasových aktivit (které v takovém
kontextu považujeme za tzv. nespecifickou prevenci).
Metodika MŠMT [2010] však s pojmem nespecifické primární prevence pracuje
taktéž a uvádí ji jako typ prevence, který je „významný v kontextu aplikace různých
efektivních a vyhodnotitelných specifických programů.“ Obecně je zde nespecifická
prevence brána tedy jako široký rámec aktivit, které podporují zdravý životní styl skrze
trávení volného času organizovaně a smysluplně a kde jsou děti vedeny a učí se rozvíjet
sociální dovednosti, dodržovat společenské normy a pozitivně rozvíjet svou osobnost.
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3.2.4

Primární prevence na základních školách ve veřejné politice
Prevenci rizikového chování na základních školách můžeme v rámci oblasti

veřejné politiky přiřadit k více překrývajícím se oborům. Jedná se zejména o překryv
oboru vzdělávací politiky a sociální politiky.
Vzdělávací politika pokrývá podle Pařízka [1993: 115-116] „principy, priority a
metody rozhodování o vzdělávacích institucích. Toto rozhodování zahrnuje strategické
cíle rozvoje vzdělání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování,
stanovení cílů a obsahu výchovy, ovlivňování podmínek činnosti vzdělávacích zařízení a
způsob kontroly. Vzdělávací politika je začleněna do celospolečenských a skupinových
priorit. Působí na instituce školské, v nichž je uplatněna potvrzující moc státního
aparátu, na mimoškolské vzdělávací instituce (kulturní, duchovní, tělovýchovné, výrobní
a zájmové pro volný čas), na výchovu v rodině a neformálních skupinách. Působení je
přímé a nepřímé.“ Vzdělávací politika nám tedy zahrnuje veškeré strategie, programy a
nařízení, která jsou prováděna na půdách škol, zároveň se zde odráží z podstaty veřejné
politiky všeobecný veřejný zájem, kterým prevence kriminality bezpochyby je.
Při zahrnutí sociální politiky do preventivních aktivit zde vycházím se shrnující
definice dle Žižkové, která ji definuje jako „soubor aktivit, které cíleně směřují ke
zlepšení základních životních podmínek obyvatel jako celku, k zabezpečení a udržení
sociální suverenity a bezpečí a k omezování sociální závislosti a ohrožení“ [Žižková,
1995:15 in Potůček, 2005]. Tato složka politiky je velmi důležitým partnerem pro
vzdělávací instituce, jelikož jim dokáže odborně pomáhat právě v sociálních
problémech (ať významově společenských či zaměřených na problémy jednotlivců),
propojených i se zmíněnými kriminogenními faktory. Existuje zde reciproční propojení
mezi sociálními odbory (např. OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dětí) a školami,
kdy si navzájem poskytují informace a pomoc při řešení problémových situací. Mimo
státní sektor sem vstupují i třetí strany, jako např. nestátní neziskové organizace (centra
pracující s mládeží, např. NZDM – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), se
kterými školy mnohdy spolupracují na konkrétních programech vedených odborníky z
těchto organizací.
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3.3

Teorie implementace
Selhání politik může přijít v různých fázích a na různých úrovních. Je důležité

sledovat celou cestu, kudy politika prochází a reagovat na případné nedostatky. Pro
zjednodušení opakujících se procesů jsou v mnoha vědeckých odvětvích vytvářeny
modely, pro jednodušší uchopení a zkoumání jevů. Ve veřejné politice je jeden
z nejběžnějších a nejjednodušeji podaných modelů tzv. Fázový model, který dle
Howletta a Rameshe [1995] obsahuje pět základních fází politického cyklu: nastavení
agendy, formulace problému, fáze rozhodování, implementace a hodnocení politiky.
Tato práce se zaměřuje na čtvrtý krok, implementaci, kterou autoři definují jako
„proces, ve kterém jsou prováděny, uskutečňovány programy nebo politiky; to znamená
převod plánů do praxe“ [Howlett, Ramesh, 1995: 153]. Proces implementace dále také
obsahuje modely, které definují základní rysy různých směrů implementace. Nejčastěji
jsou uváděny čtyři modely implementace: autoritativní, participativní, model koalic
aktérů a model kulturní změny. Zde se zastavíme zejména u autoritativního modelu,
který při tvorbě a implementaci stále přetrvává jako základní, i když v našem případě se
zde mírně protíná i s modelem participativním (tzv. bottom-up, ze zdola nahoru
přístupem, kdy se na uskutečňování politik a změn podílejí i nižší články
implementačního řetězce).
Autoritativní model se vyznačuje tzv. přístupem top-down, který znázorňuje tok
informací v hierarchické struktuře ze shora dolů, typickým hlavním organizátorem a
regulátorem (tzv. rozhodovatel, decision-maker) zde bývá stát, resp. vláda. V ideálním
stavu tento model předpokládá, že vůle rozhodovatele je beze změny naplněna a
realizována všemi strukturami hierarchicky níže, zde však vstupují i názory a zájmy
koncových implementátorů, které se mohou lišit. [Potůček, 2010].

3.3.1

Street level bureaucracy
Jednou z klíčových oblastí, kde politiky narážejí, je jejich implementace pomocí

lokálních organizací. Michael Lipsky [1980] v této souvislosti představil koncept Street
level bureaucracy (česky např. liniová byrokracie), který uvádí do centra pozornosti
státní pracovníky, kteří jsou koneční vykonavatelé daných politik. Dle Lipskyho
definice se za tyto byrokraty považují ti, kteří splňují předpoklad přímého kontaktu
s občany (koncovými příjemci politik) při vykonávání své profese a mají určitou
svobodu v rozhodování o tom, jak to budou provádět. Typickými příklady těchto
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pracovníků jsou například učitelé, policisté, sociální pracovníci nebo soudci. Vedle
zjevně pro tuto práci důležitých učitelů jsou v kontextu tématu prevence důležití i
zmínění policisté (jako jedni ze základních vykonavatelů primární prevence), sociální
pracovníci, ale i další pracovníci školy, jako výchovní poradci, školní psychologové
nebo školní metodici prevence, kteří přijdou do kontaktu s koncovými příjemci, tedy
žáky škol. Tito linioví pracovníci jsou dle Lipskyho při vykonávání své profese a
předepsaných programů vystavování náročným podmínkám, které ovlivňují jejich
rozhodování a znemožňují jim vykonávat zaměstnání tak, jak by si přáli. Překážkami
jsou zde nedostatečné zdroje, vágní cíle programů, obtížně měřitelný výkon pracovníků
nebo nedobrovolnost a tím i nízká motivace jejich klientů. Další významnou překážkou
při práci liniových byrokratů jsou rozcházející se zájmy a preference jich a nadřízených.
V ideální verzi tvůrců politik a programů by se jich vykonavatelé měli držet a být co
nejméně autonomní. Zde vzniká jedno z nevětších dilemat, kdy pracovníci musí plnit
nařízení z vrchu, ale jejich názory na věc se rozcházejí hlavně díky zkušenostem a
znalosti svých žáků (klientů). [ibid.]. Zde lze nacházet rozpory již na úrovni jedné
školy, kde nadřízení, ředitelé jsou zodpovědní za předepsané jednání svých podřízených
a musí plnit tyto požadavky pro další své nadřízené (město, kraje…).
Linioví byrokraté se také často vyznačují tím, že jsou kritičtí vůči cílům veřejných
programů a standardům, které jsou po nich vyžadovány. Obzvláště v případech, kdy
jsou tyto standardy vytvářeny bez jejich participace (ale z vrchu).
Právě tato kritičnost je jednou ze stěžejních částí této práce, která popisuje názory,
zkušenosti i překážky, se kterými se setkávají linioví pracovníci při vykonávání
programů prevence.
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4. Věcná východiska

4.1

Legislativní a metodický rámec
Problematika primární prevence na školách, ani prevence obecně nemá zatím

žádné ucelené ukotvení v zákonech České republiky, což je na poli odborné veřejnosti
[např. Miovský et.al 2015] kritizováno hlavně z důvodu roztříštěnosti této oblasti a
nesystematičnosti a překrývání se v různých resortech, což by jednotným zákonem
mohlo být sjednoceno. Pokud se zaměříme na primární prevenci na školách, tak
nejdůležitější zákonnou normou, ze které se vychází je přirozeně školský zákon č.
561/2004 Sb. (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání) a v rámci koordinace a povinností na jednotlivých školách dále zákon č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Mezi dalšími významnými zákony ve
školské prevenci je dále potřeba zmínit zákon o sociálně-právní ochraně dětí č.
359/1999, zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek a v neposlední řadě Listinu základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993
Sb). V rámci koncepce školské politiky má svou významnou úlohu i zákon č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), kde je v rámci pravomocí definována kompetence
zřizování pedagogicko-psychologických poraden, které jsou pro školy v rámci prevence
nepostradatelné.
V rámci strategických dokumentů je stěžejní Národní strategie primární prevence
rizikového chování dětí i mládeže na období 2013–2018. Strategie udává směřování
celého systému prevence, jejímž hlavním cílem je minimalizovat vznik a snížit míru
rizikového chování u dětí a mládeže. Strategie dále stanovuje konkrétní (specifické) cíle
k vytvoření fungujících systémů koordinace, finanční podpory, vzdělávání subjektů
nebo systému evaluace a je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty, jako jsou
Strategie prevence kriminality na období 2012-2015 a Národní strategie protidrogové
politiky na období 2010-2018.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, která každé škole nařizuje stanovit funkci školního
metodika prevence a stanovuje jeho povinnosti a Školní preventivní program pro
školská zařízení. Důležitým dokumentem pro aplikaci prevence na školách pro školního
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metodika a ředitele škol je Metodické doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), které definuje
základní organizaci prevence na školách, definuje základní pojmy a dává detailní
metodická doporučení ke specifické prevenci definovaných forem rizikového chování.
Vedle této metodiky je stěžejní ještě Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT21149/2016), který se ještě detailněji věnuje prevenci jednoho z nejpalčivějších
problémů šikany a jejích forem. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků je poté důležitá v klíčové oblasti vzdělávání jak školních metodiků
prevence, tak i ostatních pedagogických pracovníků škol, kteří se mohou dovzdělávat
(průběžně či operativně) mj. právě v prevenci rizikového chování.

4.2

Aktéři v primární prevenci na školách

4.2.1

Horizontální úroveň organizace primární prevence
Hlavním orgánem, který ovlivňuje tvorbu preventivní politiky u nás, je

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR). Zde poslanci projednávají roční
zprávy o plnění Strategií prevence (kriminality, primární prevence rizikového chování,
aj.) za dané období, přijímají zákony podílející se na tvorbě preventivní politiky a
v neposlední řadě vymezují finanční podporu politiky prevence ze státního rozpočtu.
Vláda ČR dále vyhodnocuje Strategie, kontroluje jejich plnění a schvaluje
navržené priority prevence pro dané období a členům vlády vyhrazuje finanční
prostředky pro jednotlivé resorty prevence. [Havrdová et.al. 2007].
Na meziresortní úrovni dále figurují zaštiťující orgány, jako Republikový výbor
pro prevenci kriminality (RVPPK) který „podle svého statutu odpovídá za vytváření
koncepcí preventivní politiky na meziresortní úrovni a za metodické vedení regionálních
(vyšších územně správních) celků a místních orgánů při realizaci koncepcí a Strategie
prevence kriminality“. Dále se podílí na vytváření programů prevence, koordinuje jejich
využití a vyhodnocuje jejich účinnost. Důležitou funkcí je také spravování rozpočtu
přiděleného na preventivní politiku [Havrdová et al. 2007: 68]. Dalším meziresortním
orgánem je Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), která je dle
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usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 27. března 2013 „stálým poradním,
iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované
protidrogové politiky, kterou se rozumí politika v oblasti legálních i nelegálních
návykových látek a patologického hráčství, s nimi souvisejících závislostních poruch a
dalších zdravotních a sociálních dopadů a souvislost“.
Na úrovni jednotlivých resortů se ať více či méně aktivně zapojuje sedm
ministerstev. Pro tuto práci je stěžejní zejména Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, které má za úkol soustřeďovat se především na primární prevenci na
školách (to je pro tuto práci tedy stěžejní a bude rozebráno ještě detailněji). Součástí
Ministerstva vnitra ČR je zvláštní odbor prevence kriminality, jehož úkolem je
poskytovat podporu i prostředky jednotlivým resortům a ostatním státním i nestátním
organizacím zabývajícím se prevencí kriminality. Jeho důležitou součástí je i samotná
Policie ČR, která se angažuje na všech možných úrovních prevence, při její tvorbě, ale i
plnění ve formě aktivit, jako je pořádková služba, pořádání informačních akcí, ale i styk
s veřejností a ohroženými skupinami. Sekundární prevencí zaměřenou na ohroženou
mládež a jejich rodiny má na starosti především Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR. Ministerstvo spravedlnosti má vliv na terciární prevenci, resp. na zacházení
s odsouzenými, ale zároveň pod něj spadá Institut kriminologie a sociální prevence,
zabývající se kriminologickým výzkumem [Matoušek 2011: 284]. Ministerstvo
spravedlnosti ČR zapojuje do prevence další složky, jako justiční orgány, Vězeňskou
službu ČR a Probační a mediační službu ČR [Havrdová et al. 2007: 69]. Dalším
důležitým orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které ve svých koncepcích zdraví
(např. připravovaný Akční plán Zdraví 2020) taktéž obsahuje primární prevenci,
zejména v oblasti Omezení zdravotně rizikového chování (např. kontrola tabáku,
omezení škod působených alkoholem) a ve zmíněném AP Zdraví 2020 slibují i
„Vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového
chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice.“ [MZČR 2015]. Dalšími
zainteresovanými ministerstvy jsou i Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo financí
ČR. Dle Miovského et al. [2015: 102] „bohužel doposud nedošlo k adekvátnímu
zapojení Ministerstva průmyslu a dopravy (např. pro oblast prevence užívání
návykových látek v dopravě nebo problémy se zneužíváním průmyslových látek k
čichání atd.). Spolupráce na této úrovni je do značné míry dána dobrovolností a
ochotou jednotlivých rezortů a chybí zde pevnější legislativní rámec určující pravidla
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komunikace, a především specifikující jasné zodpovědnosti a kompetence jednotlivých
aktérů.“

4.2.2

Vertikální organizace prevence v resortu MŠMT
Na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje krajské úřady, síť

školských koordinátorů, tvořenou krajskými školskými koordinátory prevence
(pracovníci odborů školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů), metodiky
prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) a školními metodiky
prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních). Pod MŠMT dále
spadají přirozeně i pedagogičtí pracovníci škol, které se na plnění cílů specifické
primární prevence rizikového chování také podílejí.

4.2.2.1 MŠMT
Jak již bylo řečeno, v gesci MŠMT zejména pokryti problematiky specifické
primární prevence rizikového chování (dále SPPRCH). V organizaci ministerstva tento
úkol spadá zejména pod Oddělení institucionální výchovy a prevence. V následujícím
přehledu (Tabulka č.1) naleznete soupis obsáhlých kompetencí, jakými MŠMT do
SPPRCH zasahuje:
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Tabulka č. 1: Kompetence MŠMT ve Specifické primární prevenci rizik. chování
Zodpovídá za:

Zabezpečuje:

Podílí se na:

Koncepci, obsah a koordinaci v
oblasti SPPRCH v působnosti
resortu MŠMT.
Zpracovávání metodických,
koncepčních a dalších materiálů
souvisejících s problematikou
SPPRCH.

Přípravu podkladů a návrhů
stanovisek k materiálům
projednávaným ve vládě.
Přípravu podkladů a
stanovisek k projektům,
návrhům právních předpisů a
koncepčních materiálů jiných
resortů v oblasti své
působnosti.
Posuzování a schvalování
školních tiskopisů v oblasti
své působnosti.

Realizaci úkolů vyplývajících
z přijatých vládních usnesení.

Přípravu materiálů legislativní
povahy předmětné problematiky.

Průběžné plnění úkolů
vyplývajících z vládních usnesení,
strategií a koncepcí a z nich
vyplývajících akčních plánů
jednotlivých resortů.
V oblasti dotační politiky za
přípravu, vyhlašování, administraci
dotačních programů v oblasti
SPPRCH, provádění vyhodnocení,
kontrolu činnosti dotovaných
subjektů, administraci žádostí.
Spolupráci, koordinaci a organizaci
pracovních setkání s krajskými
školskými koordinátory prevence,
metodiky prevence v PPP a
pracovníky SVP působícími v
oblasti primární prevence
rizikového chování.
Certifikace odborné způsobilosti
programů primární prevence
rizikového chování/činnost Výboru
pro udělování certifikací.
Řízení dalších pracovních skupin a
poradních orgánů v rámci resortu.
Participaci na pracovních
skupinách a poradních výborech
resortů a ostatních subjektů.
Na základě analýz a realizovaných
evaluací přijímání opatření k
efektivní primární prevenci.
Administraci, kontrolu a
vyhodnocování programů ESF v
oblasti působnosti.

Spolupráci s ostatními přímo
řízenými organizacemi v
oblasti působnosti.

Zadávání úkolů a vyhodnocení
výsledků vědeckovýzkumné
činnosti v oblasti působnosti.

Spolupráci s poradními orgány
vlády, profesními sdruženími,
pedagogickými iniciativami a
NNO.
Osvětě a propagaci výchovné a
vzdělávací činnosti v oblasti
specifické primární prevence
rizikového chování.

Administraci, kontrolu a
Spolupráci s vysokými
vyhodnocování programů ESF školami nebo fakultami
v oblasti působnosti.
pedagogického směru a jinými
resorty.

Meziresortní spolupráci v dané
oblasti. (MŠMT Prevence).

Zdroj: Vlastní zpracování dle MŠMT, Prevence, online
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4.2.2.2 Krajský úřad
Úkolem vyšších územně správních celků je především koordinovat prevenci
kriminality a sociálně patologických jevů v regionech. Na krajských a obecních
úrovních by měli být zřízeni manažeři a komise zabývající se preventivními opatřeními
a jejich tvorbou podle specifických potřeb dané oblasti [Havrdová et al. 2007]. Co se
týče prevence ve školství, tak i kraje mají dle MŠMT [2010] své úlohy, za které
zodpovídají.
Vedle již zmíněné povinnosti zřizovat pedagogicko-psychologické poradny (dále
PPP) a financování jejich metodiků, musí krajské úřady reflektovat aktuální Strategii
prevence rizikového chování (2013) a koordinovat k tomu jednotlivé instituce na
krajské úrovni. Kraje také zařazují směřování prevence v kraji do vlastních
dlouhodobých záměrů vzdělávání v regionu. Na úrovni jednotlivých škol se dále
kontroluje plnění jejich Minimálních preventivních programů, ale zajišťuje i podmínky
pro možnost jejich realizace. V rámci krajského úřadu je také zřizována funkce
krajského školského koordinátora prevence.
4.2.2.3 Krajský školský koordinátor prevence
Jak již napovídá název pozice, krajského školského koordinátora primární
prevence (KŠKP), jeho hlavní náplní je koordinace aktivit školské primární prevence na
území příslušného regionu. KŠKP se spolupodílí na tvorbě a zdokonalování krajských
koncepcí prevence a dohlíží na naplňování příslušných strategiích prevence z MŠMT.
Při plnění úkolů spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi na poli prevence
na území kraje, a to zejména s krajským protidrogovým koordinátorem, koordinátorem
romské problematiky a krajským manažerem prevence kriminality, pracovníky OSPOD
a odboru zdravotnictví KÚ. KŠKP dále zajišťuje poradenskou a metodickou podporu
pro metodiky prevence v PPP a přímo i školská zařízení a jejich školní metodiky
prevence.
Významnou úlohu na úrovni škol má KŠKP hlavně ve vztahu k jednotlivým
Minimálním preventivním programům (dále MPP) a na navazujících aktivit v oblasti
prevence, kde nejprve zajišťuje monitoring podmínek pro možnost realizace MPP, dále
shromažďuje informace o jejich realizaci provádí kontrolu jejich naplňování a
připravuje jejich vyhodnocení. Získané informace KKP dále používá k návrhu úprav
krajské koncepce prevence a připravuje návrh na financování MPP a dalších aktivit ze
státních zdrojů [ MŠMT, 2010].
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4.2.2.4 Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (PPP)
Kompetence a požadované činnost metodika prevence v PPP jsou vymezeny ve
vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních. Metodik má za PPP zajišťovat specifickou prevenci
rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti, kterou mu vymezí
krajský úřad.
Důležitá pro školy je zejména jeho metodická podpora, kterou poskytuje zejména
školním metodikům prevence, při tvorbě MPP nebo při řešení akutních problémů
s výskytem rizikového chování, kde spolupracuje i s dalšími zainteresovanými
pedagogy z dané školy.
Metodik prevence v PPP by měl být pro školu tedy nejbližším odborným
článkem, kam se mohou obrátit v případě potřeby odborné pomoci nebo konzultace
v oblasti výskytu rizikového chování.

4.2.2.5 Ředitel školy a školského zařízení
Ředitelé škol jsou nejdůležitějším zodpovědným článkem v oblasti prevence na
úrovni jednotlivých školských zařízeních. Dle školského zákona jsou školy „při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických
jevů“ [§ 29 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.]. Činnosti v oblasti prevence jsou dále
zakomponovány do vzdělávacího programu dané školy, který (dle téhož zákona) vydává
a zveřejňuje ředitel školy.
Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních dále ředitel školy „zabezpečuje poskytování
poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí
zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s
třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.“
Zajištění těchto poradenských služeb je v systému primární prevence na školách stěžejní
a díky nim se do škol mají dostávat odborně vzdělané články v oblasti prevence (tedy
propojení výchovně-vzdělávací funkce školy s preventivní).
Vedle jmenování školního metodika prevence (dále ŠMP), kterého vybírají z řad
pedagogických pracovníků, mají ředitelé dohlížet nad koordinací realizace a
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vyhodnocením MPP. ŠMP by měl být pracovník s pedagogickým vzděláním a zároveň
by měl mít „pro výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, což však pro
jmenování není podmínkou a pokud ředitel takovým pedagogickým pracovníkem
nedisponuje, může vybranému, jmenovanému pracovníkovi zajistit „podmínky ke studiu
k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování“
[MŠMT, 2010]. Dalšími doporučenými instrukcemi pro předcházení rizikovému chování
ve škole je dle MŠMT [2010] vytváření optimálních podmínek:
-

pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární
prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci žáků,

-

podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního
psychologa/školního

speciálního

pedagoga,

třídních

učitelů

a

dalších

pedagogických pracovníků školy,
-

spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem
prevence a podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj
zdravého životního stylu.“ [ibid.].

4.2.2.6 Školní metodik prevence
Jak již bylo řečeno, školní metodik prevence je zaměstnancem školy, který by měl
k vykonávání svých povinností mít odpovídající odborné vzdělání. Činnosti školního
metodika prevence opět vymezuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V této vyhlášce
jsou jednotlivé kompetence a činnosti rozděleny do tří skupin dle typu činností:
metodické a koordinační činnosti, informační činnosti a poradenské činnosti.
V oblasti metodické a koordinační činnosti jde zejména o koordinaci tvorby a
realizace preventivního programu školy a aktivit zaměřených na prevenci definovaných
forem rizikového chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního
zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů) a zapojování
multikulturních prvků do vzdělávacího procesu pro prevenci jevů, které souvisí
s problémy integrace a přijímání kulturní a etnické odlišnosti (xenofobie, rasismus, aj.).
Důležitou činnost mají ŠMP vykonávat také v koordinaci a metodického vedení svých
kolegů, dalších pedagogických pracovníků školy, kdy jim pomáhají vyhledávat rizikové
formy chování, s prací s třídním kolektivem apod., ale také koordinují jejich vzdělávání
v oblasti prevence nežádoucích jevů. Koordinační činnost ŠMP dále spočívá i ve
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spolupráci školy s dalšími orgány, které mají v kompetenci prevenci rizikového chování
a řešení jeho projevů (KMPP, MP PPP a další odborná poradenská, terapeutická,
preventivní nebo krizová pracoviště), včetně spolupráci na kontaktování odpovídajícího
odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního
výskytu sociálně patologických jevů (OSPOD, PČR). O všech těchto činnostech vede
ŠMP odborné zprávy a shromažďuje tak informace nejen o jednotlivých případech
konkrétních žáků, ale celkového sytému, který slouží vyhodnocení školních
preventivních programů a dává podněty ke zpracování pro koncepce a strategie vyšších
správních celků pro zlepšování primární prevence [vyhláška č. 72/2005 Sb.].
Informační činnosti ŠMP spočívají zejména v informování a předávání odborných
znalostí a dovedností v oblasti SPPRCH svým kolegům, pedagogickým pracovníkům
školy a v souvislosti s tím i získávání nových odborných informací a zkušeností.
V oblasti poradenských činností by měl spolu s třídními učiteli ŠMP zajišťovat
vyhledávání konkrétních žáků s rizikovými projevy sociálně patologických jevů a
poskytnout těmto žákům odpovídající odbornou poradenskou činnost, ať ze svých
kapacit, nebo doporučením na odpovídající odborná pracoviště. [ibid].
4.2.2.7 Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):
Posledním, avšak rozhodně ne v pořadí důležitosti, článkem systému organizace a
řízení primární prevence rizikového chování u žáků v metodické příručce MŠMT
[2010], je osoba třídního učitele. Ten by měl v rámci svých činností:
-

spolupracovat se ŠMP při vyhledávání a zachycování projevů rizikového chování
žáků a na sledování a analýze vztahů ve třídě,

-

motivovat své žáky a spolupracovat s nimi na vytváření vnitřních pravidel třídy, a
dbát na jejich dodržování

-

spoluvytvářet pozitivní, bezpečné a otevřené klima ve třídě a vztahy mezi žáky,

-

komunikovat s ostatními členy pedagogického sboru a se zákonnými zástupci
nezletilých žáků třídy,

-

mít přehled a zajímat se o osobnosti a osobní příběhy a zázemí svých žáků.

Výše zmíněné, státem organizované celky jsou součástí jen jednoho z pilířů
systému organizace a řízení primární prevence. Důležité je však i zapojení zbytku
společnosti. „Druhým tímto pilířem je občanská společnost, tj. nejrůznější občanská
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sdružení a iniciativy, církve a jejich charitativní organizace, komunity občanů v
jednotlivých lokalitách. Problémem těchto organizací, je především právě jejich
nespojenost se státními programy a nevyhrazení finanční podpory pro jejich fungování.
Je nutné s nimi počítat a zapojit je.“ Zde nastupuje i podnikatelská sféra, která ostatním
pomáhá sponzoringem, ale i samotným pořádání akcí. V neposlední řadě je nutné zmínit
i média, jejichž moc v působení na občany je neopomenutelná a má především
informační funkci [Havrdová et al. 2007: 70].

4.2.3

Dokumenty školy k prevenci
Metodická příručka MŠMT [2010] dále definuje dva základní dokumenty, které

musí každá škola k prevenci vytvářet a plnit. Jedná se o Minimální preventivní program
a Školní preventivní strategie.

4.2.3.1 Minimální preventivní program (MPP)
MPP je individuální konkrétní dokument, který si škola (nejčastěji ŠMP)
připravuje pro každý školní rok podle akutních potřeb dané školy. MPP by měl
primárně potlačovat výskyt rizikového chování na dané škole pomocí aktivit vedoucích
k schopnosti žáků jednat zodpovědně, formovat jejich chování a výchově ke zdravému
životnímu stylu. „Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity
žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru
školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Minimální preventivní
program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá
kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je
hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Dané hodnocení
je součástí výroční zprávy o činnosti školy.“ [MŠMT 2010].
Každý MPP by měl mít jasně definované dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé
cíle a měl by být konkrétní a realizovatelný. Z hlediska realizovatelnosti by měla být
v MPP zohledněna i situace školy, co se týče personálního a finančního zajištění daných
plánů a jejích kulturních a sociálních specifik.
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4.2.3.2

Školní preventivní strategie (ŠPS)

ŠPS je oproti MPP dlouhodobým preventivním programem a vytyčuje si tedy
dlouhodobější cíle k prevenci rizikového chování na dané škole. Cíle i realizovatelnost
mají oba dokumenty společné, ale ŠPS bývá zpracován komplexněji a slouží jako
základní východisko pro tvorbu Minimálního preventivního programu. „Je součástí
školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího
programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů.“ [ibid].

4.3

Historický vývoj programů prevence u nás
Stejně, jako není jednoduché uchopit a umístit primární prevenci jako komplexní

soubor aktivit, tak není přirozeně jednoduché vypátrat ani její historické počátky u nás.
Primární prevence, jak ji pojímáme v dnešním slova smyslu, se začala vyvíjet až po
revoluci a vzniku současné České republiky.

4.3.1

Prevence před rokem 1989
Před rokem 1989 již však i u nás vznikaly důležité základy pro dnešní programy

prevence, které kořenily především z výzkumů užívání drog a dalších medikamentů.
Průlomovým autorem v této problematice byl Eduard Urban se svou prací Toxikománie
z roku 1973, kde jako první popsal chování drogově závislých a československou
drogovou scénu, která se významně rozšířila na přelomu 50. a 60. let užíváním
medikamentů se stimulačním efektem. Na tuto práci dále navázalo několik autorů v 70.
a 80. letech (e.g. Drtil 1978), kteří se zabývali nárůstem užívání a přípravy návykových
látek, které se v tamní době užívaly jako alternativy “klasických“ drog (jako kokain,
heroin, amfetamin), které byly v ČSSR zřídka k dostání [Miovský, 2007]. Několikaletý
vývoj a sledování oblasti drogové závislosti silným autorským zázemím postupně
vytvořilo tlak na minimalizaci rizik a léčbu v oblasti užívání a závislosti na návykových
látkách, a tím i první náznaky preventivních strategií pro předcházení negativních vlivů
(zatím převážně jen) v oblasti užívání drog ve společnosti.
Jak již bylo řečeno, tak před rokem 1989 u nás primární prevence nebyla nijak
koncepčně řešena, tématem tato problematika spadala pod Ministerstvo zdravotnictví,
resp. jeho Ústav zdravotní výchovy, který měl na starosti vzdělávání a výchovu v
oblastech ochrany zdraví a prevence obecně. Ani zde však nebyla vypracována žádná
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metodika nebo oficiální koncepční dokument, který by nějak rámoval nebo směřoval
prevenci na celostátní úrovni. Náznaky aktivit primární prevence v té době spočívaly
spíše v podobě nahodilých akcí informačních kampaní, které byly zaštiťovány
lékařským personálem a měly formu spíš informačních textů v podobě letáků (popř.
úryvků v médiích), které měly upozorňovat na škodlivost alkoholu, tabáku a
v souvislosti s drogami také zneužití léčiv nebo nelegálních návykových látek, které
však spíše upozorňovaly na nebezpečnost uživatelů a odstrašování jejich příkladem. Do
pozdějších 80. let bylo však téma drog a jejich uživatelů spíše zlehčováno a většinová
společnost tématu nevěnovala žádnou pozornost. Za „popularizaci“ tématu v masové
společnosti se zasloužili teprve autoři filmů a literatury se svými populárně naučnými
díly, které na problematiku upozorňovaly (John – Memento 1986; Zoral – Pavučina
1986; Christiane – My děti ze stanice ZOO 1987). O problematice se tedy obecně
vědělo, ale osvěta stále spočívala spíše v zastrašování typu „jak byste neměli
dopadnout“ a ke koncepčnímu řešení na vládní úrovni chyběly nejen personální, ale i
odborně-znalostní kapacity, jelikož inspirace ze zahraničí se přirozeně čerpala
v podobně sociálně situovaných zemích, tedy zemích východního bloku, které na tom
s tímto typem prevence byly na podobné úrovni jako my [Miovský et.al, 2015].

4.3.2

90. léta a tvorba prevence
Prvním strategickým dokumentem, který v České republice koncepčně pojímal

řešení problematiky drog a první prvky primární prevence, byla Koncepce protidrogové
politiky pro období 1993–1994. Tuto Koncepci předložilo vládě Ministerstvo vnitra ČR
v červenci 1993 a ta ji schválila usnesením vlády ze dne 18. srpna 1993 č.446. jako
„systémový přístup k řešení problematiky drog, vycházející z Akčního programu OSN
schváleného Valným shromážděním na mimořádném zasedání v roce 1991. Vláda
schválila ‘Koncepci a program protidrogové politiky‘ jako základní dokument určující
rámec protidrogového působení v letech 1993–1996 vymezující kompetence a
odpovědnosti věcně příslušných ministrů. Pro zabezpečení koordinace protidrogové
politiky vytvořila Mezirezortní protidrogovou komisi (MPK)“ [PSPČR, 1998]. MPK
byla důležitá právě díky tomu, že pokrývala více resortů vlády (příslušných
ministerstev), které se společně podílely na věcech ochrany před omamnými a
psychotropními látkami a tvorbou a hodnocením koncepcí na další roky.
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Jedním z průkopníků v oboru primární prevence bylo Národní centrum podpory
zdraví (NCPZ), které zahájilo svou činnost v roce 1991 a až do roku 1995 kdy bylo
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zrušeno, bylo klíčovou exekutivní institucí
podpory zdraví. NCPZ dalo vzniknout úspěšným preventivním programům v oblasti
zdraví (např. Zdravá města, Zdravá škola, Kandela), které měly zejména vzdělávací
charakter v podobě seminářů zaměřených např. na užívání drog, prevence sexuálně
přenosných nemocí aj., zejména pro pedagogické pracovníky škol [IZPE, 2004].
V polovině 90. let do těchto programů začíná vstupovat i tzv. třetí sektor, a to
nestátní neziskové organizace (NNO), které se ze začátku zaměřovaly stále spíše na
drogovou prevenci, ale byl to počátek systematických aktivit v přímém provádění
preventivních programů a zároveň školení pedagogů pro tuto oblast. V tomto období,
tedy mezi lety 1995–1997, se také poprvé začíná vážněji diskutovat o problematice
primární prevence užívání návykových látek a o způsobu, jaká by měla být a jak ji
koordinovat a reálně provádět [Miovský et.al., 2004]. Do děje v tomto období také
významněji vstupuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), které
se zasloužilo o proces postupné profesionalizace přístupu k primární prevenci, který byl
založen na vědecké činnosti a znalostech pocházejících z klinických a pedagogických
poznatků. Toto klima tedy dalo vzniknout několika cenným publikacím např. z oblasti
metod prevence (Nešpor, Csemy, 1993) nebo oblasti vzdělávacích programů (Dvořák
1995), které vytvořily obstojný základ pro pozitivní směřování primární prevence
v dalších letech [Miovský et.al 2015].

4.3.3

Přelom tisíciletí a krok zpátky pro prevenci
Dle Miovského však koncem 90. let došlo naopak útlumu vývoje prevence a

v některých aspektech i o krok zpátky, kdy do nově vznikající oblasti prevence zasáhly
politické boje a nekoncepční přešlapy a pozitivní vývoj prevence tak byl nešťastně
pozdržen. „Období mezi lety 1998–2001 lze pro změnu označit za krok zpět. Po různých
politicko-úřednických změnách uvnitř rezortu MŠMT, které paralelně doprovázely
politické konflikty tykající se vedení tehdejšího MPK. Linie vývoje primárně
preventivních programů byla přerušena a ministerstvo tím vyjádřilo změnu postoje vůči
primární prevenci jejím přenesením na odbor č. 5 pro mládež a tělovýchovu (z
původního odboru č. 24 pro speciální školství a prevenci). Tento krok měl významné
střednědobé negativní důsledky. Nastala destrukce obtížně se rodícího konceptu
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strategie tzv. specifické primární prevence a jednostranný příklon k tzv. nespecifické
primární prevenci, které však MŠMT nedokázalo tehdy vytvořit ani koncepční rámec ani
zajistit reálné zázemí a podporu, včetně spolupráce s MZ v oblasti strategií
podporujících zdraví a zdravý životni styl“ [Miovský et.al 2015: 22]. Období krize
oblasti primární prevence se přirozeně projevilo i v důležitých strategických
dokumentech. Počátkem byla Koncepce prevence zneužívání návykových látek a
dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 1998–2000 (MŠMT,
1998), která dle Miovského vznikla v prostředí neznalosti a neprofesionality a vedle
chybějících základních odborných požadavků (jako konkretizace a dosažitelnost cílů,
časový plán plnění nebo zodpovědnost konkrétních institucí), obsahovala i množství
chyb a nepravdivých tvrzení [ibid.]. Nejzávažnějším problémem Koncepce však bylo
úplné rozvolnění a dekonkretizace pojetí prevence (jako primární prevence bylo
označeno prakticky cokoliv, čím lze vyplnit volný čas), což bylo zcela v rozporu se
světovými trendy a odborným směřováním preventivních opatření, která měla být
naopak co nejkonkrétnější a vytvářet cílené intervence v konkrétních oblastech
rizikového chování. Následující koncepce MŠMT pro oblast primární prevence
(MŠMT, 2000) však také nepřinesla ve stavu žádné zlepšení a vedle přetrvávajících
problémů v nekonkrétnosti programů se více projevovaly i nedostatky z důvodu přílišné
universálnosti, kdy v prevenci nebyly reflektovány různé potřeby různých cílových
skupin. Následoval vznik několika koncepčních materiálů jednotlivých rezortů (MŠMT,
2005, 2009; MV, 2007; MZ, 1999), které však i díky přerušení meziresortní koordinace
(zrušení MPK) na sebe vzájemně nenavazovaly, překrývaly se, a dokonce místy nebyly
ani kompatibilní [ibid.].

4.3.4

Vývoj prevence od r. 2002 do současnosti
Zlepšení situace v oblasti primární prevence odstartovalo její přenesení v rámci

MŠMT zpět na odbor speciálního školství a prevence (odbor 24) a také vznik odborné
pracovní skupiny, na které se podílel i nově vzniklý orgán Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (RVKPP), který se obrodil z dřívějšího MPK. Pracovní skupina
pokrývala nejen meziresortní úroveň, ale skládala se i ze zástupců krajů a poskytovatelů
příslušných služeb. Předmětem práce skupiny byla tvorba standardů primární prevence,
příprava manuálu dobré praxe a další úkoly, které oblast vyžaduje. Díky těmto aktivitám
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se začala primární prevence opět profesionalizovat a směřovat správným směrem ke
zlepšení její koordinace a kontroly a posléze došlo i ke stabilizaci jejího financování.
Stěžejním diskutovaným tématem pro postup systému správným směrem bylo
vytvoření standardů a kritérií pro evaluaci kvality a efektivity primární prevence.
Podobné standardy již od roku 1995 vytvořili MPK společně s MZ pro sekundární a
terciární prevenci, avšak primární prevence spatřila první pokus až v roce 2002. „Z
iniciativy členů pracovní skupiny projektu Phare: Drug Policy vznikla první pracovní
verze standardů (Miovský & Kreeft, 2002). S touto verzí se pak dále pracovalo a v roce
2005 MŠMT publikovalo první schválenou verzi standardů. Ta specifikuje základní
požadavky na realizaci preventivních programů užívání návykových látek. Zlomovým
momentem se pak stalo zavedení certifikací kvality preventivních programů, které
realizuje Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP) a proškolení
skupiny certifikátorů“ [Miovský et.al., 2015: 27]. V následujících letech se standardy
dočkaly díky IPPP novelizace a vedle původního zaměření na užívání návykových látek
se rozšířily i o oblasti dalších typů rizikového chování., které se díky tomu od roku 2009
promítají do zmíněného systému certifikací. V roce 2008 také vyšel nástroj zvaný
Minimální evaluační set (MES), který vznikl díky pracovní skupině ze zástupců RVKPP
a zástupců dalších státních a nestátních organizací. MES již konkrétněji pokrývá oblast
programů primární prevence a „umožňuje sledovat preventivní práci dle přesně a jasně
definovaných kritérií. (…) Jde tedy o pokus vytvořit jednotný rámec pro evidenci a
vykazován jakékoli preventivní intervence a snahu sjednotit celý proces tak, aby bylo
umožněno zahájení procesu dlouhodobého sledování a vyhodnocování jednak
výkonnosti jednotlivých poskytovatelů a jednak porovnávání rozdílů v náročnosti práce
s různými cílovými skupinami“ [Miovský et.al., 2015: 28].
I přes zdárné směřování oblasti primární prevence v posledních letech, aktuálně
nejpalčivějším (a stálým) tématem je dle Miovského potřeba modernizace současné
koncepce MŠMT a jejího Akčního plánu tak, aby odpovídaly současným problémům a
potřebám (strategie jsou na příliš rozsáhlé období a nedokáží dostatečně rychle reagovat
na měnicí se dobu).
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5. Metodologie
Podstatnou část empirických dat má tato práce za úkol získat spíše induktivně. Co
nejvíce se zaměřit na to, co říkají linioví byrokraté, naslouchat jim a identifikovat
příčiny problémů z jejich pohledu. Do tohoto pohledu však vstupují i předem zjištěné
informace z odborných studií, ve kterých jsou nalézány zásadní indikátory, dle kterých
bude možné zjištěné informace tematicky třídit, ale i je snáze obhájit z hlediska jejich
validity.

5.1

Metody výzkumu
Pro zjištění co nejdetailnějších a otevřených dat je v práci využito kvalitativního

výzkumného přístupu, jehož předmětem je zejména formulace a deskripce zásadních
problémů, se kterými se linioví vůdci setkávají při implementaci programů prevence.
Výzkumným designem sběru dat je případová studie na vybrané základní škole,
která zkoumá strukturu a organizaci programů prevence na příkladu jedné konkrétní
instituce. Stěžejní data, která budu v této části práce interpretovat pocházejí z osmi
polostrukturovaných rozhovorů a jedné skupinové diskuse (focus group) s pracovníky
vybrané školy, které jsou dále doplněny informacemi získanými z veřejných dokumentů
týkajících se prevence, které škola vydává.

5.1.1

Kvalitativní přístup:
Jelikož má práce za úkol nalézt konkrétní nedostatky a problémy, se kterými se

linioví vůdci mohou během své práce v primární prevenci potýkat, bylo zvoleno
kvalitativního přístupu výzkumu, který umožňuje nahlédnout hlouběji do zkoumané
problematiky a objevit tak zatím neznámé proměnné a dále je popsat, prozkoumat a dále
je interpretovat a vysvětlit. [Drhová, Veselý, Nekola 2007].
Jedná se o tzv. holistický přístup, který umožňuje pracovat právě se zatím
neznámými proměnnými (informacemi, které ještě neznáme), pomocí flexibilních
postupů, které umožňují reagovat a přizpůsobovat se vyvstalým situacím a zjištěným
informacím a dle toho dále směřovat další otázky a v průběhu i měnit cíle a metody
výzkumu. [ibid.].
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Data z provedeného výzkumu byla sbírána pomocí polostrukturovaných
rozhovorů a jedné skupinové diskuse a měla podobu audionahrávek a textu (zápisky
klíčových bodů nebo situací, kterým respondenti dávali zvýšený důraz).

5.1.2

Design výzkumu
Pro snazší zasazení zjištěných informací z výzkumu do celistvějšího kontextu,

bylo využito designu výzkumu případové studie. Tento design se zaměřuje na hlubší
průzkum konkrétního případu (instituce, popř. jedince nebo programu) v určitém
časovém období. Jedná se o velmi úzké zaměření výzkumu, a proto se setkává na poli
vědecké činnosti i s bohatou kritikou zejména z důvodu nedostatečné vědecké
rigoróznosti a obtížné aplikovatelnosti závěrů na širším poli. [Drhová, Veselý, Nekola
2007].
Z hlediska záměrů práce, jimiž má být přinesení podnětů ke zlepšení systému
primární prevence na školách, si uvědomuji, že nedokážu pomocí jednoho případu
pokrýt veškeré problémy, které se různí dle krajů, velikostí nebo typů škol, ale mohu
alespoň pomoci k otevření diskuse a podpoře „hlasů ze spodu“ alespoň k některým
tématům.
5.1.2.1 Výběr případu
Jak téma práce napovídá, tak subjektem výzkumu byla vybraná základní škola
v České republice. Konkrétní škola byla vybrána na základě mé osobní zkušenosti
s danou školou a se snazší dostupností respondentů, které jsem ve většině případů více
či méně znala. Osobní vazby mezi mnou a respondenty považuji za pozitivum vzhledem
k upřímnosti získávaných dat a jisté důvěře, že do práce nepoužiji to, co mi řeknou tzv.
“mimo záznam“. Věřím, že na náhodně vybrané škole, se kterou nemám žádné vazby,
by se mi respondenti získávali mnohem hůře a nebyli by tak otevření. Zároveň si
uvědomuji, že můj vztah s některými respondenty mohl být zároveň i pro některé
překážkou v podobě obav, abych jejich názory nešířila v dané komunitě dál. Ze
zmíněných důvodů v práci také nebude sděleno, o jakou konkrétní základní školu se
jedná, budou uvedeny pouze charakteristiky, které pomohou zasadit situaci dané školy
do širšího kontextu.
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5.1.3

Metody a zdroje sběru dat:

5.1.3.1 Polostrukturované rozhovory
Polostrukturované rozhovory spočívají ve vedení rozhovoru výzkumníkem, který má
přepravenou osnovu témat, kterých by se chtěl během rozhovoru dotknout, ale většina
vyprávění by měla spočívat na respondentovi a jeho osobním pohledu bez navádění
respondenta.
Na každý rozhovor jsem tedy odcházela s připravenou osnovou sedmi základních otázek
(a několika podotázek), kterým jsem se chtěla během rozhovorů věnovat:
1. Co se vám vybaví pod pojmem primární prevence na základních školách?
2. Jaké máte povědomí o tom, jak to probíhá na vaší škole – co a kdo všechno se na
prevenci v rámci školy podílí?
a. Jaká je dle vás atmosféra mezi vašimi kolegy v případě prevence a aktivit?
3. Jaké jsou další subjekty spolupracující se školou na prevenci? Co o nich víte?
a. Jak hodnotíte z vaší zkušenosti tuto spolupráci?
4. Jaké jsou konkrétně vaše povinnosti, jako učitele v souvislosti s prevencí?
a. máte to někde sepsané, co vše musíte plnit?
b. máte nějaká školení, jak často, jak to probíhá?
c. co si o těchto povinnostech myslíte, souhlasíte s nimi, jsou adekvátní?
5. Jaké jsou na vás kladeny nároky?
a. Kdy to propuklo a je znát nějaká větší zátěž/zodpovědnost na vás?
6. Vzpomenete si na nějaké konkrétní akce, kroky nebo programy, které na vaší škole
probíhají/probíhaly?
a. Co si o těchto aktivitách myslíte? Co vám o tom říkali vaši kolegové? Jsou dle
vás tyto akce smysluplné? Popř. co jim chybí?
7. Jaký je celkově váš pocit a názor na aplikovaný program primární prevence na
školách?
a. Je něco, co vám na tom opravdu chybí?
b. Co by se mělo/mohlo podle vás zlepšit?
Jelikož jsem tyto otázky měla připravené ještě dříve, než jsem se blíže seznámila se
situací na dané škole, dalo se očekávat, že k nějakým bodům se vůbec nedostaneme, jelikož
nebudou pro dané respondenty nebo celkově školu relevantní.
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Osnova rozhovoru tedy více plynula přirozeně, podle témat, kterým respondenti dle
mého uvážení dávali větší důraz a byli schopní je dále nerušeně rozvádět.
S navyšujícím počtem rozhovorů se mi také nabalovaly opakující se problémy, které byly
spontánně zmiňovány, proto jsem je na list operativně přidávala.
Celkem bylo provedeno osm polostrukturovaných rozhovorů v období leden – březen
2018. Rozhovory probíhaly s pracovníky školy (ředitel, třídní učitelky, školní metodička
prevence, výchovné poradkyně) a kromě jednoho, který probíhal u respondentky doma, se
všechny odehrávaly v prostředí školy (kabinetech), v době volných hodin zpovídaných
respondentů.
Tabulka č. 2: Seznam respondentů polostrkturovaných individuálních rozhovorů
Pozice

Pohlaví

Ředitel školy

Muž

Školní metodička prevence

Žena

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Třídní učitelka 7.ročníku
Třídní učitelka 8.ročníku
Třídní učitelka 9.ročníku
Třídní učitelka 6.ročníku

Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Počet let
ve školství
34 (z toho
10 ředitel)
8 (z toho 3
ŠMP)
32
20
12
5
28
32

Datum
rozhovoru

Délka
rozhovoru

9.3.2018

01:03 h

5.3.2018

00:56 h

5.1.2018
9.3.2018
5.3.2018
5.3.2018
5.3.2018
10.3.2018

01:13 h
00:48 h
00:54 h
01:02 h
00:55 h
01:07 h

5.1.3.2 Skupinová diskuse
Skupinová diskuse se uskutečnila s pěti ochotnými učitelkami z vybrané základní
školy. Jednalo se o kombinaci učitelek z prvního i druhého stupně, různého věku,
zaměření i působnosti na škole. Skupinový rozhovor se odehrával v klidném prostředí
soukromého salonku v restauračním zařízením, díky čemuž bylo zajištěno nejen
soukromí, ale i uvolněná atmosféra mimo prostředí školy.
Tabulka č.3: Seznam respondentů skupinové diskuse
Pozice

Pohlaví

Učitelka 1.stupeň
Učitelka 2. stupeň
Učitelka 2. stupeň
Učitelka 2. stupeň
Učitelka 2. stupeň

Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
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Počet let ve
školství
54
36
30
45
28

Datum FGD

Délka FGD

5.1.2018
5.1.2018
5.1.2018
5.1.2018
5.1.2018

01:35 h
01:35 h
01:35 h
01:35 h
01:35 h

5.1.4

Metody analýzy dat
K analýze dat získaných polostrukturovanými rozhovory a skupinovou diskusí

s pedagogickými pracovníky vybrané školy, byla použita metoda tematické analýzy.
5.1.4.1 Tematická analýza
Tematická analýza je dle Brauna a Clarkové [2006: 78] „metoda pro identifikaci,
analýzu a reporting vzorců (témat) v datech“. Metoda má výzkumníkovi pomoci si data
přehledně zorganizovat a velmi detailně je rozepsat pro jejich vyhodnocení. Stěžejním
bodem analýzy jsou vytvářená témata, která v sobě shlukují stěžejní data z výzkumu.
„Téma zachycuje něco důležitého o datech ve vztahu k výzkumné otázce, a představuje
určitou úroveň vzorové odpovědi nebo význam v rámci souboru dat.“ [Braun, Clarke
2006: 82]. Výběr témat koresponduje s tématem zkoumané problematiky, ale témata
mají vznikat induktivně, neměla by tedy navádět práci s daty k tomu, aby data
odpovídala na nějaké osobní hypotézy. To se však nedaří vždy splnit a je to jeden
z nedostatků, který je kritiky tematické analýze vyčítán. Osobou, která vybírá jednotlivá
témata a analyzuje data, je výběr vždy ovlivněn. „Výzkumníci se nikdy nemohou
osvobodit od své teoretické angažovanosti.“ [Braun, Clarke, 2006: 84]. Oproti
kvantitativním analýzám textu se témata nevybírají primárně podle jejich četnosti
výskytu v datech (i když to bývá důležitý doprovodný faktor výběru), ale podle
důležitosti a významu, který podle různých indicií přikládá právě výzkumník.
Braun a Clarke [2006: 87-93] dále popisují, jak při tematické analýze postupovat
krok po kroku v jejích šesti fázích:
1. „Seznamte se s údaji: Přepis dat, čtení a opětovné čtení dat, zaznamenávání
počátečních nápadů.“
Jelikož se můj datový soubor skládal z devíti audionahrávek rozhovorů (vč.
jednoho skupinového), bylo nutné nejprve vytvořit transkript dat do textové podoby pro
jejich další analýzu. V rámci prvního kroku tematické analýzy je stěžejní se s daty
detailně seznámit, k čemuž právě jejich přepis určitě napomohl. Opětovné čtení
přepsaných dat mi poté pomohlo se v jednotlivých rozhovorech lépe orientovat a dávat i
větší pozor na detaily v kontextu, které mi při poslechu audiozáznamu unikly.
Další částí prvního kroku při seznamování s daty je i zaznamenávání počátečních
nápadů pro budoucí tvorbu analýzy a jednotlivých témat. První takové poznámky jsem
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si vytvářela již při provádění rozhovorů vždy, když jsem měla pocit, že by dané téma
mohlo být důležité (jak v kontextu s ostatními rozhovory nebo dle důrazu, který mu
respondent přikládal). Další poznámky byly doplňovány právě v průběhu transkripce
dat a jejich opětovném poslechu nebo pročítání.
2. „Vytvoření počátečních kódů: Kódování zajímavých vlastností dat
systematickým způsobem v celé sadě dat a porovnání dat relevantních pro každý kód.“
Po detailním seznámení s daty začal první krok jejich třídění a organizace, kterým
je vytváření kódů. Kódy by měly nejen ve zkratce popsat zajímavou myšlenku, která je
v datech sdělena, ale měly by jí dávat i význam v kontextu daného rozhovoru, a hlavně
k danému tématu. S jednotlivými kódy by se také nemělo šetřit a mělo by se kódovat i
to, co se nám na první pohled nezdá jako relevantní k tématu (právě tím by měla být
kvalitativní analýza, kde se oprostíme od předpokladů a vycházíme z detailů dat).
3. „Hledání témat: Srovnávání kódů s potenciálními tématy, shromažďování
všech dat relevantních pro každé možné téma.“
Ve třetí fázi tematické analýzy se již začínají formovat první podoby témat a do
nich dle kódů rozřazovat všechna data, která by měla pod téma spadat. V mém případě
se témata začala formovat již při první interakci s daty, a to při provádění rozhovorů a
v každé další fázi analýzy se mi tato „tušení“ potvrzovala.
4. „Kontrola témat: Kontrola, zda témata korespondují s jednotlivými kódy a
všemi přiřazenými daty dle kódů“
V kontrolní fázi je důležité si pozorně přečíst jednotlivé tematické celky, které
byly vytvořeny roztříděním a shlukem dat. Během této fáze se témata očišťují a formují
do analyzovatelné formy a případně vyřazují ty části nebo celá témata, která nejsou
relevantní k celkovému zkoumanému tématu.
5. „Definování a pojmenování témat: Průběžná analýza pro upřesnění specifik
jednotlivých témat a celkový příběh.“
Po kontrole a očištění jednotlivých témat následuje jejich přesné pojmenování a
definice jejich obsahu. Témata je důležité mít přesně vymezená a již z jejich názvu by
mělo být patrné, co se pod daným tématem skrývá, to je důležité pro další interpretaci
dat a vytváření shrnujících zpráv a závěrů. Jako finálními témata pro analýzu v této
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práci jsem definovala: Úlohu školy v primární prevenci, Spolupráce s dalšími
institucemi a (Ne)příznivost klimatu pro vykonávání efektivní primární prevence.

6. Zpracování zprávy.
V rámci závěrečné analýzy, budu propojovat jednotlivá témata a jejich obsah
s výzkumnými otázkami a navazovat na vymezená věcná a teoretická východiska. Ze
zpracovaných podkladů k tématům je dále vhodné vybírat přesvědčivých živých
příkladů formou citací, které dokreslí „vyprávěný příběh“.
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6. Případová studie

6.1

Charakteristika vybrané školy
Vybraná škola se řadí mezi tzv. plně organizované základní školy, tedy školy s 1. i

kompletním 2. stupněm ZŠ. Z hlediska velikosti se do počtu žáků škola řadí mezi ty
velké a v současné době zde studuje více než 800 žáků na obou stupních. Škola aktuálně
zaměstnává zhruba 80 pedagogických pracovníků.
Škola se nachází ve Středočeském kraji a jejím zřizovatelem je obec, ve které se
nachází.

6.2

Případ vybrané školy
Následující kapitola práce se věnuje zodpovězení počátečních výzkumných otázek

a předchází závěrečnému shrnutí témat vzniklých z tematické analýzy.

6.2.1

Nakolik konkrétní škola splňuje dané povinnosti?
Jak říká ředitel školy „Všechny papíry a povinnosti máme v pořádku.“ To

spontánně zmínilo i několik dalších členek pedagogického sboru a potvrdilo důslednost
vedení školy při plnění všech úřednických náležitostí a plnění požadavků „z vrchu“. U
některých však dále přetrvávají pochybnosti o tom, nakolik to, že na papíře nějaké
požadavky splňují, má nějaký vliv na původní záměry opatřeních: „Máme školní
preventistku i ten preventivní program, chodí nám kontroly a všechno je v pořádku, ale
přijde mi, že se to všechno tak nějak spíchlo, protože muselo a už se to nějak víc
neřeší“.
Ne příliš velkou invenci školy vzhledem k náplni povinných materiálů, resp.
školní metodičky prevence ukazují i dokumenty Minimálního preventivního programu
za poslední 3 roky, ke kterým mi byl dán přístup. Dle Metodického doporučení MŠMT
(2010) by měl být konkrétní MPP vypracováván na každý nový školní rok, což je na
vybrané škole sice fakticky splněno (vždy má nové datum), obsahově již nikoliv. Jak
přiznává i školní preventistka „Současný program jsem převzala před třemi lety po
bývalé preventistce, byla na to i kontrola z kraje, která ho schválila jako dobrý. Já tam
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popravdě vždy jen aktualizuju údaje o počtu žáků a dám tomu nové datum.“ Obsah
MPP školy je tedy kromě zmíněné změny údajů už minimálně 3 roky v úplně totožném
znění. Preventistka v tom větší problém nevidí, jelikož zatím nepřišel odnikud popud, že
by to mělo vypadat jinak a vzhledem k množství práce, kterou musí zastat je to to
poslední, co řeší, jelikož to zatím funguje.
Povinnosti ředitele školy vzhledem k prevenci (zejm. dle vyhlášky č, 72/2005 Sb
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)
jsou v této škole naplněny plným obsazením poradenských služeb, které škola
poskytuje: Školní psycholog (poloviční úvazek); Školní speciální pedagog, Výchovné
poradenství na 1. stupni (problematika žáků se specifickými poruchami učení a
chování); Kariérové a výchovné poradenství na 2. stupni; Metodik prevence.
Metodika prevence by měl ředitel školy vybírat z řad pedagogů, který by měl mít
k této problematice odborné a kvalifikační předpoklady. Jelikož v době potřeby výběru
současné preventistky nebyl žádný takový pedagog k dispozici, bylo využito možnosti
vybrat jiného pedagogického pracovníka školy s tím, že si za podpory ředitele tuto
kvalifikaci doplní. „K funkci preventistky jsem se dostala tak, že jsem seděla v kabinetě
s bývalou preventistkou, tak jsem trochu věděla, co její práce obnáší, a navíc jsem ještě
neměla na škole oproti ostatním žádnou další funkci, tak mě pan ředitel oslovil, jestli to
nechci dělat“.

Funkce ŠMP na škole je a dle slov pana ředitele i byla prostě

přidělována, protože to bylo potřeba někomu přiřadit, speciálního pracovníka mimo
školu na tuto pozici nikdy nehledali. ŠMP si podle požadavků také doplňuje potřebné
čtyřsemestrální vzdělání na vysoké škole, které jí ředitel školy hradí.
Co se týče osoby školního metodika prevence (dále ŠMP neb preventistka), tak i
přes to, že není určení této pozice ve škole povinné v zákoně, tak škola (zejm. z důvodu
potřeby organizace povinností vzhledem k velikosti školy) tuto pozici obsazenou má a
řeší jí takzvanou „specializací“, což je nadúvazek pro pedagoga, kterému za
vykonávanou pozici náleží specializační příplatek (dle vyhlášky 1000–2000 Kč).
Činnosti ŠMP definované opět vyhláškou (č. 72/2005 Sb.) se dělí na tři skupiny dle
typů činností na metodické a koordinační činnosti, informační činnosti a poradenské
činnosti. Metodická činnost ŠMP by měla být shrnuta v MPP, což jak již bylo zmíněno,
sama preventistka aktivně nevytváří, ale agendu přebrala. V metodických činnostech by
měla být zahrnuta i metodická pomoc ostatním učitelům na škole, kdy jim má ŠMP
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pomáhat vyhledávat rizikové formy chování ve třídách a pomáhat při práci
s kolektivem, a také koordinovat jejich vzdělávání v oblasti prevence nežádoucích jevů.
Tato část se dle ostatních zpovídaných učitelek bohužel také moc aktivně nenaplňuje,
hlavně z důvodu nižší důvěry ve schopnosti ŠMP, i když se v případě potřeby snaží
preventistka pomoci. Sama preventistka přiznává, že se necítí v oboru dostatečně
metodicky vzdělaná na to, aby mohla být kolegům dostatečnou oporou. „Doufala jsem,
že mi nějaké užitečné rady a podporu, kterou bych mohla předávat dál dá právě ta
škola, kterou studuju, ale bohužel končím druhý semestr a vlastně jsem se nic
užitečného nedozvěděla.“ Co se týče koordinace vzdělávání pedagogů v prevenci, tak
ředitel školy umožňuje kolegům víceméně neomezeně jakákoliv školení, ale jelikož je
to dobrovolné a vyžaduje to další vlastní aktivitu učitelů, tak těchto možností moc
nevyužívají.
V koordinační části je již aktivity potřeba více, protože zahrnuje aktivní pořádání
a zajišťování konkrétních programů. Zde škola (v popředí se ŠMP) pořádá akce tak, aby
se každá třída něčeho zúčastnila alespoň jednou za pololetí, a navíc mají domluvenou
dlouhodobou spolupráci s externími specialisty z oboru prevence z nedaleko sídlící
neziskové organizace pro všechny třídy od 5. do 9. ročníku. Koordinace dále obsahuje i
spolupráci školy s dalšími orgány, které mají v kompetenci prevenci a intervenci
(KMPP, MP PPP, OSPOD, PČR aj.). Tuto činnost vnímá jak preventistka, tak ředitel
jako nejstěžejnější náplň ŠMP, které také dle svých slov věnuje nejvíce času. Jde o
činnosti dané zákonem, kdy např. při záškoláctví mají ohlašovací povinnost na PČR a
OSPOD a o všem musí být vedena řádná dokumentace.

Dokumentace veškerých

problémů a záznamů z jednání s rodiči je dle slov pana ředitele nezbytné nejen z důvodu
všemožných kontrol, které na ně chodí ze shora, ale je to prý hlavně i „krytí“ pro ně,
v případě stále se množících stížností nebo i žalob rodičů na chybné jednání školy.
Informační činnost ŠMP, při které by měly být předávány odborné znalosti a
sdíleny zkušenosti s ostatními kolegy, pokulhává, jak již bylo řečeno, zejména z důvodu
absence potřebných znalostí. Některé učitelky jsou však rády, že když se na ŠMP obrátí
se závažnějšími problémy, dokáže je nasměrovat nebo pomoci s postupem k dalším
orgánům. S tím úzce souvisí i poradenské činnosti, kde spolu s třídními učiteli ŠMP
zajišťuje vyhledávání (aktivní nahlášení pedagogů nebo) konkrétních žáků s rizikovými
projevy chování a spíše doporučuje další odpovídající odbornou poradenskou činnost.
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Třídní učitelé a učitelé na škole obecně nemají oproti výše zmíněným jasně
definované povinnosti, které by měly v systému prevence plnit. Pokud se však opět
budeme řídit doporučeními z metodické příručky MŠMT (2010), tak svou
nenahraditelnou úlohu mají. Ředitel, ani ŠMP nemají šanci dohlížet na stav a chování
kolektivu a jednotlivých žáků sami (zejm. při velikosti dané školy) a jsou to zejména
třídní učitelé, kteří se svými žáky tráví více času a mohou si všímat případných
problémů a v případě primární prevence pozitivně formovat své žáky. Z hlediska řešení
vážnějších problémů (např. již zmíněné záškoláctví) s aktivitou třídních učitelů prý
nebývá na škole problém, jelikož jak již bylo řečeno, jde o povinné postupy, které se
musí nahlašovat a dále podle nich postupovat (ve spolupráci se ŠMP a ředitelem). Co se
týče dalších kompetencí, zejména budování zdravého klimatu ve třídě, motivaci žáků a
zájem o osobnosti a osobní příběhy žáků, v tom už, jak zpovídané respondentky samy
přiznaly, tolik aktivity nevyvíjejí, hlavně z důvodů nedostatečných časových a silových
kapacit.

6.2.2

Jsou povinné programy a požadavky proveditelné na dané škole?
Na výše popsaných řádcích je snadné nalézt, že na vybrané škole ne vše funguje,

jak bylo v současném systému prevence na ZŠ zamýšleno a doporučováno. Z hlediska
tzv. „tvrdých“ a jasně stanovených zákonných požadavků (poradenské pracoviště,
možnost vzdělávání. ŠMP, MPP, dokumentace a spolupráce s dalšími orgány) škola
navenek plní vše, co je od ní potřeba. Pokud se však dostaneme do detailu, k „měkčím“
kompetencím, jako je způsob provádění, doporučení pro efektivnost a vlastní aktivita a
zapojení všech pracovníků školy, tak zde systém již tolik nefunguje, a to hlavně
z důvodů systémových nedostatků v uspořádání a náplně práce učitelů obecně.
Naplnění práce ŠMP do všech doporučovaných bodů je blokováno zejména
z důvodu přiznané nedostatečné odborné znalosti dané pracovnice. Vzdělání si ŠMP za
podpory ředitele školy začala po dvou letech sice doplňovat, ale má velké pochybnosti,
že jí dané vzdělání něco dá. „Je to jen samá obecná teorie, která mi při řešení reálných
věcí ve školách nic nadá, to si můžu načíst v knížkách.“ Na získávání znalostí je
navázána i další závažná překážka, kterou zmiňuje i ředitel školy a tou je nedostatečná
časová kapacita, kterou ŠMP na všechny povinnosti má. „Preventistka oproti
výchovným poradkyním nemá zkrácený úvazek, to je velká třenice tady.“ Plný úvazek
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přímé pedagogické činnosti (tedy odučených hodin) pro všechny učitele na základních
školách činí 22 hodin týdně. Obě výchovné poradkyně mají tuto povinnost ze zákona (§
23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.) zkrácenou (dle velikosti školy a počtu poradců) na
této škole o 3 hodiny týdně, což by mělo kompenzovat čas, který věnují poradenství.
ŠMP na toto zkrácení úvazku nárok nemají, dostávají pouze specializační příspěvek za
specializovanou činnost ve výši (1 000 – 2000 Kč), což je vzhledem k náročnosti
požadavků na ně dle ředitele nedostatečné. Na nedostatek času na adekvátní naplňování
povinností ŠMP si stěžuje i preventistka: Všechno je to bohužel o času, snažím se tomu
věnovat, co můžu, ale jsem vyčerpaná z vlastních hodin a z toho povinného papírování,
že na to vylepšování mi nezbývá čas. (…) Já bych si opravdu ráda udělala čas, našla si
smysluplná školení, přečetla všechny ty knížky o prevenci, co mám ve skříni a sama si i
vytvořila vlastní minimální program, ale prostě na to fyzicky ani psychicky nemám.“
Co se týče navazování vztahů třídních učitelů se třídou a vytváření spokojeného
klimatu, tak se všichni spontánně shodují opět na problematice časových kapacit. Třídní
učitelé se se svými žáky stýkají jen během vyučovacích hodin jednotlivých předmětů
(na druhém stupni většinou cca 4 hodiny týdně), ve kterých se ale se musí odučit látka,
které je dle jejich názoru opravdu hodně a nemají ani čas na nějakou záživnější nebo
interaktivnější formu výkladu, natož na organizační a třídnické věci. K tomu účelu by
většina uvítala možnost třídnických hodin (hodiny bez probírání učiva, s možností
organizace a práce se třídou), což by však museli mít žáci povinně v rozvrhu a učitelé
v rámci svého úvazku, tedy by to ředitel musel mít možnost finančně pokrýt. „Na
třídnické hodiny navíc se mi vykašlou jak učitelé, kterým se nechce mluvit na děti další
hodinu navíc, ale i děti, když to nemají v rozvrhu, tak je tu nedonutíme sedět.“

6.2.3

Jaké konkrétní preventivní programy/ metody prevence škola

aplikuje?
Na vybrané škole lze pořádané aktivity primární prevence rozdělit do dvou skupin
na aktivity specifické primární prevence a aktivity nespecifické prevence.
Specifickou primární prevenci, tedy konkrétně vymezené a účelné programy
zajišťuje škola pomocí spolupráce s externí nestátní neziskovou organizací (dále jen
NNO), která se prezentuje jako centrum primární prevence. Škola již s touto NNO
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pracuje dlouhodobě (osm let) a to jak z důvodu spokojenosti dětí i vedení školy, tak jak
přiznává ředitel školy, tak i z důvodu, že jim veškeré náklady na spolupráci s touto
NNO hradí v plné výši město z vlastního rozpočtu.
NNO pracuje na základě vlastních, odborníky vytvořených metodik a skript a
implementaci zajišťují proškolení studenti psychologie. Programu pro vybranou školu
se účastní všechny třídy žáků od 5. do 9. ročníků a jednotlivé bloky jsou přizpůsobeny
jak věku žáků, tak v případě potřeby i modifikovány pro aktuální problémy, které se
v jednotlivých třídách vyskytují. Bloky programu trvají vždy 3 vyučovací hodiny a
opakují se každé pololetí. Jedna z dotazovaných učitelek má s NNO i vlastní pracovní
zkušenost a mohla tak přispět k detailnějšímu vhledu do práce NNO „Sama jsem tam
při škole pracovala a mají to fakt skvěle udělané. Do terénu jezdí hlavně mladí lidé,
kteří mají povědomí o psychologii a k dětem mají i blíž, takže je berou spíše jako
kamarády, kterým se snadněji svěří.“ To potvrzují i další vyučující, které mají s prací
NNO ve svých třídách zkušenosti. Po každém bloku obdrží od NNO zprávu, která nejen
shrnuje, co se s dětmi probíralo a jak na to navázat vlastním přičiněním, ale i konkrétní
podněty a problémy, kterých si v kolektivu všimli a na co by se měl třídní učitel a
vedení zaměřit.
Zbylé aktivity školy, které škola zahrnula do své výroční zprávy z loňského
školního roku (2016/2017) se svou podstatou řadí spíše do nespecifických
volnočasových aktivit, které by měly být vedle těch specifických jen doplňkové, ale pro
všeobecnou podporu zdraví a osvěty jsou také důležité.
Škola mezi těmito aktivitami uvádí adaptační kurzy šestých ročníků, které jsou
v této škole velmi důležité, protože zde na druhý stupeň nastupuje mnoho nových žáků
z okolních vesnic, které druhým stupněm nedisponují. Kurzy škola pořádá jako
dvoudenní příměstské akce na začátku školního roku a náplní jsou zejména sportovní a
společenské hry pro tvorbu vztahů mezi žáky i učiteli. Program mívá na starosti ŠMP
spolu s třídními učiteli.
Další uvedenou akcí byla akce pořádaná místní Policií České republiky a
Hasičského záchranného sboru, které se účastnily třídy prvního stupně školy. Děti se
zde seznámily s náplní práce těchto orgánů a bylo jim ukázáno vybavení a technika
používána při jejich práci. Podobných akcí se škola účastní pravidelně a dle některých
názorů není úplně jasné, jaký to má z hlediska prevence na děti vliv.
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Pro žáky 9. tříd byla realizována přednáška z preventivního programu zpěváka
Radoslava Bangy – “Když chceš, tak to dokážeš“. Žákům během dvouhodinové
přednášky představil svůj život a snažil se motivovat žáky k životu bez násilí,
konzumace drog, rasismu, agrese a dalších variant rizikového chování.
Žáci 9. tříd školy se také každoročně zúčastňují besedy místní Městské policie na
téma trestní odpovědnosti, trestných činech a přestupcích. Na závěr besedy žáci
vyplňují test z informací z besedy a ti s nejlepšími výsledky vždy pokračují na nějakou
exkurzi, kterou MP pořádá. V loňském roce se jednalo o návštěvu policejního muzea
a předchozích letech se jednalo např. o návštěvu střelnice a výklad o zbraních nebo
exkurze do věznice a besedu s vězni.

6.2.4

Má škola dostatek finančních a kapacitních prostředků pro

programy prevence?
„Myslím si, že finančně je na tom naše škola velmi dobře, pan ředitel vždycky
uměl sehnat peníze“ uvedla jedna z účastnic skupinové diskuse a ostatní s tímto
názorem souhlasily. Další respondentka vyzdvihla zejména výbornou vybavenost a
moderní technologie školy, o kterých si na bývalé (vesnické) škole mohli nechat jenom
zdát. I další zpovídané respondentky podpořily štědrost pana ředitele, který se nikdy
nezdráhá zaplatit jim jakýkoliv vzdělávací kurz nebo pomůcky k výuce. Zajímavé při
rozhovorech o financích bylo právě to, že všechny respondentky finanční blahobyt na
škole přisuzovaly konkrétně panu řediteli a měli povědomí o tom, že peníze někde shání
on osobně a že v rozpočtu školy nejsou automaticky. Co se týče financování programů
prevence, tak všem se vybavuje zejména spolupráce s již zmiňovanou NNO, kterou
vědí, že hradí město.
Právě hrazený program prevence od NNO městem je pro školu v oblasti prevence
klíčovou pomocí. „Kdyby tu nebyla NNO, tak nevím, jak bych to všechno stíhala, jsou
to i mí poradci, kterým volám, když potřebuji v oblasti prevence s něčím poradit.“
Oceňuje spolupráci s NNO školní preventistka. Spolupráci a zejména finanční pomoc
města si pochvaluje samozřejmě i ředitel školy, který na městské vedení města nešetří
chválou: „Město je v tomhle super, platí stejný program všem základkám ve městě,
protože vědí, že to je věc, která má smysl.“ S NNO má tedy smlouvu přímo město a
náklady prý hradí z vlastního rozpočtu. Ředitel školy dále přiznává, že bez této pomoci
by si spolupráci s NNO rozhodně nemohli dovolit v takovém rozsahu jako nyní. Po
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posledních volbách do městského zastupitelstva prý nebylo jisté, že jim nová radnice
bude program i nadále pokrývat. Škola proto preventivně hledala jiné možnosti a jako
nejlepší varianta by prý nakonec vyšel příspěvek od Klubu přátel školy1 (KPŠ), který by
ale nemohl pokrýt program v současném měřítku, pro tolik tříd. KPŠ je z hlediska
financování preventivních aktivit dalším nepostradatelným pomocníkem školy.
Z rozpočtu KPŠ se financují zejména akce nespecifické primární prevence, kterými jsou
různé sportovní a volnočasové aktivity žáků, příspěvky na dopravu na exkurze a besedy
nebo přádání vlastních akcí, jako je např. Den zdraví. Finance na prevenční programy a
akce školy jsou tedy převážně hrazeny díky příspěvkům externích subjektů, sama škola
by dle ředitele tyto peníze ve svém rozpočtu neměla.
Nedostatečnou podporu státu pociťuje ředitel zejména v oblasti personálního
zajištění specializovaných pracovníků pro prevenci na škole. „Školní psycholožku máme
na půl úvazek, i když by se je pomoc určitě hodila na celý, hlavně teď při inkluzi. Je to
ale velmi žádaná pozice a plně zaměstnaného psychologa si nemůžeme dovolit (…)
psychologové většinou sedí na třech židlích, mají více úvazků, já je chápu, že to dělají
raději než mít jeden mizerný plat.“ Už na zkrácený úvazek, který u nich školní
psycholožka vykonává musejí žádat o pomoc v dotačních programech a stejně tento
příspěvek pokryje jen zhruba jednu třetinu platu, který jí škola vyplácí. Z různých výzev
a programů škola hradí většinu nejen různých jednorázových akcí, ale i např. dříve
vychvalované vybavení školy. „Ty peníze očividně někde jsou, ale dá dost zabrat se
k nim dostat. Práce ředitele je hlavně velká úředničina pořád někde běhám a prosím o
peníze.“ Nejhorší na této problematice je dle ředitele školy hlavně nejistota a omezené
trvání čerpání dotací: „Teď nám zrovna budou končit dotace na psycholožku, je to
nepříjemné i pro ni, že nevím, zda na ní znovu dostaneme peníze a bude s námi moci
dále spolupracovat.“ Problematiku financování školní psycholožky si uvědomují i
ostatní učitelky ve škole, vědí, že je tato pozice velmi potřebná a že jsou náklady na ni
potřeba pokrýt i z peněz, které by jinak mohly náležet na odměnách nebo osobním
ohodnocením pedagogickému sboru: „Někteří kolegové jsou naštvaní, že jim
psycholožka, vlastně externistka bere jejich peníze, ale většina si uvědomujeme, že
kdyby tu nebyla, musíme tu její práci dělat nějak my, což by bylo mnohem náročnější.“
1

Jde o občanské sdružení zákonných zástupců žáků školy, které má do svého rozpočtu možnost vybírat
členské příspěvky, žádat o dotace (na MŠMMT) a přijímat sponzorské dary. Z rozpočtu klubu je
přispíváno na odsouhlasené akce a výlety pořádané školou nebo je zajišťován nákup pomůcek a vybavení,
popř. pomoc sociálně slabším žákům.
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Problém „sahání učitelům na peníze“ promítá ředitel školy do více aspektů
uspořádání školní prevence. Při diskusi úvazku ŠMP bylo při několika rozhovorech
zmíněno, že by měla preventistka mít větší úlevy z vyučovaných hodin a být více
dostupná pro konzultace akutních problémů. „Nějaké problémy tu řešíme skoro denně,
já bych ji (preventistku) potřeboval mít po ruce skoro pořád, takhle jí musím tahat
z hodin, a to narušuje chod celé školy. Ten systém je prostě celý špatně nastavený.“
Kdyby chtěl ředitel preventistce ulevit z úvazku, znamenalo by to pro něj potřebu
najmout na tu ulevenou část dalšího člověka, kterého by musel zaplatit „z peněz
učitelů“.

6.2.5

Jsou pracovníci školy dostatečně odborně vzdělaní? Jsou

motivovaní?
Na škole v současné době pracují všichni učitelé s kompletním pedagogickým
vzděláním. Dle ředitele je to však jen otázka času, kdy budou muset začít přijímat
učitele „nekompletní“, jelikož současná krize s nedostatkem zaměstnanců se přirozeně
dotýká i školských zařízení. Učitelské profese nejsou dle něj jednoduše atraktivní, nejen
z hlediska platu (zejm. nástupního), ale hlavně z důvodu nízké prestiže tohoto povolání,
která se podle něj stále snižuje, a hlavně psychické náročnosti tohoto povolání. V tomto
ohledu by byla prý od státu maximální podpora, nejen finanční, ale i k nastavení
podmínek, aby ředitelé nebyli nucení z nouze přijímat a držet si špatné učitele.
Ředitel školy si postěžoval i na současný stav vysokoškolských fakult: „Kdybyste
viděla, co mi sem z těch fakult leze za materiál. Nemají absolutně žádnou praxi a to, že
nic neumí se vlastně nemáme šanci dozvědět.“ Schopnosti absolventa se prý ze
zkušenosti projeví tak za 5 let, kdy už je prý ale stejně pozdě, jelikož ani špatného
učitele nemůže vlastně propustit. Jediný způsob, kdy může učitel dostat výpověď, je,
když provede nějaký závažný přestupek. Školy si tak mnohdy drží špatné učitele proti
své vůli a nemají prostředky na to s tím něco dělat. Kritiku si vysoké školy od ředitele
odnesly i za zřízení možnosti jednooborových specializací nebo rozdělení studia na
bakalářské a magisterské: „Co já tady mám dělat s jednooborovým tělocvikářem?“
V souvislosti se schopnostmi řešení nebo předcházení rizikovému chování ve
třídách dle ředitele i z osobní zkušenosti mladších učitelek fakulty naprosto selhávají
v přípravě. „Psychologii si ze školy pamatuji matně, že jsme měli nějaký jeden semestr
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nějaké obecné psychologie, ale jak pracovat s kolektivem nebo problémovými jedinci
nás neučili vůbec.“
Co se týče možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence, tak kurzů, které škola
pedagogům hradí se zúčastňují zejména specializované pozice výchovných poradkyň a
ŠMP. Preventistka si pochvaluje zejména setkání metodiků prevence, kde si vyměňují
různé zkušenosti s problémy na jejich školách a doporučují si konkrétní programy a
akce, se kterými mají dobré zkušenosti. Naopak jak již bylo zmíněno dříve,
vysokoškolské vzdělání, které si ŠMP doplňuje, jí zatím nepřináší k vykonávání pozice
nic přínosného.
I ostatní učitelé mají možnost jezdit na vzdělávací kurzy a semináře, někteří jezdí,
ale jelikož je kurzů hrozně moc a několikrát se již „spálili“ s tím že to bylo k ničemu a
vyhozený čas a peníze, že jsou k tomu spíše skeptičtí. Z řad nespecializovaných učitelů
na prevenci se např. v loňském roce zúčastnily nějakého kurzu ve vztahu k prevenci
nebo rizikovému chování pouze dvě třídní učitelky, a to zejména z důvodu
„neúnosných|“ problémů s konkrétními žáky v jejich třídě (bohužel i v těchto případech
dané učitelky nepociťovaly z kurzů nějaký významný přínos).

6.2.6

Jak vnímají prevenci, dané programy a aktivity pracovníci školy?
Když se mezi pedagogy na škole zmíní spojení preventivní programy, všem jako

první naskočí spolupráce s NNO, která na škole působí. Bližší představu o tom, co a jak
se během programů děje, mají jen třídní učitelé, jejichž třídy programem procházejí
nebo prošly, jelikož se toho spolu se třídou účastnili. Co se týče hodnocení tohoto
programu, tak ho učitelé hodnotí převážně pozitivně z toho důvodu, že jsou jednotlivé
bloky pěkně připravené a témata probírána hravou formou, takže to děti baví. Hodnotit
účinnost programu na kolektiv ve třídě je však obtížné a nikdo nedokáže posoudit, zda
to děti nějak formuje. Jako přidanou hodnotu vidí některé aktivně zúčastněné
respondentky hlavně v odborném pohledu zvenčí, který jim NNO a přináší a mnohdy i
ve svých zprávách poukazují na možné problémy, kterých si pracovníci NNO
v kolektivu všimli. Trochu smutnější pozitivum aktivní účasti třídních učitelů na blocích
programu spolu s žáky je přiznání některých, že jsou rády, že se svými žáky stráví i
nějaký čas „mimo výuku“, kde je nemusí jen okřikovat a mohou je lépe poznat. Ředitel
i preventistka vnímají působnost NNO na škole jako klíčovou nejen z důvodu, že jim

47

pomáhají plnit povinnosti, které v oblasti prevence mají, ale i v důvěru v jejich
schopnosti a smysluplnost prováděné práce.
Co se týče tématu primární prevence na školách obecně, zastávají všichni
zpovídaní respondenti stejný názor, že na základní školy toto zaměření patří. Téma
mnozí spojují se základní výchovou a zdravými životními návyky, které má škola jako
výchovně vzdělávací ústav dětem předávat. „Trávíme s dětmi mnohdy více času než
jejich rodiče, je přirozené, že je musíme nějak vychovávat, jinak by nás zadupaly.“
Ředitel školy potvrzuje, že i když má s různým vykazováním preventivních aktivit nebo
řešení problémů hodně práce, je to všechno nutné. „Prevence na školách byla nutná
vždycky a vždycky se nějak řešila, jen v posledních letech se tomu dala nějaká podoba
na papíře a nějak se to pojmenovalo (…) kdybychom to neřešili a snažili se problémy
přehlížet, tak se nám to několikanásobně vymstí (…) to se prostě musí řešit a vždycky
muselo.“
Samotné třídní učitelky přiznaly, že by se svým třídám a žákům jako jednotlivcům
rády věnovaly trochu více, že je vidí opravdu málo a mnohdy nemají ponětí o
poměrech, ze kterých jejich žáci pocházejí, natož aby věděly, že se u někoho vyskytuje
nějaký problém. Překážku nedostatku času, kterou v tomto problému nejčastěji uvádějí,
vnímá i ředitel školy: „Učitelé jsou prostě hrozně vytížení a vyčerpaní, mají toho moc,
ten rámcově vzdělávací program je zbytečně přeplněný nesmyslným učivem a všichni to
vědí, ale učitelé to stejně musí odučit a na nic jiného jim nezbývá čas,“ Nezřídka se se
v rozhovorech objevovala i zmínka tzv. syndromu vyhoření, kdy někteří učitelé
z důvodu přetíženosti padají do stavu rezignovanosti a demotivace, což se samozřejmě
negativně podepisuje jak na výuce, tak ve vztahu k žákům. Jak uvádí jedna z učitelek,
která má dřívější zkušenosti z oblasti sociálních služeb: „Tady chybí jakákoliv podpora
učitelů, jakákoliv supervize, která by jim mohla předat zpětnou vazbu a trochu pomoci
před vyhořením, tak to funguje v sociálních službách, ale u učitelů je to vyhoření podle
mě ještě mnohem častější“. Ředitel školy problémy s vyhořením přisuzuje zejména
dlouhodobé přetíženosti, vyčerpání a upadnutí do stereotypu: „Si málokdo uvědomuje,
jak je to náročné. Několik učitelů zde má dlouhodobé neurologické a další zdravotní
problémy, se kterými pravidelně dojíždí na medikaci (…) Jako nejlepší řešení bych viděl
nějaké pravidelné dlouhodobé odpočinky, prostor pro sebevzdělávání nebo změnu
prostředí. Například každých 5 let půlrok studijního volna, aby vypadli z toho šíleného
prostředí.
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6.2.7

V jaké míře zapojuje škola do preventivních a dalších programů

rodiny žáků?
Součinnost rodičů při primární prevenci je nezbytným předpokladem pří výchově
a formování osobnosti žáků. Jak však během rozhovorů několikrát zaznělo, tak rodiče
v dnešní době mají velmi málo času a na aktivity spojené se školou nemají chuť, ani
kapacity. Naopak se učitelé spíše čím dál častěji setkávají s překážkami, které jim
rodiče kladou. Někteří jsou toho názoru, že škola by měla děti jen vzdělávat a výchovu
nechat na rodičích. V případech, kdy jim je školou něco doporučováno nebo jsou
upozorňováni na nějaké formy rizikového chování jejich dítěte, tak se nezřídka staví
k věci velmi defensivně a berou to jako útok a obvinění ze selhání. „Práce s rodiči
problémových žáků je dost složitá, a to nemusí být ani ze slabých sociálních poměrů,
mnohdy s námi vůbec nechtějí komunikovat, někdy děti dokonce kryjí a bohužel to někdy
musí dojít až tak daleko, že problémy řešíme přes PČR nebo OSPOD.“ uvádí
preventistka.
Co se týče aktivity rodičů na akcích primární prevence pořádané školou, tak se
škola opět potýká s velmi nízkým zájmem většiny rodičů. To potvrzuje ŠMP, která se
nedávno pokusila zorganizovat akci pro rodiče i žáky „Uspořádali jsme akci o
sebepoškozování, bulimii a anorexii, pozvali jsme odborníky, rodiče jsme informovali
jak o třídních schůzkách, tak i vzkazem přes žákovské knížky... a přišly dvě maminky!
Opravdu jsme se snažili, vložili do toho spoustu vlastního času, ale nikdo neprojevil
žádný zájem.“
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7. Závěr
Cílem práce bylo zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu
pedagogů na vybrané základní škole a nalézt hlavní nedostatky a prostor pro zlepšení.
Úloha školy v primární prevenci je nepostradatelným článkem státního systému
prevence kriminality. Svou úlohu v tomto systému si uvědomují i pedagogičtí
pracovníci, kteří s klíčovou skupinou příjemců preventivních opatření, tedy žáky,
dennodenně pracují. Požadavky, které jsou na tyto pracovníky kladeny v oblasti
prevence ze strany státu, jsou jimi samotnými vnímány jako opodstatněné a žádoucí.
Bohužel z důvodů různých systémových nedostatků a vnímané nedostatečné podpory
státu tito pracovníci ve své úloze mnohdy selhávají a s vlastním vědomím nevykonávají
vše, co by i podle nich bylo potřeba.
Učitelé i ředitel školy se shodují na nepříznivosti klimatu pro vykonávání
efektivní primární prevence, které jim je státem nastaveno.
Stěžejní problém, který rezonoval na všech postech a úrovních pedagogického
sboru školy a byl jmenovatelem většiny nedostatků nalezených na škole vzhledem
k primární prevenci, je čas. Učitelé se cítí velmi vyčerpaně a přetíženě z množství
povinností a požadavků, které jsou na ně při jejich práci kladeny a nemají fyzické ani
psychické kapacity na to, věnovat se svým žákům a zajímat se o ně. Časový deficit a
náročnost je spojen i s podobou rámcového vzdělávacího programu, který obsahuje
příliš mnoho učiva, které musí učitelé během hodin zvládnout. Z kapacitních a
finančních důvodů není možné učitelům přidávat hodiny navíc (třídnické hodiny), ve
kterých by se měli věnovat třídnímu kolektivu a svým žákům. Nedostatek času se
projevuje i v oblasti vzdělávání učitelů, kteří by se měli vzdělávat společně s dobou, na
což bohužel opět nemají energii. V této oblasti by tedy bylo nasnadě trochu odlehčit
učitelům od jejich práce, zejména v revizi učiva a vytvořit tak více prostoru pro zdravou
“mimovýukovou“ interakci žáků a učitelů.
Z hlediska požadovaného naplňování povinností a potřebných aktivit v systému
prevence je druhým významným problém nedostatečná finanční podpora tohoto
systému ze strany státu. Pro naplnění potřeb školy směrem k prevenci, by měl stát
poskytovat ucelený balík dostatečných finančních prostředků přímo do rozpočtu školy
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pro pokrytí nejen požadovaných programů, ale i k zajištění potřebných kvalifikovaných
personálních kapacit. Zde je kladen důraz zejména na pokrytí finančních nákladů na
osobu školního psychologa, ale i finanční a kapacitní podpory školního metodika
prevence. V současné situaci se škola k pokrytí programů i personálních kapacit musí
opakovaně shánět po sponzorech a dotačních programech a doufat, že finance na
nezbytné součásti školního systému prevence obdrží.
Díky provedenému výzkumu na dané škole však byl nalezen i víceméně fungující
model plnění požadavků primární prevence na školách, a to jak z hlediska odborného,
tak i z hlediska praktického v tom smyslu, že dokáže suplovat profesní, kvalifikační i
kapacitní a finanční nedostatky, se kterými se škola potýká. Tímto modelem je v práci
popisovaná spolupráce s místní neziskovou organizací specializovanou na primární
prevenci, která škole dlouhodobě poskytuje jak metodickou a poradenskou pomoc, tak i
přímo provádí odborně vedené programy prevence. Tuto výhodu škole hradí její
zřizovatel – město ze svého rozpočtu a aktivně se tak podílí na zdravém vývoji svého
obyvatelstva.
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8. Summary
The main objective was to evaluate the application of the crime prevention
programs as viewed by the pedagogues from the selected primary school and to find the
main insufficiencies and the room for improvements, especially in the implementation
of the crime prevention programs area.
The role of the school in primary crime prevention is indispensable part of the
state crime prevention system. Its role in this system is recognised by the pedagogical
employees of the schools, who work on daily basis with the key group of the primary
crime prevention recipients - the pupils. The demands putted on these employees in
terms of the state crime prevention are perceived as necessary and required by
themselves. Unfortunately, from various systematic insufficiencies and the perceived
lack of support from the state, these employees often fail and don’t act as required with
their self-awareness.
Pedagogues and headmaster of the school are in conformity about the bad
working environment, determined by the state, where to follow the effective primary
crime prevention.
The main problem, which was pointed out on all levels of the pedagogic staff of
the school and was for blame for all insufficiencies found during the research, is time.
The teachers feel exhausted and overwhelmed from all the responsibilities and
requirements demanded by the state. They don’t have any physical or psychical power
left to keep attention and to care about the pupils. The lack of time is also connected
with the form of the educational system framework, which contains too many
educational topics to deal with. Because of the financial reasons and the lack of
capacity, it is not possible to add more hours for the teachers where they could pay
attention to their pupils. The lack of time is also presented into the education of
teachers, who should keep their knowledge actual, but they are too exhausted to do so.
In this area, it would help to remove burdens from teachers, especially the revisions of
the educational topics, and to create healthy ”outside-the-school” interaction between
the teacher and the pupil.
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In terms of required fulfilling the requirements and demanded activities in the
state crime prevention system is financial support the second insufficient support from
the state. To satisfy needs in terms of crime prevention, the state should provide a
sufficient financial package directly into the school budget to cover not only required
programs, but also to cover qualified personal capacities. Here is the emphasis on
school psychologist and the school prevention methodologist. The current situation
forces the schools to ask for financial support through sponsorships or grants.
Thanks to the research developed at the selected school, the partially functional
model for primary crime prevention was found. This model fulfils the requirements in
terms of proficiency, qualification and capacity. This model was described in this thesis
and it is the cooperation with the local non-profit organization specialised n primary
crime prevention. This organisation provides methodical and consulting services and
thus, it covers the primary crime prevention program. The costs for the organisation
services are covered by the city from its budget. Thus, the city participates on the
healthy development of its own citizens.
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