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Anotace 

(česky) 

Diplomová práce se zabývá primární prevencí v oblasti návykových látek a 

specifiky primární prevence v této oblasti u dětí a mládeže se sluchovým postižením. 

Porovnává preventivní programy základních škol pro sluchově postižené v Praze, 

dotazníkovým šetřením se zaměřuje na informovanost žáků o této problematice. Cílem 

diplomové práce je zmapovat stav primární prevence na těchto školách, poukázat na 

nedostatky a možná řešení. 

(english) 

My thesis will cover the topic of primary prevention in the field of drug abuse 

and the specifice of such prevention among children and young people with hearing 

impairment. I will compare preventive curricula of elementary schools for pupils with 

impaired hearing, I will try to research amount of imformation concerning drugs via 

questionnaires. The aim of my work is to map status quo of primary prevention in these 

schools, and possibly to point out solutions to current drawbacks. 
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Úvod 

Přestože je diplomová práce věcí odbornou, dovolím si na začátek krátké 

zamyšlení, proto nechrne chvíli pracovat fantazii a představme si následující obraz: 

kluk, je mu asi 15 let, oblečený podle poslední módy v plandavých džínech a nadměrné 

mikině, stojí před školou a vypadá docela normálně jako každý jiný ze spousty 

puberťáků, které vídáme na ulicích. Pravděpodobně ho mineme bez povšimnutí. Když se 

na něj však chvíli soustředíme, zjistíme, že se neotočí za hlukem troubícího auta, nemá v 

uších sluchátka mp3 přehrávače a když se setká s kamarádem, nepozdraví ho tak, jak 

bychom očekávali hlasitým „ahoj" nebo „čau", pozdraví krátkým mávnutím ruky a dál 

se s kamarádem baví bez jediného slova pomocí rychlých, vzájemně navazujících gest. 

Neslyší totiž. 

Svět dětí, žáků, studentů a dospělých osob se sluchovým postižením je v 

mnohém specifický a zvláštní, v mnohém se liší od života člověka bez sluchové vady či 

poruchy. Odlišuje se již od samých počátků. Sluchové postižení vytváří zcela jiné 

podmínky pro ranou péči a klade na ni zcela jiné nároky. Vzhledem k velikosti 

sluchové ztráty se v různé míře liší schopnost komunikace orálním způsobem a ke slovu 

se dostávají ruce, tedy manuální komunikační systémy, ať už znakovaná čeština nebo 

český znakový jazyk. Člověk se sluchovým postižením se musí potýkat s celou škálou 

různých překážek a bariér, a to jak v soukromém životě, tak ve vzdělávání a později v 

životě profesním. Přesto má ve skupině jinak zdravotně postižených to zvláštní 

postavení, že jeho postižení není viditelné. Nemá bílou hůl nebo vodícího psa, nesedí na 

vozíku, neopírá se o berle, není nijak zjevně fyzicky odlišný. Proto je možná pro okolní 

společnost toto postižení poměrně záhadné. Nedokážeme si dostatečně uvědomit, jaké 

to je neslyšet, jaké překážky to pro život ve slyšící společnosti znamená, ale mnohdy 

také nevidíme, co mají neslyšící s námi slyšícími společné a prostě je řadíme do 

škatulky zdravotně postižený člověk. 

Zajímavé je, jak stereotypně lidi s postižením vnímáme. Vidíme postižení jako 

hlavní znak jejich osobnosti, jako ukazatel pro zařazení do určité skupiny, pro kterou 

máme společné charakteristiky. Je nám líto lidí na vozíčku, nevidomých, neslyšících. 

Můžeme obdivovat, jak se se svým postižením vyrovnávají. Často jsou to pro nás lidé, 

kterým je potřeba pomoci. Mnohdy už si ale neuvědomujeme, že za nálepkou postižení 

Nela Mohoritová 7/111 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky 

je konkrétní člověk stejný jako kterýkoli jiný člověk, se svými dobrými i špatnými 

vlastnostmi. Nepředstavujeme si vozíčkáře, který páchá trestnou činnost, nevidomého, 

který šikanuje nebo neslyšícího, který bere drogy. Nesmíme však zapomínat, že lidé s 

postižením, žijí ve stejném světě jako my, přestože jejich podmínky pro život jsou v 

mnohém rozdílné, jsou také ohroženi sociálně patologickými jevy, které se v současné 

společnosti vyskytují, a to jak rizikem, že se stanou jejich obětí, tak rizikem, že sami 

budou aktéry některých jevů sociálně patologického charakteru, jakým je také užívání a 

zneužívání návykových látek, na které se ve své diplomové práci zaměřím. 

Vrátím-li se k úvodní představě neslyšícího dospívajícího chlapce, napadá mě 

několik otázek: Setkal už se s drogami? Ví o nich něco? Užívá snad nějaké tak jako 

někteří z jeho sluchově nepostižených vrstevníků? Jak jeho postižení zvětšuje nebo snad 

zmenšuje riziko, že drogy užívat bude? Může o tom s někým mluvit? A zajímá ho to 

vůbec? Dozví se o drogách něco ve škole? 

Výše uvedené otázky naznačují, jakým směrem se bude ubírat moje diplomová 

práce, jejímž tématem je primární prevence ve školách pro sluchově postižené. Proč ve 

školách? Tam je totiž směřována největší část primárně preventivních aktivit. Tam je 

možnost, vzhledem k povinné školní docházce, na každé dítě či mladého člověka 

intenzivně působit po dlouhé časové období, hned v těsném závěsu za rodinou. V 

případě dětí se sluchovým postižením pak význam školy jako sociálního prostředí, kde 

je možné preventivní působení, ještě narůstá, protože je docházka často nutně spojena s 

celotýdenním pobytem na školním internátu. 

Svou práci strukturuji následovně: v první části představím systém primární 

prevence v ČR obecně, aby bylo v další části možné ukázat, jak ji ovlivňuje skutečnost, 

že cílovou skupinou jsou sluchově postižení. Jaké metody si z široké nabídky vybírá pro 

tuto skupinu, jaká specifika ji v této oblasti provázejí. Praktickou část zaměřím na 

systém a stav primární prevence na základních školách pro sluchově postižené v Praze. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Primární prevence - teoretická východiska 

1.1. Co jsou to drogy 

Chceme-li se věnovat primární prevenci užívání a zneužívání návykových 

látek, je nutné si nejprve položit a zodpovědět otázku, co vlastně drogy jsou, jaké mají 

místo a význam v současné společnosti. Zodpovězením těchto otázek se plynule 

dostaneme k postavení a významu primární prevence. 

Slovo droga pochází z nizozemského slova droog, což znamená suchý nebo 

vztahující se k vysušenému stavu zboží, a v původním významu označovalo určitým 

způsobem upravenou rostlinnou, živočišnou nebo nerostnou surovinu určenou k 

přípravě léčiv. Druhý význam slova droga (vzniklý nepřesným překladem anglického 

slova drugs), ve kterém je toto slovo velmi často skloňováno v médiích, školách, 

neziskových organizacích i jinde, je „omamná a psychotropní látka". Jinak řečeno, je to 

látka, která po vpravení do organismu způsobuje změnu vnímání, prožívání a chování a 

má současně závislostní potenciál, tedy může vyvolat závislost. V České republice 

definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako „omamné a psychotropní látky (...) a 

přípravky je obsahující"(Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 

2009, str. 7). 

Drogy jsou velmi heterogenní skupinou látek s odlišným působením, 

vzhledem, rozšířením apod., proto se dále rozdělují do dalších skupin a podskupin podle 

různých kritérií. Pro legislativu je nejvýznamnější rozdělení na návykové látky legální 

(tzn. látky, jejichž výroba, prodej a konzumace jsou povolené, byť s určitým věkovým 

omezením nebo i bez legislativního omezení, patří sem alkohol a tabák [Miovský a kol. 

2007]) a návykové látky nelegální. Další dělení lze provést podle účinků (tlumivé, 

stimulační a halucinogenní), podle způsobu užívání, míry nebezpečností, dostupnosti a 

dalších kritérií. 
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1.2. Historie a současnost užívání a zneužívání NL 

Kořeny užívání látek s psychotropními účinky sahají hluboko do historie 

lidstva. Slovy Stanislava Kudrleho „historie užívání psychedelických látek je stará jako 

lidstvo samo." (Kudrle 2003, str. 83). O užívání takovýchto látek máme doklady již v 

paleolitickém šamanismu, ve staré Číně, Indii, Sumerské říši, v kulturách 

předkolumbovské Jižní i Severní Ameriky, ve starém Řecku, středověkém mastičkářství 

a čaroděj nických rituálech. Na rozdíl od dnešního užívání (které mnohdy přechází do 

zneužívání) bylo tehdejším motivem především náboženství, rituály a léčitelství. 

(Kalina 2003). 

Během staletí se však motivy užívání, rozšíření a samotné látky značně 

proměnily. K látkám přírodním, méně nebezpečným, přibyly látky synteticky 

připravené. Z výlučného užívání určitými jedinci při určitých rituálních příležitostech se 

stalo užívání masové. Objevilo se injekční užívání a problémy s ním spojené (přenos 

infekčních nemocí atd.). 

Během 20. století se drogová problematika se všemi svými důsledky 

zdravotními, sociálními, ekonomickými a psychologickými stala problémem 

společenským. Od roku 1990 můžeme oblast užívání a zneužívání návykových látek 

považovat například vedle oblasti životního prostředí, migrace, infekčních nemocí a 

dalších za problém globální, tzn. týká se všech zemí světa, setkává se s ním většina 

jedinců a vyžaduje tedy řešení na úrovni mezioborové, meziresortní a mezinárodní 

spolupráce (Kalina 2003). Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém konceptu 

Zdraví pro všechny ve 21. století, ze kterého vychází také dokument v ČR zásadní pro 

tvorbu protidrogové politiky Národní strategie protidrogové politiky na rok 2005 až 

2009, vidí problém užívání drog jako ohrožení veřejného zdraví, jako problém, který je 

nebezpečný jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Jedním z pilířů řešení drogové 

otázky je také primární prevence. 
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1.3. Primární prevence v systému protidrogové politiky 

„Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, 

vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně 

vymáhání práva uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. 

Jejich konečným cílem je snížit užívání všech typů drog a/nebo potencionální rizika a 

škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku jejich užívání nastat." 

(Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009, s. 7). Je vystavěna na 

čtyřech pilířích: primární prevenci, léčbě a resocializaci, snižování rizik a snižování 

dostupnosti. Tento model vychází z následujícího pohledu na problém návykových 

látek. 

Na problém šíření a užívání návykových látek můžeme nahlížet jako na 

problém nezákonného trhu, který má svou nabídku a svou poptávku. Strategie 

protidrogové politiky se tak podle Kalinova trojstranného modelu dají rozčlenit do tří 

oblastí: snižování nabídky (supply reduction), snižování poptávky (demand reduction) a 

snižování poškození (harm reduction). 

Snižování nabídky lze podle Mezioborového glosáře pojmů definovat jako 

„široký pojem užívaný pro řadu aktivit vytvořených pro zastavení či omezení výroby a 

distribuce nepovolených drog." (Kalina 2001). Jejími úkoly jsou na jedné straně 

kontrola výroby a prodeje legálních drog, na druhé straně potlačení distribuce drog 

nelegálních. Jedná se zejména o administrativní kontrolu, zákonnou represi a eradikaci 

zemědělské produkce (využíváno v producentských oblastech, například Jižní Ameriky 

a Asie). Provádí ji především orgány státní správy, policie, celní služba, kontrolní a 

správní úřady, justice a vězeňství. 

Strategie harm reduction je zaměřena na snižování možných zdravotních a 

sociálních rizik pro uživatele a zároveň na ochranu společnosti drogami nezasaženou. 

Přístup harm reduction může být vnímán poněkud kontroverzně, protože si nebere za cíl 

společnost absolutně bez drog, ale pracuje se stávajícím stavem. Mezi aktivity harm 

reduction, které se dají zařadit také do terciární prevence, patří například terénní 

programy výměny jehel, poskytování informací (o možnostech léčby či jiné odborné 

pomoci), kontaktní (situační) poradenství a edukace o rizicích, aplikační místnosti, v 

širším pohledu sem můžeme řadit také substituční programy. (Kalina 2001) 
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Snižování poptávky směřuje opačným směrem než strategie snižování nabídky 

a vhodně ji doplňuje. Nevyužívá represe, ale zastřešuje aktivity preventivního 

charakteru, a to prevence na třech úrovních: prevence primární, sekundární a terciární. 

Každý ze tří stupňů prevence využívá své vlastní metody a má trochu jinou cílovou 

skupinu. Pro všechny je však souhrnným cílovým příjemcem těchto aktivit, zůstaňeme-

li u Kalinova modelu drogové problematiky jako nezákonného trhu s návykovými 

látkami, potencionální nebo již existující zákazník tohoto trhu. Obecně je prevence 

definována jako „intervence určená k zamezení či snížení výskytu, šíření a škodlivých 

účinků užívání alkoholu a nealkoholových drog" (Základní pojmy z primární prevence). 

Aktivity tohoto typu jsou teoreticky nejúčinnější a nejlevnější. 

o Primární prevence se zaměřuje na osoby, které ještě s drogou do styku nepřišly. 

Její bližší představení a vysvětlení všech primárně preventivních cílů, aktivit, 

cílové skupině a dalšímu se budu věnovat v následujících kapitolách. 

o Sekundární prevence je zacílená na osoby, které již drogy užívají nebo jsou na 

nich závislí. Jejím cílem je u těchto osob předcházet vzniku, případně rozvoji a 

přetrvávání závislosti. Do aktivit sekundární prevence spadá včasná intervence, 

léčba a poradenství. 

o Terciární prevence míří také do řad osob, které byly nebo jsou uživateli 

návykových látek. Jejím mottem je předcházení vážnému či trvalému 

zdravotnímu a sociálnímu poškození vyplývající z užívání drog, zabránění 

relapsu a usnadnění návratu do běžného života. Pod terciární prevenci řadíme 

programy resocializační (pracovní terapie, chráněné dílny, sociálního 

poradenství, socioterapeutické kluby, výuka sociálních dovedností, 

rekvalifikační programy apod.) pro klienty s dokončenou léčbou a programy 

pro uživatele nerozhodnuté pro život bez drog, tj. aktuálně užívající, zaměřené 

na snižování zdravotních rizik (hlavně prevence přenosu nemocí). Překrývá se 

tedy do jisté míry se strategií harm reduction. 

V protidrogové politice ČR hrají klíčovou roli tyto subjekty: Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky, věcně příslušná ministerstva (ministerstva 

zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy - významné pro 

primární prevenci, obrany, spravedlnosti a další), Policie ČR, celní správa, kraje a obce, 
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odborné společnosti a nestátní neziskové organizace. Role a konkrétní rozsah 

odpovědnosti za jednotlivá odvětví určuje Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2005 až 2009. 
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1.4. Současná situace v ČR 

Při popisu současné situace drogové scény v ČR vycházím z Výroční zprávy 

ČR 2007 Incidience, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog 

Hygienické stanice hl. města Prahy a výroční zprávy Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2007. Soustředím se přitom především na data důležitá pro primární 

prevenci u dětí a mládeže. 

Na začátek uvedu několik obecných informací o stavu a trendech užívání 

návykových látek v ČR. Podle studií z minulých let (Celopopulační studie o zdravotním 

stavu a životním stylu obyvatel v ČR, 2004) vyzkoušelo nelegální návykovou látku drog 

přibližně 22 % dospělé populace (18-64 let), nejčastěji se jednalo o užití konopných 

látek (21 %), extáze (7 %), lysohlávek a jiných přírodních halucinogenů (3,5 %), u 

mládeže je procentuální podíl vyšší (viz níže). Počet problémových uživatelů (tzn. 

uživatelů praktikujících injekční užívání nebo dlouhodobě užívajících opiáty, drogy 

amfetaminového typu, kokain) se odhaduje na 30,9 tisíce (z toho cca 20,9 tisíce 

uživatelů pervitinu a cca 10 tisíc uživatelů opiátů). Nejvyšší počty problémových 

uživatelů jsou v Praze (cca 10 tisíc) a Ústeckém kraji (cca 4,6 tisíc). Podle výše 

uvedených dokumentů jsou základními trendy za rok 2007 : 

• stabilizace užívání drog v obecné populaci 

• zastavení rostoucího trendu u konopných látek, pokles užívání extáze, zvýšení 

užívání pervitinu a kokainu 

• zvýšení incidence HIV mezi uživateli drog (trojnásobný nárůst oproti r. 2006, 

12, 3% všech HIV nakažených) 

• relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami ( za rok 2007 zjištěno 

213 úmrtí na předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a 

psychotropními léky) 

• vrůst podílu problémových uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s 

nízkoprahovými programy, na cca 70% 

• zvýšení počtu kontaktů v nízkoprahových programech, růst počet jehel a 

stříkaček distribuovaných ve výměnných programech, zvyšování počtu 
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substitučních programů i jejich klientů 

• zvyšování průměrného věku uživatelů drog v kontaktu a v léčbě 

Význam a potřebnost primární prevence dokazuje mimo jiné zvýšené procento 

prevalence zkušeností s nelegálními návykovými látkami u dětí a mládeže. Podle 

Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) „alespoň jednu zkušenost 

s užitím nelegálních drog celkem 46,6 % respondentů, v naprosté většině se jednalo o 

konopné látky (45,1 %). Přibližně u poloviny z těch, kteří uvedli zkušenost s užitím 

konopných látek, se jednalo o jednorázovou zkušenost, polovina respondentů uvedla, že 

užila konopné látky více než pětkrát v životě. Jinou nelegální drogu než konopné látky 

užilo v životě 13,5 % respondentů, nejčastěji se jednalo o lysohlávky nebo jiné přírodní 

halucinogeny (7,4 %), LSD (4,9 %) a extázi (4,5 %). Zkušenost s užitím pervitinu 

uvedlo 3,5 % dotázaných, prevalence zkušeností s ostatními nelegálními drogami 

nedosahuje 2 %. Relativně časté jsou zkušenosti studentů s užíváním sedativ (9,1 %), 

těkavých látek (7,0 %) a anabolických steroidů (4,2 %), časté je užívání alkoholu v 

kombinaci s léky." (Mravčík 2007, str. 26). (Viz tabulka 1). Více zkušeností mají 

převážně chlapci, u opiátů a sedativ dívky. Subjektivně posuzovaná dostupnost 

konopných látek stoupá, u jiných nelegálních látek klesá. 

V roce 2006 byla zahájena certifikace programů primární prevence. Do 10. 4. 

2008 požádalo o certifikaci celkem 38 zařízení v rozsahu 51 programů. Podmínkám 

certifikace vyhovělo 33 zařízení se 45 programy a nevyhovělo 5 zařízení se 6 programy. 

Jedná se především o programy v rámci školní docházky (32 programů), dále mimo 

rámec školní docházky (4 programy), programy včasné intervence (3 programy) ediční 

činnost (2 programy) a vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence (4 

programy). 

Ve školách byly nejčastější formou primární prevence přednášky zaměřené na 

informace o návykových látkách, méně se zaměřovaly na možnosti pomoci při 

snižování rizik užívání a závislosti, málo se realizovaly programy na rozvoj dovedností 

a technik (zvyšování sebevědomí, techniky odmítnutí). Nejčastějšími realizátory byly 

policie a městská policie. Neziskové organizace naproti tomu nejčastěji realizovaly 

dlouhodobé interaktivní programy na základních školách a jednorázové semináře na 

středních školách. Dotacemi zMŠMT byly nejvíce podpořeny zážitkové programy 
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(17,8 %), adaptační kurzy (14,7 %) a jednorázové přednášky, besedy a semináře 

(13,6%). 

V roce 2007 proběhlo také plánování a příprava otevření Pražského centra 

primární prevence, které by mělo zkvalitnit a zefektivnit koordinování preventivních 

aktivit na území hlavního města. Bylo slavnostně otevřeno 5. září 2008. 

tabulka 1 Celoživotní prevalence s užitím vybraných látek ve studii ESPAD 2007 v % (Výroční 
zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007, str. 27) 

Celoživotní prevalence chlapci dívky celkem 

Jakákoliv nelegální droga 49,4 44,0 46,6 

Jakákoliv droga nekonopná 14,8 12,2 13,5 

Konopné látky 47,9 42,5 45,1 

Lysohlávky, jiné přírodní halucinogeny 9,3 5,7 7,4 

Těkavé látky 6,9 7,0 7,0 

LSD 5,4 4,6 4,9 

Extáze 4,8 4,3 4,5 

Steroidy 6,6 2,2 4,2 

Pervitin 3,4 3,6 3,5 

Heroin, opiáty 1,5 2,4 2,0 

Kokain 1,2 0,8 1,0 

Crack 1,2 0,5 0,8 

GHB 0,9 0,3 0,6 

Sedativa 6,1 11,7 9,1 

Alkohol+léky 13,6 22,9 18,5 

Injekční aplikace drogy 1,0 0,6 0,8 
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1.5. Definice primární prevence 

Slovo prevence znamená opatření, které má něčemu zabránit, předcházení 

nějakému jevu, ochranu před něčím. Primární má pak význam prvotní, základní, ale 

také hlavní (Klimeš 1989).V širším pojetí jsou to aktivity zabraňující vzniku některých 

nežádoucích jevů jako je například kriminalita, šikana, rasismus, šíření nemocí (např. 

virus HIV). To všechno nazýváme primární prevencí sociálně patologických jevů. 

Jednou z podoblastí takto široce pojaté primární prevence je potom primární prevence 

užívání návykových látek. Pokud tedy výše uvedené obecné významy vztáhneme na 

tuto konkrétní oblast, dostaneme definici primární prevence jako opatření (aktivit a 

intervencí), která mají předejít užívání návykových látek u osob, které ještě nejsou s 

drogou v kontaktu (proto primární, prvotní). 

Cílem primární prevence je zabránit vzniku užívání nebo alespoň oddálit první 

užití drogy do co nejvyššího věku. S přihlédnutím k současnému stavu užívání drog 

mezi mladými lidmi je dílčím cílem, který se již pohybuje na hranici primární a 

sekundární prevence, zabránit experimentování nebo ho snížit. Hlavním smyslem 

primární prevence je ochrana zdraví člověka, jak jej definuje WHO, tedy ne jen jako 

pouhou nepřítomnost nemoci, ale jako „stav tělesné, duševní a sociální pohody" (Bém, 

Kalina 2003, str. 277), což se s mnohými důsledky užívání drog, ať už zdravotními, 

psychickými nebo sociálními neslučuje. 

Primární prevence by měla dbát na to, aby se pro mladé lidi stal životní styl 

zaměřený na ochranu a udržení zdraví atraktivním, má nabízet životní styl bez drog jako 

pozitivní hodnotu. To je samozřejmě v praxi poměrně složité. Je to také proto, že drogy 

jsou natolik rozšířené a běžné, že někteří mladí lidé považují za normální spíše je užívat 

než neužívat. Proti tomu se primární prevence snaží různými prostředky bojovat, snaží 

se ve společnosti zvyšovat tzv. drogové vědomí (analogické s ekologickým vědomím, 

právním vědomím apod.). Tento proces se nazývá denormalizace drog, což znamená „že 

se normy a hodnoty určitého společenství změní tak, že lidem nepřipadá užívání a 

šíření drog jako žádoucí, ale ani jako neutrální sociální norma." (Bém, Kalina 2003, str. 

277) 
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1.6. Bio-psycho-sociální model 

Kalina a Bém (2003) k vysvětlení východisek a cílů primární prevence 

vytvořili tzv. bio-psycho-sociální model. Ten si je možné představit jako trojúhelník, 

jehož vrcholy jsou tři subjekty - člověk, droga, prostředí - propojené vzájemnými 

vztahy, což dohromady vytváří systém, ve kterém může docházet k užívání drogy. 

Zároveň do tohoto systému každý z těchto tří subjektů přináší faktory, které mohou buď 

riziko užívání zvyšovat (rizikové faktory) nebo snižovat (protektivní faktory). Primární 

prevence má pracovat jak se subjekty, tak s faktory, které do systému vstupují 

(protektivní faktory posilovat a rizikové potlačovat). 

1.6.1. Droga 

Pro prevenci je nutné dobře znát jev, kterému chceme předcházet. To znamená 

dobře znát druhy drog, jejich psychoaktivní účinky na vnímání a emocionální ladění 

člověka, rizika spojená s jejich užíváním, způsob aplikace, potenciál vzniku závislosti. 

1.6.2. Prostředí. 

Prostředí dělí autoři modelu (Bém, Kalina 2003) do tří oblastí: společnost, 

rodina, vrstevníci. 

Společenské prostředí představuje ten nejširší okruh, který nás obklopuje a 

působí na nás. Jak společnost vypadá, jaké jsou její normy, hodnoty, obecně společenské 

naladění, postoj k návykovým látkám, to všechno má vliv na jedince - potencionálního 

uživatele drog. Vládne ve společnosti chudoba nebo přiměřené materiální podmínky, je 

dostatek příležitostí ke vzdělávání, jak je to s nezaměstnaností, jaká je úroveň zdravotní 

a sociální péče, jaká je výše kriminality, rasové diskriminace, tyto a další aspekty 

vytvářejí podle své kvality rizikové nebo protektivní faktory, kterými nás společnost 

vybavuje. Společenské prostředí zahrnuje dále dostupnost drog, koncepci drogové 

politiky, informovanost, ceny alkoholických a tabákových výrobků i nelegálních drog, 

reklamu, propagaci/zákazy a omezení návykových látek. Také prostorové uspořádání 

obyvatel má svůj vliv, rozdílné faktory přináší prostředí velkoměsta a vesnice. 

Rodinné prostředí je značně intimnější, osobnější, užší. Rodina je základní 

sociální jednotkou, začleňuje člověka do společnosti a má celou řadu funkcí 
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(socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další [Průcha 2003]). 

„Vytváří emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy 

etiky a životního stylu." (Průcha 2003, str. 202). Proto má na jedince, zvláště na děti a 

dospívající, na které se prevence zaměřuje především, velký vliv. Ten však nemusí 

pracovat jen ve prospěch prevence. „Rodina může mít ochranou roli před vstupem do 

světa drog, ale také přispět k riziku, že se drogy stanou pro děti přitažlivé." (Vaňková 

2007, str. 43). Rodina se podílí na ovlivnění vzniku závislosti jak protektivními, tak 

rizikovými faktory. Charakteristikami rodiny, kterých si je třeba všímat, jsou: 

emocionální vztahy v rodině, kontrolní strategie rodičů, možné formy problémové 

vazby mezi rodiči a struktura rodiny. (Vaňková 2007). Mezi rizikové faktory patří: 

o užívání návykových látek (legálních i nelegálních) rodiči nebo sourozenci (vzor 

chování pro dítě) a stím související dostupnost drog v rodině, schvalování 

tohoto druhu chování 

o nevyjasněné role v rodině, nejasná pravidla pro chování, hyperprotektivní 

výchova, přílišná přísnost ve výchově, kladení přehnaných nároků na dítě, ale na 

druhou stranu také příliš liberální výchova bez vymezení jakýchkoliv mantinelů 

chování dítěte, nedůsledná výchova 

o citová deprivace v dětství, nedostatek času na dítě, nedostatek lásky, péče, 

projevů citu a dohledu, zanedbávání, zneužívání, týrání dítěte 

o chudoba, nezaměstnanost, duševní choroba rodičů, časté stěhování 

o absence rodiny, neúplná rodina, výchova jedním rodičem, dysfunkční rodina, 

spory mezi rodiči, špatné vztahy s širší rodinou, domácí násilí 

Rodina disponuje také protektivními faktory, na jejich posilování se zaměřuje 

prevence v rodině. Jsou to podle Nešpora (2007): 

o Dostatečná a přiměřená, láskyplná péče, pevné citové vazby, ochrana, bezpečí 

dítěte, uspokojování potřeb, respekt k dítěti 

o Středně omezující vřelý styl výchovy oběma rodiči, jasná pravidla pro chování 

a jejich dodržování, přiměřený dohled 

o Rodiče mají jasný odmítavý postoj k návykovým látkám, vedou děti k zájmům, 

předávají pozitivní hodnoty 
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o Duševně zdraví, zodpovědní, spolupracující, ve společnosti přizpůsobení 

rodiče, dobré vztahy s širší rodinou 

Vrstevnické prostředí má velký význam především v adolescenci, tedy 

v období dospívání a mládí, věkově vymezeném mezi 10. a 20. až 22. rokem života. 

(Macek 2003). Je to období biologických, psychologických, emocionálních i sociálních 

změn a rychlého vývoje. Jedince usiluje především o osamostatnění, sebeprosazování a 

sebeidentifikaci (Semiginovský 2005). Vliv rodiny se v tomto období poněkud oslabuje 

a na síle nabývá vliv vrstevnických skupin, které mají několik funkcí. „Vrstevnický 

vztah umožňuje vzájemné poskytování názorů, pocitů a vzorců chování, zkoušení bez 

větších závazků (...) plní funkci komunikační a interakční platformy, kde může 

dospívající testovat sám sebe." (Macek 2003, str. 57). Mladý člověk zde zkouší svou 

autonomii, snaží se získat určité postavení a s tím i sebedůvěru a respekt. Skupina 

vrstevníků vytváří podporu pro osamostatnění od rodiny, obranu před autoritou 

dospělých, možnost vyzkoušet si sociální role, vytváří si vlastní hodnoty a normy. 

Skupina vrstevníků udává módu a životní styl. Objevuje se tzv. skupinová konformita, 

napodobování chování, vyjadřování, oblékání atd. Mladý člověk se stává sebejistějším 

ve svém chování, „protože se tak chovají i ostatní." (Skácelová 2003, str. 308) 

Využitím síly a významu vrstevnických vztahů jsou v primární prevenci tzv. 

peer programy, které navozují protektivní faktory pomocí vyškolených dobrovolníků 

z řad vrstevníků, kteří potom pozitivní hodnoty, postoje a chování přenáší na cílovou 

skupinu. 

Naopak mezi rizikové faktory vrstevnických skupin podle Nešpora (2007) patří 

užívání drog vrstevníky, prodrogový postoj mezi vrstevníky, antisociální chování 

vrstevníků, šikanování, problémy s autoritami a vazby na organizace s destruktivními 

rysy. 

Školní prostředí. Z hlediska prostředí je pro děti a mladistvé velmi důležité 

také prostředí školy, které Bém a Kalina (2003) řadí pod vrstevnické prostředí a dále se 

o něm nezmiňují. Škola a školní prostředí, ale není dle mého názoru jen o vlivu 

vrstevníků, ale do hry protektivních a rizikových faktorů zde vstupuje mnoho dalších 

věcí jako způsob provádění primární prevence, klima školy a třídy, nabídka 

mimoškolních aktivit, spolupráce s dalšími organizacemi, přístup učitelského sboru 
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k problematice návykových látek a k žákům či studentům samotným, způsoby řešení 

problémů s návykovými látkami. Analogií ve světě dospělých je prostředí zaměstnání. 

Mezi rizikové obory v tomto okruhu patří zdravotnictví, pohostinství, umělecká a 

vědecká povolání, obecně povolání se snadnou dostupností drog, povolání ve zvýšené 

míře spojená se stresem, špatné vztahy na pracovišti a další faktory. 

1.6.3. Jedinec 

Není to jen okolní prostředí a droga, co má vliv na začátek užívání nebo vznik 

závislosti. Velkou měrou ovlivňuje tento proces také jedinec sám. Faktory, které působí 

stejně jako u předchozích rizikově nebo protektivně, jsou na základě principů 

biologických nebo psychologických. 

Mezi biologické faktory na vznik užívání/závislosti návykové látky patří 

„způsob jejího zpracování v organismu, na něm se spolupodílejí různé 

neurotransmiterové systémy." (Vágnerová 2006, str. 68). Dále okolnosti těhotenství 

matky (zda matka v těhotenství užívala nějaké návykové látky, např. užívání určitého 

množství alkoholu v těhotenství může způsobit tzv. fetální alkoholový syndrom), 

průběh porodu, psychomotorický vývoj dítěte, prodělané nemoci, traumata, zdravotní 

omezení, postižení (Kudrle 2003). Rizikové je dlouhodobé onemocnění, zvláště pokud 

je bolestivé. Genetické dispozice hrají také určitou roli, není ovšem doposud dostatečně 

prokázáno, jakým způsobem a do jaké míry mohou geny vznik závislosti ovlivňovat. 

Z psychologických faktorů jsou to především osobnostní charakteristiky. 

Z výzkumů vyplývá, že „tendence k určitému způsobu prožívání, uvažování a reagování 

zvyšuje pravděpodobnost užití nějaké psychoaktivní látky (a tím i vzniku závislosti)." 

(Vágnerová 2004, str. 554). Není však možné říci, jak upozorňuje řada autorů v odborné 

literatuře, že by některý specifický typ osobnosti jednoznačně předurčoval vznik užívání 

návykových látek. Možné vysledovat jen určité dílčí vlastnosti, způsoby chování, 

prožívání atd. jako rizikovější než jiné. 

Riziková je v první řadě oblast sebehodnocení, rizikovými faktory jsou ve 

velké míře nízké sebehodnocení a sebevědomí, podceňování se, s tím také souvisí 

zvýšení rizika u jednotlivců s nižším výkonem. V emočním prožívání mezi rizikové 

faktory patří úzkost, deprese, psychické napětí, celková emoční labilita a neuspokojení. 

Stejně tak je rizikem nižší práh odolnosti vůči stresu, zátěži, neschopnost vyrovnat se se 
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stresem. Z oblasti sociálních vztahů zvyšuje nebezpečí nedostatek schopnosti čelit tlaku 

vrstevníků, nedostatek asertivity. Dalšími rizikovými faktory jsou agresivita, zvýšená 

potřeba vyhledávání vzrušujících, dráždivých zážitků, hyperaktivita, poruchy 

soustředění a pozornosti. Ve způsobu chování je to impulsivnost, nezdrženlivost, 

snížená sebekontrola, sklon k okamžitému uspokojování aktuálních potřeb bez ohledu 

na následky do budoucnosti. 

Nebezpečí vzniku závislosti zvyšují také poruchy chování, asociální chování a 

další psychické poruchy (např. schizofrenie, deprese, úzkostné poruchy, poruchy 

osobnosti, zejména disociální a emočně labilní). (Vágnerová 2004) 

Mezi psychické faktory vzniku užívání nebo experimentování patří také 

motivace. Co vede člověka k užívání návykových látek? Co droga člověku přináší? Na 

tuto otázku se při prevenci, která se logicky s cílem odradit od užívání těchto látek spíše 

zaměřuje na jejich negativní účinky a rizika, často zapomíná. Pokud by však užívání 

drog lidem nic kromě nepříjemných důsledků nepřinášelo, patrně by problém 

zneužívání návykových látek neexistoval nebo alespoň ne v takové míře. To, že drogy 

mohou přinášet rychlé a nenamáhavé uspokojení některých lidských potřeb, brzy 

poznají i děti a mladiství, na které je prevence zaměřena především, a zatajováním 

informací o „příjemných" účincích drog jen ztratí preventivní aktivity u této cílové 

skupiny věrohodnost (proto je prevence založená na pouhém odstrašování neúčinná). 

Samozřejmě není možné vyzdvihovat tyto účinky, ale je dobré, aby si děti a mladiství 

uvědomili, proč lidé drogy berou, co jim to přináší a na druhé straně co jim to bere, jaké 

důsledky to může mít. 

Důvodů k užívání drog může být celá škála, pro každého jedince je proces 

motivace individuální (u jednoho člověka se může objevit i několik důvodů zároveň). 

Jak upozorňuje Radimecký (2006), nelze je stereotypně zužovat na únik z nudy nebo 

útěk před problémy. To je pouze jeden z balíčků důvodů, kdy se člověk snaží z bavit či 

překonat něco negativního, uniknout něčemu. Na druhé straně jsou důvody pozitivně 

laděné s cílem uspokojit potřebu, získat něco pozitivního, nějaký zážitek apod. Třetí 

oblastí je oblast uspokojení určitých sociálních potřeb, sociální konformity. Jde tedy 

většinou o snahu uspokojit některé potřeby, které mohou být trojího charakteru 

(Vágnerová 2004): 
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Potřeby uniknout něčemu negativnímu. Uniknout problémům, zbavit se nudy, 

stresu, frustrace, pocitů neschopnosti, méněcennosti, životní apatie, smutku, špatné 

nálady, ale také fyzické nebo psychické bolesti. 

Potřeby získat něco pozitivního. Zlepšit smyslovou zkušenost a rozkoš, zlepšit 

fyzický výkon, stimulovat uměleckou kreativitu a výkon, inspiraci, prozkoumat své 

vlastní já, vyvolat slast, rozkoš, prožitek transcendentna, uvolnit zábrany, napomáhat 

náboženským praktikám. 

Sociální potřeby. Zařadit se mezi vrstevníky, do určité skupiny, subkultury, 
podpořit a zlepšit sociální interakci, vytvořit si vlastní identitu, rebelovat. 
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1.7. Systém primární prevence v ČR 

Důležitým východiskem je vůbec systémové chápání primární prevence, 

chápání prevence v celém komplexu protidrogové politiky, v návaznosti na sekundární a 

terciární prevenci a instituce tyto služby poskytující, také chápání prevence v systému 

faktorů, které ji ovlivňují (prostředí, jedinec, droga, tzv. biopsychosociální model). 

Primární prevence je utvářena několika oblastmi. První oblastí jsou samotné 

programy primární prevence (ať už jsou to programy nespecifické nebo specifické 

prevence), další oblast se věnuje sekundární cílové skupině (tzn. takové, která může mít 

přímý vliv na skupinu primární), tato oblast zahrnuje vzdělávání pedagogů, lektorů 

primární prevence, rodičů a ostatní odborné veřejnosti. Neméně důležitou oblastí je 

informační servis. Nově se v poslední době do systému zavádí oblast výzkumu a hlavně 

evaluace, tzn. hodnocení. 

Primární prevence má dva hlavní proudy, prevenci nespecifickou a specifickou, 

které se ve svém působení vzájemně doplňují. V rozdělení pozornosti mezi tyto dvě 

oblasti by mělo být dosaženo vyváženosti, neměla by se jedna z nich příliš přeceňovat 

na úkor druhé, jak tomu bylo v minulosti, kdy se v určitém období preferovala až 

přeceňovala prevence nespecifická, nebo naopak (Miovský 2007, str. 7). Oba proudy 

mají své opodstatnění, svou cílovou skupinu, své zaměření a cíle. Není možné se 

spoléhat pouze najeden z nich. 

Nespecifická primární prevence se přímo nedotýká tématu návykových látek. 

Jsou to aktivity, které se zaměřují na posilování protektivních faktorů snižujících riziko 

vzniku užívání návykových látek, na osvojování pozitivního sociálního chování. Snaží 

se o rozvoj schopnosti kvalitní organizace a využívání volného času, rozvoj osobnosti, 

nadání a zájmů. Do této škatulky řadíme volnočasové aktivity: zájmové kroužky všeho 

druhu (ve škole, DDM apod.), sportovní aktivity, turistické a skautské oddíly, základní 

umělecké školy, programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, 

nízkoprahová kluby pro děti a mládež apod. Tyto aktivity přímo nesouvisí s problémem 

zneužívání drog, byly by provozovány i v případě, že by drogový problém neexistoval. 

Mají širší, obecnější význam pro výchovu a rozvoj dětí a mládeže. 

Specifická primární prevence je úžeji zaměřená. K definování jejího významu 

lze použít tzv. negativní ekonomická definice: „programy specifické primární prevence 
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užívání návykových látek jsou všechny takové programy, které by neexistovaly, kdyby 

neexistovaly problémy spojené s užíváním návykových látek, tj. tyto programy by za 

neexistence těchto fenoménů (např. drogové závislosti) nevznikaly a nebyly rozvíjeny." 

(Miovský 2007, str. 11). Jsou to aktivity přímo zaměřené na problematiku drog. 

1.7.1. Vzdělávání sekundární cílové skupiny 

Motivem vzdělávání pedagogů, rodičů, realizátorů primární prevence a celkově 

odborné veřejnosti je snaha o zvyšování efektivity primární prevence. Vzhledem k 

tomu, že v ČR většina preventivních aktivit směřuje do škol, jsou významným podílem 

v této skupině zastoupeni školní metodici prevence, kteří mají zajišťovat koordinaci a 

realizaci školních preventivních programů. O konkrétní náplni jejich práce a případných 

problémech na školách se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách, již zde však 

považuji za nutné podotknout, že je v této oblasti velmi žádoucí podpora a možnost 

dalšího vzdělávání. Několik příkladů vzdělávacích aktivit: pravidelné otevřené 

mezioborové semináře v o.s. Prevcentrum, pracovní skupiny metodiků prevence, 

každoroční konference na téma primární prevence, konzultace a poradenství v 

pedagogicko-psychologických poradnách, besedy pro rodiče. 

1.7.2. Informační servis 

Tato oblast primární prevence má za úkol shromažďování a rozšiřování 

informací o drogách a prevenci jejich užívání. V první fázi je nutný sběr a 

vyhodnocování, případně aktualizace dat, po jejichž zpracování má být zajištěn snadný 

přístup k těmto důležitým informacím pro všechny cílové skupiny (primární i 

sekundární), častá aktualizace informací a snadná dostupnost. Využívají se k tomu 

informační materiály (např. letáky a brožury s různými typy služeb, nabídkou 

programů, kontakty na organizace zabývající se primární prevencí, poradenstvím), 

webové stránky (např. www.odrogach.cz,www.drogy-info.cz,www.prevcentrum.cz, 

www.sananim.cz), adresáře a databáze (např. adresář okresních metodiků prevence, 

poskytovatelů primární prevence), knihovny (knihovna Centra adiktologie, knihovna 

Národního monitorovacího centra, knihovna Sananim). 

1.7.3. Výzkum a evaluace 

Výzkum a evaluace programů primární prevence jsou v ČR v současné době 
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velmi aktuální otázkou. Podobný trend můžeme sledovat od 90. let i v evropském nebo 

celosvětovém měřítku (např. evaluace Akčního plánu boje proti drogám EU na r. 2000 -

2004). U nás byla tato oblast poměrně dlouho dobu opomíjena, přestože hodnocení a 

zjišťování účinnosti je velmi důležitou stránkou preventivních programů a je jedním z 

hlavních nástrojů ke zvyšování jejich efektivity. Detailní hodnocení plánování, průběhu 

a výsledků programu je zpětnou vazbou pro jeho realizátory, umožňuje program 

rozšiřovat, měnit, modifikovat tak, aby byl co nejefektivnější, neefektivní programy již 

neopakovat. Přináší také informaci pro financovatele programu, ať už je jím stát, nadace 

aj., jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity. Evaluace by měla být součástí 

každého programu primární prevence, minimální preventivní programy realizované na 

školách nevyjímaje. Příkladem programu evaluace je evaluace primárně preventivního 

komunitního programu realizovaného na Praze 6 o.s. Prev-Centrum (informace na 

stránkách www.evaluaceppp.cz). 

1.7.4. Programy primární prevence 

Programy primární prevence jsou vlastní realizací aktivit, které by měly vést ke 

splnění vytyčených cílů. Pokud mluvíme o programech primární prevence, myslíme tím 

ve většině případů programy specifické. Ty mají mít tyto charakteristiky: přímý a jasně 

vyjádřený vztah k užívání návykových látek, jasnou časovou a prostorovou 

ohraničenost, jasně definovanou a ohraničenou cílovou skupinu. (Standardy odborné 

způsobilosti poskytovatelů primární prevence užívání návykových látek 2005, str. 6) 

Nevypadají však jeden jako druhý. Tak jako je rozmanitá cílová skupina a její potřeby, 

tak jako jsou různé názory na způsoby realizace primární prevence, tak jsou také 

rozdílné programy. Ty v současné době představují velký balík různorodých aktivit, 

které se liší cílovou skupinou (její rizikovostí, věkem, vzděláním, příslušností k určité 

sociální skupině, projevy rizikového chování, profesí, místem, kde lze cílovou skupinu 

intervenovat [Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů primární prevence užívání 

návykových látek 2005, str. 6]), časovým rozvržením, formou, metodami práce, 

realizátorem, místem realizace apod. 
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1.8. Typy programů primární prevence 

1.8.1. Dělení podle rizikovosti cílové skupiny 

Nejčastějším typem dělení je u nás i v EU členění na všeobecnou (univerzální), 

selektivní a indikovanou primární prevenci. Toto dělení má jako hlavní kritérium míru 

rizikovosti cílové skupiny. Od nejobecnějšího vymezení, nejméně rizikové skupiny, se 

postupně cílová skupina zužuje až k těm nejvíce rizikovým jedincům. Jednotlivé úrovně 

na sebe vzájemně navazují (viz obr. 1) 

o Všeobecná primární prevence je nejnižší úrovní, tvoří základnu v tomto modelu, 

má tedy nej širší cílovou skupinu. Zaměřuje se na širší populaci bez rozlišení na 

méně či více rizikové skupiny. Cílovou skupinou mohou být např. žáci 

základních škol, studenti středních škol, pedagogové, rodiče. Nejčastěji je tento 

typ programů realizován na školách, ale je možné i jeho využití v komunitě. 

Patří sem také různé masmediální kampaně. 

o Selektivní primární prevence je cílena na populační skupiny více ohrožené, 

vykazující určitou zvýšenou míru rizika užívání drog, jsou u nich více 

zaznamenány rizikové faktory. Ty mohou mít biologickou, psychologickou, 

sociální nebo enviromentální povahu (Zaostřeno na drogy 1/2006, str. 4). Tento 

typ programů pak působí na celou tuto skupinu, nevěnuje se individuálně 

jedinci. Příkladem takového programu jsou programy včasné intervence pro 

problematické třídy. Mezi rizikové skupiny patří dále např. žáci zvláštních škol, 

skupiny handicapovaných osob, členové sídlištních part, ale také střední 

zdravotní personál, mladí nezaměstnaní, příslušníci národnostních a etnických 

menšin apod. 

o Indikovaná primární prevence se soustřeďuje na jedince, na rozdíl od 

předchozích úrovní, které vždy cílí na celou skupinu. Jejím cílovým klientem je 

jednotlivec, který má ve větší míře zvýšené rizikové faktory, který už třeba i 

užívá drogy a vykazuje další problémové chování, není u něj ale 

diagnostikována závislost. Není zde snahou jen oddálení začátku užívání, ale 

také zmírnění případného již existujícího stavu užívání a jeho následků. Tím 

tedy indikovaná primární prevence opět balancuje na hranici mezi primární, 

sekundární a terciární prevencí. Do cílové skupiny indikované primární 
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prevence patří např. děti nebo sourozenci závislých osob, děti s problematickým 

postavením ve skupině, osoby s poruchami chování, mladí experimentátoři, 

mladí pachatelé trestných činů. 

Obrázek 1 Model dělení primární prevence (převzato z Zaostřeno na drogy 1/2006, ročník 4., str. 3) 

1.8.2. Dělení podle věku cílové skupiny 

Věk je jedním z významných charakteristik cílové skupiny, proto je také 

využíván vždy v kombinaci s dalšími ukazateli jako kritérium pro dělení programů 

primární prevence (Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů primární prevence 

užívání návykových látek, 2005). Dělení v podstatě kopíruje jednotlivé stupně 

vzdělávání. Z tohoto hlediska rozlišujeme programy určené pro: 

o Předškolní věk (3-6 let) 

o Mladší školní věk (6-12 let) 

o Starší školní věk (12-15 let) 

o Mládež (15-18 let) 

o Mladé dospělé (18-26 let) 

o Dospělé (nad 26 let) 

1.8.3. Dělení podle časového rozvržení 

Časové hledisko, jak dlouhou dobu programem klienti prochází a jak je tato 
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doba rozvržena (jednorázově/opakovaně), má poměrně velký význam pro efektivitu 
• v 

primární prevence. Následující rozdělení je převzato z dokumentu MSMT Vybrané 

termíny primární prevence 2007. Zde se také uvádí, že z hlediska efektivity mají 

krátkodobé a nárazové programy význam minimální nebo nulový, doporučují se tedy 

spíše jako aktivity doplňkové. Podle výše uvedeného dokumentu můžeme programy 

rozdělit na: 

o Nárazové (jednorázové aktivity, rozsah 1-3 hodiny, např. přednáška, beseda) 

o Krátkodobé (rozsah několik hodin rozložených do několika dnů) 

o Střednědobé (2-3 roky) 

o Dlouhodobé (5 a více let) 

1.8.4. Dělení podle formy 

Forma provedení programu primární prevence také souvisí sjeho efektivitou. 

Jednotlivé formy se od sebe liší velikostí skupiny, na kterou se v jednom okamžiku 

působí, mírou interaktivity, využitím médií (film atd.), časovým rozvržením, 

realizátorem, zaměřením. Úřad vlády definuje způsoby realizace programů v 

dokumentu Definice výkonů (primární drogová prevence) a dělí je takto: 

o Přednáška (jednorázová aktivita založená na výkladu, na předávání informací 

většinou pro velkou skupinu lidí zaměřená na určité téma např. přehled 

návykových látek, jejich účinky a rizika, efektivita nízká z důvodů nárazovosti, 

nízké interaktivity, velkého počtu účastníků, doporučeno jako doplněk 

dlouhodobých aktivit) 

o Beseda (jednorázová aktivita vedená lektorem, který rozhovorem zjišťuje 

znalosti, názory postoje, odpovídá na dotazy, věnuje se tématům podle úrovně a 

potřeb posluchačů, vede diskuzi, míra interaktivity větší než u přednášky, ale 

účinnost poměrně malá, také jako doplněk) 

o Komponovaný program (jednorázová aktivita kombinující umělecké vystoupení, 

např. koncert, film, divadlo, s diskuzí s odborníky na téma návykové látky, 

možnost dotazů, snaha o větší atraktivitu, nevýhody stejné jako u přednášky) 

o Vzdělávací seminář (jednorázová aktivita, informačně-vzdělávací charakter, 
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zaměřeno najedno téma) 

o Interaktivní seminář (jednorázová aktivita, doporučeno zařadit do komplexního 

programu, interaktivní forma, zprostředkování informací o možných důsledcích 

užívání drog, o sociální síti, kde je možné hledat pomoc) 

o Edukativní program (ucelený vzdělávací program, nejen teoretická průprava, 

aktuální informace, ale také nácvik praktických dovedností, prohlubování 

získaných znalostí) 

o Program včasné intervence (indikovaná primární prevence, zaměřeno na 

jedince, podpora protidrogových postojů, norem, nabídka pozitivních alternativ, 

rozvoj osobnosti zaměřený na sebedůvěru, komunikaci, sociální dovednosti, 

spolupráci, využití volného času, schopnost čelit společenskému tlaku apod.) 

o Program primární prevence pro rizikové skupiny (selektivní primární prevence, 

zaměřeno na skupiny, nácvik řešení konfliktů, rozhodování se, sociálních 

dovedností apod.) 

o Peer program (dlouhodobý program, založený na peer prvku, zapojení 

vyškolených aktivistů/vrstevníků, formování postojů, norem, předávání 

informací) 

o Dlouhodobý/komplexní program primární prevence (komplexní, dlouhodobý, 

kontinuální, interaktivní program, rozsah min. 4 hod za rok, min. po 2 roky, 

zaměření na problematiku návykových látek a rozvoj sociálních dovedností jako 

u předchozích programů, podle Novákové (2003) můžeme dále dělit na 

dlouhodobé programy: 

• pro předškolní věk (zaměřeno na zdraví, hygienu, výživu, nebezpečí, 

vztahy k ostatním) 

• pro raný školní věk (rozvíjení látky probrané ve škole, obsah podobný 

jako u předškoláků) 

• 4.-5. třídy (zaměřeno na důvody užívání drog, nácvik reakcí na 

nebezpečné situace) 
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• pro 2. stupeň ZŠ (bezprostřední účinky a dlouhodobé následky 

zneužívání, nespecifická témata jako vztahy, řešení problémů, 

sebepoznání, komunikace apod.) 

• pro SŠ ( zde v praxi spíše jednorázové akce nebo příprava peer aktivistů) 

o Individuální poradenství (obecné - zaměřené na řešení aktuální situace, 

strukturované - s prvky psychoterapie) 

o Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům (obecné - řešení 

aktuální situace,strukturované - cílem pomoci rodině lépe chápat a pomáhat 

klientovi) 

o Informační servis klientovi (podávání přiměřených informací na základě 

vyjádřeného zájmu klienta, tematicky zaměřené) 

o Telefonické, písemné a internetové poradenství (získávání informací) (Kalina a 

kol. 2003) 

1.8.5. Dělení podle zaměření 

Všechny programy spojuje stejný cíl, tedy zabránění nebo oddálení začátku 

užívání. K tomuto cíli je však možné dostat se několika různými cestami, je možné se 

zaměřit na různé složky, které začátek užívání mohou ovlivnit. Tím se potom programy 

liší svým obsahem. Využiji zde dělení podle Hanbena (Galia 2005) do pěti 

typologických skupin podle zaměření na: 

o Informace a vyjasňování hodnot (zaměřeno pouze na znalosti) 

o Afektivní vzdělávání (zaměřeno na rozvoj schopnosti rozhodovat se, zvládat 

stres, na pozitivní sebehodnocení, ne na schopnost odmítat) 

o Vliv společnosti (zaměřeno na podporu schopnosti odolávání tlaku vrstevníků a 

společnosti, informace o drogách, někde složení slibu, stanovení norem) 

o Komplexní (zaměřeno na komplexní rozvoj, zahrnuty informace, nácvik 

rozhodovacích dovedností, schopnosti odmítat atd., podle Hansena je tento typ 

spolu s typem zaměřeným na vliv společnosti nejúčinnější) 

o Alternativy (zaměřeno na alternativy užívání drog, sociální dovednosti) 
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Obrázek 2 Míra aktivity účastníků jednotlivých typů programů primární prevence (Skácelová 
2003, str. 294) 
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1.9. Efektivita primární prevence 

Efektivita primární prevence znamená, jak je program účinný, jak plní dané 

cíle (krátkodobé a dlouhodobé) a jaké materiální a personální náklady jsou k tomuto 

potřeba. Samozřejmě platí, že program je tím efektivnější, čím nižší náklady na splnění 

cílů využívá. Z definovaných cílů vyplývá, že efektivní je takový program, který nemá 

účinek jen na znalosti, ale také na postoje a především na chování. (Nešpor 1998). 

Zjišťování efektivity v primární prevenci je poměrně složité vzhledem ktomu, že na 

cílovou skupinu působí souběžně s programem mnoho různých těžko zachytitelných 

faktorů, že účinek primární prevence by se měl projevit s odstupem několika lit, 

vyžaduje tedy dlouhodobý výzkum atd. Přesto jsou na základě výzkumů domácích i 

zahraničních formulovány zásady, které efektivitu programů zvyšují. Explicitně jsou 

vyjmenovány ve Standardech způsobilosti poskytovatelů programů prevence užívání 

návykových látek: 

Komplexnost a kombinace mnohačetných strategií. Tato zásada vychází 

z předpokladu, že příčiny vzniku zneužívání návykových látek a vzniku závislosti jsou 

multifaktoriální. Pro jejich postihnutí je proto třeba působit co nejvíce různými 

způsoby. 

Kontinuita působení a systematičnost plánování. Týká se jak programu 

samotného, tak jeho okolí. Program musí být dlouhodobý, vnitřně provázaný, musí ale 

také navazovat na programy jiné, doplňovat je, komunikovat s dalšími institucemi. 

Musí být integrální součástí systému primárně preventivního působení. To by mělo být 

soustavné a dlouhodobé a provázet cílovou skupinu od předškolního věku přes školní 

věk dále (nejúčinnější je začátek prevence 2 až 3 roky před prvním setkáním 

s návykovou látkou a její pokračování mnoho let potom [Nešpor 1998]). 

Cílenost a adekvátnost informací a forem působení. Jinými slovy program 

musí brát v potaz všechny charakteristiky a specifika cílové skupiny a účinně se jim 

přizpůsobovat. Mezi vlastnosti, které musí být zohledněny, patří věk, míra rizikovosti, 

etnická příslušnost, sociokulturní zázemí, úroveň vědomostí, míra zkušeností a postoje 

k návykovým látkám, specifika místního společenství (známý příklad z Nového 

Zélandu, kde zavedli po vzoru Velké Británie programy zaměřené na těkavé látky a 

jejich zneužívání, následkem toho bylo rozšíření tohoto zde doposud neznámého jevu 
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[Nešpor 1998]). Program pracuje s aktuálními potřebami cílové skupiny a s jejími 

očekáváními. Musí také vykazovat jistou dávku flexibility, schopnost přizpůsobit se 

konkrétní situaci a skupině. 

Propojení prevence užívání nelegálních a legálních látek. Alkohol a tabákové 

výrobky jsou totiž zpravidla tím prvním s čím se děti a mládež setkávají a také 

nejčastějšími látkami, které děti zneužívají. Jsou nejrozšířenější, nejdostupnější, 

společností do jisté míry tolerované, působí však velké lidské i materiální škody. 

Představují pro děti a mládež samy o sobě velké riziko. Navíc mohou do jisté míry 

iniciovat přechod k nelegálním drogám. 

Včasný začátek preventivních aktivit. Ty by měly být zahájeny již 

v předškolním věku (s adekvátním obsahem i formou: čím nižší věk, tím méně 

specifické zaměření). Čím dříve se začíná, tím větší je efektivita. 

Pozitivní orientace a demonstrace konkrétních alternativ. Zahrnuje podporu 

zdravého životního stylu, nabídku atraktivních alternativ, využívá pozitivních modelů, 

se kterými se může cílová skupina ztotožnit (vhodní jsou vrstevníci, 

kontroverzní/diskutabilní jsou bývalý uživatelé, naprosto nevhodní jsou současní 

uživatelé [Nešpor 1998]). 

Využití KAB modelu. KAB model (Knowledge, Attitude, Behavior- vědomosti, 

postoje, chování) je teoretickým východiskem primární prevence. Vychází z požadavku 

nepůsobit pouze na kognitivní složky (nezaměřovat se pouze na informace), ale hlavně 

na kvalitu postojů a především změnu chování, která je cílem primární prevence. 

Součástí programů by tedy mělo být získání sociálních dovedností (schopnost čelit 

tlaku k užívání návykových látek, zvyšování sebevědomí a sebejistoty, schopnost 

komunikace, nácvik asertivního chování, řešení problémů, schopnost autonomního 

rozhodování, zodpovědnosti). 

Využití peer prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení. Využití vrstevníků je 

zdůvodněno tím, že mohou mít na dospívající větší vliv než dospělí, v době 

adolescence totiž význam vrstevníků velmi stoupá, proto mohou být více přijímáni, 

akceptováni, mohou představovat větší autoritu a vzor k napodobení. 

Program by měl dávat účastníkům co největší prostor k vlastní aktivitě, 

iniciativitě, neměl by spoléhat na pouhé pasivní přijímání informací. Prožitek 
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zkvalitňuje vstřebávání informací. Důležitá je také rozmanitost forem práce (verbální i 

neverbální techniky, výtvarné, pohybové, dramatické, skupinové i individuální) a 

následná reflexe všech aktivit poskytující zpětnou vazbu. K interaktivitě programu 

přispívají techniky jako diskuse, hry, hraní rolí, modelové situace atd. To také klade 

požadavky na velikost skupiny, která program absolvuje. Ta by měla být co nejmenší, 

maximálním počtem je 30 účastníků (ve školním prostředí jedna školní třída), protože 

ve větším kolektivu není možné interaktivně pracovat a reagovat na potřeby všech 

jedinců. (Zaostřeno na drogy 2/2007,str. 4) 

Nepoužívání neúčinných prostředků. Jako neúčinné výzkumy prokázaly 

programy postavené na pouhém podávání informací bez působení na postoje nebo 

chování, na zastrašování (odstrašující příběhy, varovné slogany), pouze na afektivní 

výchově stavěné na emocích a pocitech, krátkodobé a málo intenzivní programy, 

programy bez interaktivních prvků, programy založené na zakazování, přehánění 

negativních následků užívání, moralizování, programy s nevyváženými či 

nepravdivými informacemi, programy na principu „prostě řekni ne" směřující výhradně 

k abstinenci. Dalšími charakteristikami nevhodných a neúčinných prostředků jsou 

„neosobnost, formalismus, využívání bývalých nebo aktuálních uživatelů, stavění 

programů na hvězdách, potlačování nebo bezbřehost diskuse, vedení shora a mimo 

místní kontext, amatérismus realizátorů, náhodný výběr úzkých specialistů (lékaři, 

policisté) neškolených v PP." (Bém, Kalina 2003, str. 282) 
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1.10. Školní primární prevence 

Škola je (po rodině) další důležitou společenskou institucí, která se do velké 

míry podílí na socializaci dítěte. Její funkcí je kromě toho vzdělávání a výchova, 

příprava na budoucí pracovní zařazení, celkový rozvoj a formování osobnosti jedince, 

jeho hodnot, postojů, názorů, ale má také funkci ochrannou, tedy má vytvářet a 

garantovat zdravé a příznivé prostředí pro rozvoj dětí a mládeže. Již tímto by měla být 

primární prevence nedílnou součástí školních programů. Navíc vzhledem k tomu, že 

v České republice je zavedena povinná devítiletá školní docházka, je škola institucí, 

kterou navštěvuje drtivá většina dětí a mládeže, což je nejvýznamnější cílová skupina 

pro preventivní působení. Škola je tedy institucí, která má jedinečnou možnost působit 

na téměř sto procent populace dětí ve věku do 6 do 15 let, a to velmi intenzivně, 

dlouhodobě a pravidelně. Proto se školní prostředí považuje za efektivní platformu pro 

drogovou prevenci. (Galia 2005) 

V celoevropském měřítku je pak větší důraz na směřování primární prevence 

užívání drog do škol obecným trendem, jak potvrzují zprávy Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Takovou strategii 

protidrogové politiky má kromě České republiky také např. Velká Británie, Francie, 

Norsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva a Lotyšsko. (Zostřeno na drogy 1/2006) 

V České republice je školní primární prevence věcí resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. To kromě koordinačních činností, meziresortní 

spolupráce a metodického vedení, uděluje také certifikace programům primární 

prevence podle dokumentu Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů primární 

prevence užívání návykových látek. Na nižší úrovni stojí krajský úřad, ten zřizuje 

pedagogicko psychologické poradny, které se primární prevencí zabývají, zajišťuje 

vzdělávání pedagogických pracovníků a ustanovuje krajského školského koordinátora 

prevence. 

Na úrovni konkrétních zařízení stojí metodik prevence v pedagogicko 

psychologické poradně, který provádí specifickou prevenci sociálně patologických 

jevů, koordinuje a podporuje, eventuálně poskytuje individuální konzultace školním 

metodikům prevence nebo pomáhá řešit problémy přímo na škole. 

Ve škole potom veškeré primárně preventivní aktivity zastřešuje osoba 

Nela Mohoritová 36/111 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky 

ředitele, který „vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů." 

(Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních, str. 3). Koordinuje tvorbu Minimálního 

preventivního programu, zabezpečuje poskytování poradenských služeb, jmenuje 

školního metodika prevence (viz podkapitola 2.10.3). Se školním metodikem 

spolupracuje také třídní učitel, a to hlavně při pedagogické diagnostice ve třídě, 

zachycování varovných signálů, udržování pozitivního sociálního klimatu ve třídě, 

spolupráci se zákonnými zástupci. 

Dokumenty upravující primární prevenci ve školách jsou především: 

o Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

o Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění 

pozdějších předpisů. 

o Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních. 

o Vyhláška č. 317/2005 Sb. MŠMT, o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

o Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 20 006/2007-51. 

o Vládní usnesení č. 693 ze 7.6. 2006, které upravuje povinnost certifikace 

programů primární prevence při čerpání finančních prostředků ze státní dotace 

od r. 2008. 

1.10.1. Školní preventivní strategie 

Školní preventivní strategie je „ucelená sada filozofických přístupů, 

dlouhodobých cílů, akcí a aktivit směřujících k prevenci (zne)užívání drog na školách." 

(Galia 2005, str. 9). Jasně deklaruje postoj a filozofii školy v přístupu k návykovým 

látkám a k řešení incidentů spojených s drogami. 

Při její tvorbě se vychází z aktuální situace, ze stavu poměrů, z kulturního, 
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sociálního a politického prostředí. Předchází jí důkladná analýza současného stavu 

preventivních aktivit, prostředí, klimatu, struktury a populace školy. Strategie tak 

reaguje na aktuální potřeby a specifika školy. Důležité je neomezovat se při její tvorbě 

na izolované prostředí školy, ale zahrnout do ní také místní komunitu, další instituce 

v okolí atd. Každý z místní komunity (žáci, rodiče, učitelé, ředitel, metodik, PPP, další 

instituce) má na této strategii participovat. Vhodné je při tvorbě také využít externích 

odborníků na primární prevenci. 

Školní preventivní strategie je součástí školního vzdělávacího programu a má 

dvě části: protidrogovou osvětu (programy primární prevence pro žáky, vzdělávání 

učitelů a rodičů, zařazování preventivních témat do výuky v jednotlivých předmětech) 

a způsob řešení konkrétních problémů spojených s drogami (školní řád, směrnice a 

nařízení ohledně incidentů spojených s drogami ve škole), které se stanou v prostředí 

školy. Poskytuje podněty k tvorbě Minimální preventivního programu. 

1.10.2. Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program je konkrétním oficiálním dokumentem, který 

vyjadřuje školní preventivní strategii. Je součástí výchovně vzdělávacího programu 

školy. Zaměřuje se na „výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich 

osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikačních dovedností" 

(Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních, str. 2). Jeho cílem je tedy ve spolupráci s 

rodiči formovat osobnost žáka tak, aby byl s ohledem na svůj věk schopen orientovat se 

v problematice sociopatologických jevů (jako je konzumace drog včetně alkoholu, 

kouření, kriminalita, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, 

rasismus, xenofobie apod.), aby byl schopen o těchto tématech přemýšlet, získávat a 

správně vyhodnocovat informace, dělat odpovědná rozhodnutí, aby své zdraví vnímal 

jako pozitivní hodnotu, uměl smysluplně nakládat se svým volným časem a zvládal 

základní sociální dovednosti. 

Minimální preventivní program se zpracovává na jeden školní rok. Na jeho 

tvorbě participuje celý pedagogický sbor s podporou ředitele školy a vedení, hlavním 

zpracovatelem a koordinátorem je školní metodik prevence. Často užší pracovní 

skupinu tvoří spolu s metodikem prevence také školní psycholog a výchovný poradce. 
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Odborným poradcem bývá metodik prevence v pedagogicko psychologické 

poradně.Minimální preventivní program odpovídá na základní otázky: Kde jsme teď? 
(výchozí situace) Co chceme? (cíle) Co nabízíme? (konkrétní aktivity) Jak to dopadlo? 

(evaluace). Vychází z aktuální situace a potřeb konkrétní školy, z vnitřních a vnějších 
podmínek školy (ze zmapované situace, z monitoringu ve třídách, ze specifik a 

charakteristik školy a jejích rizikových míst, z informačních zdrojů, odborné literatury). 

Stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle prevence, krátkodobé s termínem splnění. 

Popisuje aktivity pro jednotlivé cílové skupiny (pedagogy, žáky, rodiče). Obsahuje také 

údaje o hodnocení. 

Minimální preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce a 

průběžně má být vyhodnocován. Často je součástí výroční zprávy školy. 

1.10.3. Školní metodik prevence 

Náplň práce funkce školního metodika prevence upravuje o Vyhláška MŠMT 

č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Mezi jeho pracovní povinnosti patří koordinační a metodické činnosti 

(podílí se na tvorbě preventivního programu, koordinuje vzdělávání pedagogických 

pracovníků, metodicky vede prevenci, spolupracuje s orgány státní správy a 

samosprávy a s dalšími odbornými pracovišti, vede dokumentaci, věnuje se zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávání, integraci cizinců, prevenci rasismu a xenofobie), 

poradenské činnosti (vyhledává rizikové žáky, žáky s problémy a poskytuje jim a jejich 

zákonným zástupcům poradenství a odbornou pomoc, spolupracuje s třídními učiteli a 

dalšími pedagogickými pracovníky na sledování varovných signálů, připravuje 

integraci žáků se specifickými poruchami chování) a informační činnosti (shromažďuje 

a předává informace o prevenci, prezentuje výsledky preventivních činností ve škole, 

vede databázi externích spolupracovníků v této oblasti). (Vyhláška MŠMT č. 72/2005 

Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, příloha č. 3, str. 500-501). 

Kvalifikaci k výkonu této funkce má možnost metodik získat podle vyhlášky č. 

317/2005 Sb. MŠMT, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v systému dalšího vzdělávání. 

Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin ukončí obhajobou závěrečné 
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písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Vzdělávací kurzy poskytují 

akreditovaná centra, např. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské 

fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice UK v Praze, Katedra školní a pedagogické 

psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze, Oddělení dalšího vzdělávání 

Pedagogické fakulty MU Brno, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje a další. 

Existuje také profesní organizace sdružující metodiky prevence Česká asociace 

školních metodiků prevence, která si klade za cíl mimo jiné hájit zájmy metodiků, 

podporovat je metodicky a poradenský, poskytovat inspiraci k preventivním činnostem 

(http://www.casmp.tym.cz/). Vzdělávání metodiků by měl být věnován dostatek 

pozornosti, měly by být vytvářeny pracovní skupiny metodiků prevence s cílem 

vzájemné podpory, výměny informací a zkušeností, rozvojem vzájemných kontaktů. 

Přestože je funkce metodika prevence ve škole velmi důležitá a pro primární 

prevenci klíčová, potýkají se metodici na školách s celou řadou problémů. Mezi 

nejčastější problémy je uváděn nedostatek času, nesnížený úvazek, formalismus, 

nedostatek podpory ze strany vedení školy, podceňování funkce, spojování funkcí 

školního metodika a výchovného poradce, špatné platové ohodnocení a materiální 

zázemí, nedostatečná podpora kolegů, nedostatečný systém vzdělávání, absence 

kvalitních metodických materiálů, nemotivovanost. (Pilař 2007) 
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2. Žák/student se sluchovým postižením 

Pro charakteristiku specifik primární prevence ve školách pro sluchově 

postižené je nutné si nejprve přiblížit svět lidí se sluchovým postižením, svět žáků a 

studentů s tímto postižením, a vědět, co je to sluchové postižení, jaké postavení mají 

lidé se sluchovým postižením (tedy i žáci a studenti škol pro SP) ve společnosti, jak je 

organizováno školství pro SP, kde by měla primární prevence probíhat, v jakém 

prostředí se tito žáci pohybují. Vrátím-li se tedy k modelu jedinec-droga-prostředí, 

znamená to přizpůsobit tento model podmínkám světa sluchově postižených. 

Charakteristiky drogy v tomto modelu zůstávají stejné, zbývá tedy poznat důkladně 

osobnost žáků a studentů s SP a prostředí, ve kterém se pohybují, tedy komunitu lidí se 

sluchovým postižením, rodinné prostředí a školy zaměřené na tyto žáky. 

2.1. Co je to sluchové postižení? 

Sluch je jedním z pěti smyslů, kterými vnímáme okolní svět, kterými 

získáváme informace, pomocí nichž se ve světě orientujeme. Sluch je smyslem velmi 

důležitým pro život člověka, protože má rozhodující vliv na rozvoj komunikačních 

dovedností, řeči, jazyka a myšlení. Souvisí velmi těsně se vznikem řeči a je součástí 

systému zpětných vazeb, který produkovanou řeč kontroluje. Umožňuje tak účinnou 

interpersonální komunikaci, je tedy také významným faktorem při tvorbě sociálních 

vztahů. Ztráta sluchu představuje velkou komunikační bariéru a může tak ovlivňovat 

člověka v oblasti poznávání, vztahů k prostředí a rozvoje osobnosti (Sovák 1978). 

Přestože má sluch pro člověka veliký význam, absence sluchu nebo snížení 

schopnosti slyšet nemusí automaticky vést k narušení výše uvedených schopností se 

sluchem spojených. V příhodných podmínkách je totiž člověk schopen přijmout jiný 

komunikační kód, založený na jiné než audioorální cestě, založený na zrakovém 

vnímání, srovnatelný s kódem orálním. Řeč je o znakovém jazyku. Na základě uznání 

znakového jazyka jako svébytného a plnohodnotného jazyka je v současné době možné 

nahlížet na komunitu lidí se sluchovým postižením dvojím odlišným způsobem, a to 

z hlediska medicínského, nebo z hlediska jazykově kulturního. 
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2.1.1. Medicínský pohled 

Medicínský pohled vnímá člověka s určitým sluchovým deficitem jako 

člověka zdravotně postiženého. V popředí stojí vada či porucha sluchu, která je 

vnímána jako věc negativní, jako problém, překážka, nemoc, kterou je třeba napravit, 

kompenzovat. Z medicínského pohledu se pak soustředíme na diagnostiku sluchové 

vady či poruchy a na její kompenzaci. Míra postižení sluchu je značně individuální a 

má celé spektrum podob. Liší se především dobou vzniku, etiologií, charakterem 

trvání, hloubkou postižení, místem postižení. Je známa celá řada klasifikací. 

Podle doby vzniku se klasicky dělí sluchová postižení na vrozená a získaná, 

nebo také z hlediska vývoje řeči na vady prelingvální (vzniklé před ukončením vývoje 

řeči) a postlingvální (vzniklé po ukončení vývoje řeči). 

Podle charakteru trvání rozlišujeme sluchovou vadu a sluchovou poruchu. 

Sluchová vada má charakter trvalý, není zde možnost úplné nápravy. Sluchová porucha 

je charakteru přechodného, je zde možnost úplné nápravy sluchu po vhodné intervenci 

(Houdková 2005). 

Typy sluchových vad se dělí podle místa postižení v sluchovém aparátu. 

Rozlišujeme vady centrální a periferní. Centrální vady jsou způsobeny poruchou 

funkce nebo organickou poruchou vkorových a podkorových oblastech mozku, na 

centrálním sluchovém analyzátoru. Periferní vady postihují periferii sluchového 

analyzátoru, tj. oblast od zevního ucha ke sluchovému nervu. Jsou trojího druhu: 

převodní, percepční a smíšené. 

Převodní vady jsou lokalizovány mezi zevním uchem a oválným okénkem 

středního ucha. Jsou způsobeny překážkami různého druhu (ušní maz, deformity 

zevního ucha, cizí těleso apod.), které zabraňují nebo znesnadňují mechanický přenos 

zvukového signálu. Tyto vady nikdy nevedou k úplně hluchotě a často se dají snadno 

operativně vyřešit. Percepční vady jsou porušením funkcí vnitřního ucha, sluchového 

nervu nebo mozkové kůry. 

Dělení podle stupně sluchové vady je vícero. WHO dělí stupně sluchových 

vad podle velikosti sluchové ztráty vdB a frekvence v oblastech 500, 1000 a 

2000MHz. 
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o Ztráta 0-25dB normální sluch 

o Ztráta 26-40dB lehká nedoslýchavost 

o Ztráta 41-55dB střední nedoslýchavost 

o Ztráta 56-70dB středně těžké postižení sluchu 

o Ztráta 71-90dB těžké postižení sluchu 

o Ztráta 91dB a více velmi závažné postižení sluchu (Potměšil 2003) 

Ve speciálně pedagogické praxi se však nejvíce využívá dělení zohledňující 

jak stupeň sluchové vady, tak dobu jejího vzniku, protože to jsou dva zásadní faktory, 

které mají vliv na tvorbu a rozvoj řeči. Skupiny podle těchto kriterií uvádí Potměšil 

(2003) takto: 

o Hluchota je vrozená nebo v časném věku získaná ztráta sluchu, osoby 

s tímto typem postižení se označují jako neslyšící. 

o Ohluchlost je ztráta sluchu, ke které došlo v období dokončování nebo 

po dokončení vývoje řeči. 

o Zbytky sluchu je označení pro neúplnou ztrátu sluchu vrozenou či 

získanou, která nepříznivě ovlivňuje vývoj řeči (absence nebo 

retardace vývoje mluvené řeči), ale umožňuje využít zbytků sluchu při 

její výstavbě. 

o Nedoslýchavost je částečná ztráta sluchu vrozená či získaná s následky 

opožděného nebo omezeného vývoje řeči. Rozpětí míry postižení u 

nedoslýchavosti je široké, proto se dále dělí na: 

- Velmi těžká nedoslýchavost je porucha takového rozsahu, že 

neumožňuje běžnou komunikaci, postižený slyší pouze hlasitou řeč do 

vzdálenosti menší než jeden metr od ucha. 

- Těžká nedoslýchavost umožňuje slyšení řeči do vzdálenosti jednoho 

metru od ucha, není příliš efektivní pro běžnou komunikaci. 

- Střední nedoslýchavost umožňuje běžnou komunikaci mluvenou řečí 

za určitých podmínek (vzdálenost l-3m, sluchadlo). 
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- Lehká nedoslýchavost umožňuje využití sluchu s drobnými 

omezeními, dá se snadno kompenzovat. 

2.1.2. Jazykově kulturní pohled 

Jazykově kulturní pohled nebo také pohled antropologický, nevnímá člověka 

se sluchovým postižením jako zdravotně postiženého, ale jako příslušníka jazykové a 

kulturní minority. Tento pohled vychází z předpokladu, že neslyšící mají vlastní jazyk a 

vlastní kulturu. 

Zájem o znakové jazyky a počátek jejich zkoumání a cesty k uznání jejich 

svébytnosti sahá do 60. let minulého století. Jako první byl zkoumán americký znakový 

jazyk, tzv. ASL (american sign language), a to lingvistou Williamem Stokoem, který se 

zabýval shodnými rysy mluveného a znakového jazyka a dokázal, že znakový jazyk má 

některé atributy přirozeného jazyka, konkrétně dvojí členění a arbitrárnost (1960 studie 

Sign Language Structure, 1965 Slovník amerického znakového jazyka). Svou prací tak 

položil základ lingvistice znakových jazyků, tzv. sing linguistic, která „...podává 

o strukturní a funkční srovnatelnosti znakových jazyků s jazyky mluvenými další 

důkazy. Ukazuje se například, že srovnatelně se oba druhy jazyka zpracovávají 

v operační i dlouhodobé paměti, že srovnatelné jsou procesy jejich osvojování, 

v podstatě shodné jsou i druhy jejich stratifikace (geografické, sociální, funkční)." 

(Macurová 2001, str. 69) 

V našich podmínkách byla cesta znakového jazyka k uznání poněkud 

složitější. Přestože v našem prostředí znakový jazyk existoval, za komunismu bylo na 

školách jeho používání zakázáno až do roku 1985 (znovupoužívání ZJ umožnil školský 

zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 

škol [Krahulcová 2002]). S výzkumem se tedy začalo až v 90.1etech (počátky výzkumu 

nacházíme v Institut pro neslyšící v Berouně), vzhledem ke světovému výzkumu 

zhruba se třicetiletým zpožděním. Důležitým počinem v dalším vývoji bylo přijetí 

Zákona o znakové řeči v roce 1998 (zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a změně 

jiných zákonů). Ten právně potvrzuje výsledky výzkumů, tedy že znakový jazyk 

neslyšících je plnohodnotný, svébytný jazyk se všemi rysy, které má přirozený jazyk 

mít (tj. historičnost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost, znakovost, systémovost), 

že je to „přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-
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pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, 

pozicemi hlavy a horní části trupu." Tento zákon byl v roce 2008 novelizován Zákonem 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (zákon č. 384/2008 Sb.), 

který upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

jako jejich dorozumívacích prostředků, potvrzuje český znakový jazyka jako jazyk 

plnohodnotný. 

Současné výzkumem i legislativou podložené postavení znakového jazyka 

současně s tvrzením, že „přirozený jazyk má své kořeny v kultuře těch, kteří ho 

používají" (Procházková, Vysuček 2007, str. 8), opravňuje ktomu vnímat skupinu 

uživatelů znakového jazyka jako kulturní a jazykovou minoritu. Označení této menšiny 

by se potom mělo psát s velkým N, podobně jako píšeme Romové, Maďaři, Valaši 

apod. Takový způsob se praktikuje například v anglicky mluvících zemích. "Velké 

písmeno symbolizuje, že hluchý člověk není posuzován podle stavu sluchu, ale jako 

příslušník menšinové společnosti. Nejde o etnickou, ale o jazykovou a kulturní 

menšinu." (Strnadová 1998, str. 53). U nás se užívá jak neslyšící, tak Neslyšící, oba 

termíny mohou značit kulturně jazykový pohled. Ten je ale, jak potvrzuje Macurová 

(2001), ještě nedostatečně zakotven v odborných kruzích i u laické veřejnosti. 

Kultura neslyšících úzce souvisí se specifiky komunity neslyšících, uvnitř 

které je vytvářena a uchovávána. Obecně je kultura „komplex materiálních, ale 

především nemateriálních výtvorů (poznatků, idejí, hodnot, morálních norem aj.), které 

si lidská civilizace během svého vývoje vytvářela," v kulturně antropologickém slova 

smyslu je definována jako „způsoby chování, sdílené normy, hodnoty, tradice, rituály 

aj. charakteristické pro určité sociální a etnické skupiny."(Průcha 2003, str. 108) 
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2.2. Komunita N/neslyšících 

Synonymem pro slovo komunita je společenství. Komunita neslyšících je tedy 

společenstvím neslyšících lidí, které spojují určité společné znaky a které se nějakým 

způsobem liší od ostatní společnosti. U neslyšících jsou těmito znaky především 

hluchota, způsob komunikace (tzn. komunikace českým znakovým jazykem) a 

vzájemná podpora (Kosinová 2008). Komunita neslyšících má veyětšinové společnosti 

to specifické postavení, že jeden ze znaků, kterými se liší od většiny, tedy komunikace 

znakovým jazykem, je radikálně odlišný od mluveného jazyka. Dorozumění mezi 

komunitou a většinovou společností je v mnohých případech značně problematické, a 

proto je komunita neslyšících velmi uzavřenou a soudržnou skupinou založenou nejen 

na společném jazyku, ale i historii, podobných zkušenostech (např. s většinovou 

společností, se školní docházkou), zážitcích, skupinou, ve které funguje mnoho 

vzájemných vztahů, předávají se zde informace, často se uvnitř komunity uzavírají 

sňatky nebo partnerství. Objevují se dokonce subkomunity vznikající v této komunitě, 

například subkomunita neslyšících gayů a lesbiček. 

Důležitým znakem komunity je specifická kultura, která je zde vytvářena a 

předávána dalším generacím. Patří do ní nejen umění (poezie ve znakovém jazyce, 

malířství, sochařství, divadlo - pantomima i činohra), ale také zvyky a pravidla chování 

(pozdravy, „tleskání", dotýkání, navázání/přerušení/ukončení konverzace apod.), hry, 

humor, anekdoty, povídky založené na znakovém jazyce. Přirozeně také vznikají 

organizace, kluby, spolky, které členy komunity sdružují a rozvoj kultury podporují. 

Názory na to, kdo patří do komunity neslyšících se liší, různí autoři uvádí 

různá kritéria. Obecně jsou to faktory vnější (Bakerová uvádí podmínky jazykové, 

audiologické, politické, společenské [Kosinová 2008]), ale také vnitřní, tj. člověk se 

musí vnitřně cítit být členem této komunity, tzv. postojová hluchota (Redlich 2007). 

Rozhodující význam má ovšem (kromě vnitřních faktorů) používání znakového jazyka. 

Strnadová tento názor podkládá tím, že „jde o sdružování nikoliv na základě stavu 

sluchu, ale na základě shodných dorozumívacích potřeb." (Strnadová 1998, str. 53). 

Podle některých pojetí do komunity patří i někteří slyšící (např. slyšící děti neslyšících 

rodičů, tlumočníci, lidé, kteří pracují pro komunitu neslyšících). 
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2.3. Vzdělávání dětí a mládeže se sluchovým postižením 

Vzdělávání sluchově postižených má u nás poměrně dlouhou tradici. První 

ústav pro neslyšící byl založen roku 1786 v Praze a byl pátým ústavem tohoto zaměření 

v Evropě. Od té doby vzdělávání sluchově postižených prošlo mnoha změnami. 

Zajímavé je, že od počátků až do současnosti můžeme sledovat spor mezi dvěma 

zásadními vzdělávacími metodami, metodou orální a metodou využívající znakový 

jazyk. 

Přístupy ke vzdělávání sluchově postižených vychází především ze způsobu 

komunikace. Jak píše Krahulcová: „komunikace je alfou i omegou výchovy a 

vzdělávání sluchově postižených dětí." (Krahulcová 2002, str. 69). Volba způsobu 

komunikace a s tím spojená volba vzdělávací metody je ale ovlivněna také samotným 

přístupem k člověku se sluchovým postižením, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

Zda sluchově postižené vnímáme jako zdravotně postiženého nebo jako kulturní 

menšinu, jaký jazyk považujeme za jejich jazyk mateřský, to jsou zásadní otázky, 

kterými se jednotlivé přístupy liší. Podle systému komunikace můžeme rozeznat čtyři 

základní metody: 

Metoda orální je metodou nejstarší a dlouhou dobu u nás byla jedinou možnou 

vzdělávací metodou (v době jednotného školství po druhé světové válce až do roku 

1985 se vyučovalo pouze orální metodou). Jejím cílem je „osvojení si mluvené, 

hláskové řeči a didaktického obsahu vzdělávání." (Krahulcová 2002, str. 29). Důraz je 

kladen na mluvenou řeč, odezírání a využití zbytků sluchu. Existují orální metody 

čisté/unisenzorické (využívající pouze sluch a mluvení) a metody 

volnější/multisenzorické (využívají i vizuálně motorické prvky jako daktylní abecedy, 

pomocné artikulační znaky, psanou podobu jazyka). Orální metoda má dobré výsledky 

u dětí s méně závažnou ztrátou sluchu a dětí nedoslýchavých a dětí s kochleárním 

implantátem. Problematické bylo její univerzální používání také u žáků s těžšími 

sluchovými vadami, pro které je využívání zbytků sluchu obtížné až nemožné. Orální 

metoda vychází v podstatě z medicínského pohledu, bere za mateřský jazyk sluchově 

postižených jazyk český, mluvenou češtinu. 

Metoda totální komunikace je založena na individualizaci komunikace, na 

využití všech dostupných komunikačních metod, jejich kombinaci s cílem dosáhnout 
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co nejkvalitnější účinné komunikace. Využívá znakový jazyk, mluvený jazyk, psaný 

jazyk, pantomimu, daktylní abecedu atd. tak, aby vyhovovala komunikace konkrétnímu 

dítěti. Potměšil (2003) k tomuto způsobu dodává, že míšení různých kódů může mít i 

negativní důsledky, například zde chybí setkávání s jazykem jako systémem. 

Metoda simultánní je založena na paralelním používání dvou kódů, orálního a 

nejčastěji vizuálně motorického, který má mluvený jazyk podporovat, vizualizovat a 

gramaticky zpřesňovat. Nejčastějším spojením je mluvený jazyk a znakový jazyk. I tato 

metoda může ovšem vést k pololingvnosti, přetížení apod. 

Metoda bilingvální někdy označovaná také jako bikulturní vychází z pohledu 

jazykově kulturního. Předpokladem je svébytnost jazyka a kultury neslyšících a uznání 

znakového jazyka jako mateřského jazyka neslyšících. Jde zde také o užívání dvou 

jazykových kódů, majoritního a znakového, ale ne simultánně, nýbrž odděleně. 

V raném věku se zde klade důraz na znakový jazyk, posléze také na psanou podobu 

majoritního jazyka. Součástí je také osvojování kultury neslyšící komunity. Důležitou 

roli v tomto systému hraje neslyšící pedagog jako mluvní vzor. 

Vzdělávání sluchově postižených je upraveno školským zákonem (zákon č. 

561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, paragraf 16). Děje se buď ve speciálních školách, nebo integrované. Školy 

pro sluchově postižené jsou mateřské, základní a střední. 

Na základních školách pro sluchově postižené probíhá vzdělávání stejně jako 

na běžných základních školách podle Školního vzdělávacího programu, který je 

vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

V tom se uvádí že, „na úrovni ŠVP je možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah 

základního vzdělávání pro tyto žáky (pozn. žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami) tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a 

skutečnými možnostmi těchto žáků." (RVP pro základní vzdělávání, str. 106). Je možné 

upravit délku hodin, zařadit speciální předměty (u sluchově postižených především 

znakový jazyk, logopedickou péči, komunikační a sociální dovednosti apod.). ŠVP 

současně uvádí, jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, 

výukových programů je ve vzdělávání využíváno. 

Různé stupně škol pro sluchově postižené (MŠ, ZŠ, SŠ) se často sdružují do 
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komplexů na jednom místě, kde se může navíc nacházet i speciálně pedagogické 

centrum nebo další organizace věnující se sluchově postiženým. Takové komplexy škol 

najdeme např. ve Valašské Meziříčí, ve Výmolově ulici v Praze, v Holečkově ulici 

v Praze, v Plzni, v Brně a dalších městech. Koncentrace škol na jednom místě převážně 

ve velkých městech pak vyžaduje na většině škol zavedení možnosti internátního 

pobytu pro děti ze vzdálenějších měst a vesnic, v jejichž okolí není žádná škola 

v dosahu. 
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2.4. Osobnost a postižení sluchu 

Osobnost je v pojetí psychologie každý člověk se svou jedinečnou strukturou, 

je to „soubor relativně stálých vlastností, které člověka charakterizují (...) individuální 

jednota člověka, jeho duševních vlastností a dějů, utvářená a projevující se v jeho 

společenských vztazích." (Kubíková 1996, str. 113). V odborné literatuře se můžeme 

setkat s pojmem osobnost sluchově postižených ve smyslu typické osobnosti utvářené a 

determinované právě sluchovou vadou. Souhlasím však s Ladislavem Požárem (1999) 

a dalšími autory, že samotné sluchové postižení není tím, co má schopnost utvořit 

osobnost jako celek, a že tedy neexistuje typická osobnost člověka se sluchovým 

postižením. Při utváření osobnostních charakteristik z tohoto pohledu záleží na velkém 

množství faktorů: doba vzniku vady, časnost diagnostiky, rozsah vady, rehabilitace, 

kvalita školského zařízení, obětavost, schopnosti a přístup rodičů, přítomnost člověka 

se sluchovým postižením v rodině aj. Přestože nelze definovat typickou osobnost 

sluchově postiženého, můžeme najít určité společné osobnostní rysy, které ovšem nelze 

považovat za normu, ale za možnost. 

Některé osobnostní charakteristiky jsou ovlivněny tím, že se sluchem je 

svázán rozvoj mluveného jazyka. Rozvoj jazyka pak dále podmiňuje rozvoj myšlení, 

osobnosti a sociálního chování. Jazyk jako takový je velmi důležitý pro zdravý vývoj 

jedince. „Je to základní nástroj myšlení, porozumění okolnímu světu i sobě sama. Přes 

jazyk poznáváme, pojmenováváme a uchopujeme okolní svět, rozvíjíme náš svět 

vnitřní, naše prožívání." (Procházková, Vysuček 2007, str. 9). V rodinách, kde rodiče 

s dítětem komunikují od počátku pomocí znakového jazyka (tzn. neslyšící rodiče 

neslyšících dětí), tento problém absence jazyka nevzniká. Většina dětí se sluchovým 

postižením (až 90%) se ale rodí do slyšících rodin. 

Jiné osobnostní charakteristiky nejsou přímo primárním výsledkem sluchové 

vady, ale vychází z kulturní deprivace, z postavení lidí se sluchovým postižením ve 

společnosti a přístupu společnosti k nim. 

2.4.1. Myšlení a poznávací procesy 

Myšlení je ovlivněno omezením přístupu informací. Přijímání informací je 

omezeno na zrakovou a hmatovou cestu. Znemožněno je tím také tzv. mimovolné 
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učení, učení se z mímovolně zaslechnutých informací (např. od rodičů, z médií, ve 

společnosti, ve škole, v dopravních prostředcích apod.), které má význam pro sociální 

rozvoj dítěte. Největším problémem je ale absence jazyka, pokud není mluvený jazyk 

nahrazen plnohodnotným jazykem znakovým. Potom je myšlení, které se vyvíjí 

v závislosti na jazyce, více konkrétní, vázané na realitu, pomaleji se dosahuje 

symbolického stádia myšlení, zobecnění, logického myšlení, myšlení v pojmech. 

S vázaností na aktuální realitu potom podle Vágnerové (2004) souvisí také problémy 

v plánování budoucnosti a zhodnocení minulosti. 

Omezené je také vnímání kontinuity dění. Vzhledem k tomu, že sluch nelze 

nijak „uzavřít", vnímáme neustále určité zvukové pozadí, které nám dodává pocit 

jistoty a kontinuity dění, i když například zrovna nevnímáme zrakem. Neslyšící tuto 

možnost nemá, pokud ztratí vizuální kontakt (případně hmatový) přestává získávat 

jakékoli informace. Proto mohou mít neslyšící problémy s vnímáním kontinuity dění a 

času, s pochopením vztahů mezi jednotlivými věcmi, lidmi, situacemi, skutečnostmi, 

s následností a očekáváním věcí budoucích. 

2.4.2. Emoce 

Emoční vývoj dítěte se sluchovým postižením je ovlivňován jeho postavením 

v rodině, ve společnosti, je limitován možnostmi a efektivitou jeho komunikace. Pokud 

vezmeme v úvahu fakt, že, jak již bylo řečeno, 90% neslyšících dětí se rodí do slyšících 

rodin, a také fakt, že sluchové vady jsou mnohdy diagnostikovány se zpožděním, 

nemají slyšící rodiče vraném věku a mnohdy ani v pozdějším věku dostatečnou 

komunikační výbavu k uspokojení komunikačních potřeb dítěte. Dalším možným 

Problémem rodičů je samotné přijetí faktu, že mají sluchově postižené dítě. Může se to 

odrazit kladením na dítě nepřiměřených nároků, které vytváří na dítě nátlak a vystavuje 

ho častým pocitům zklamání, nedostatečnosti. Vztah rodič -dítě může také poznamenat 

Pobyt dítěte v internátní škole, kdy se domů vrací pouze na víkendy a každodenní 

kontakt s rodinou je omezen. Vyvstává zde tedy řada faktorů, kterými může být narušen 

vztah dítě-rodič, což může vést k citové deprivaci dítěte. Ta může mít vliv na rozvoj 

osobnosti, na sebehodnocení a sebedůvěru a důvěru v okolí. Rodinné prostředí a 

výchova v rodině má podstatný vliv v primární prevenci užívání NL. 

Se situacemi, kdy se dítě či dospělý člověk se sluchovým postižením cítí 
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izolovaný, odstrkovaný, nepochopený, kdy nerozumí něčemu, co se kolem něj děje, se 

tito lidé setkávají velmi často, nejen v rodině, ale i v širší společnosti. Takové životní 

zkušenosti mohou vyvolávat pocity méněcennosti, izolovanosti, osamělosti a mít vliv 

opět na sebehodnocení, které je výrazným rizikovým faktorem pro vznik užívání či 

závislosti na návykových látkách. 

Komunikace s většinovou společností je často pro neslyšícího značně 

stresující a vyčerpávající. Zejména při odezírání, které je při komunikaci s většinovou 

společností mnohdy nezbytné, je nutné velké soustředění, neslyšící se snadno vyčerpá, 

Přesto je komunikace i přes vynaloženou námahu často nedostatečná, neuspokojivá, to 

zanechává pocity neúspěchu, stresu, napětí. Takové pocity mohou „zvyšovat jak 

úzkost, tak sklon k afektivnímu výbuchům nebo k jiné zkratkovité reakci." (Vágnerová 

2004, str. 215). Odborná literatura uvádí, že děti s poruchami sluchu mají více 

emočních a neurotických poruch, způsobených právě dlouhodobou frustrací, stresem a 

neuspokojivou komunikací, citovou deprivací, podnětovou deprivací a vyšším počtem 

perinatálních traumat (Požár 1999). 

2.4.3. Chování 

Literatura uvádí analogicky ke zvýšenému výskytu emočních poruch také 

zvýšený výskyt poruch chování u dětí se sluchovým postižením (Vymlátilová 2006). 

Zvláštnosti v chování neslyšících mohou souviset opět s komunikačními problémy. 

Sklony k agresivnímu, výbušnému, nepřiměřenému chování mohou vycházet, jak bylo 

řečeno výše, z nepochopení a komunikační frustrace. 

Mezi další charakteristiky, které jsou u neslyšících častěji pozorovány, patří 

impulsivnost a obtíže v sebeovládání. Impulsívnost může mít kořeny v nedostatcích 

vnímání kontinuity dění, ve snížené schopnosti plánovat budoucnost a dopady 

současného jednání do budoucnosti, a může vést k zaměření chování na aktuální 

Potřeby jedince. Sebeovládání a také schopnost empatie souvisí s rozvojem sebereflexe 
a s morálním vývojem, který je opět stavěn především na účinné komunikaci, 

dostatečné zpětné vazbě o chování od okolí, sociálních vztazích, mimovolném učení a 

dostatečné pojmové výbavě, kterou by dítě bylo schopno popsat své pocity atd. 

Sebeovládání vyžaduje zvnitřnění určitých norem, které jsou předávány ve většinové 

společnosti verbální cestou. 

Nela Mohoritová 52/111 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky 

Chování vnímané jako nevhodné ze strany slyšící společnosti může být také 

způsobeno nedostatečnou znalostí společenských zvyklostí a norem, nedostatečnou 

zkušeností se stykem se slyšící majoritou, limitovanými sociálními schopnostmi. 

2.4.4. Socializace a sociální inteligence 

Komunikační omezení jako patrně nejzávažnější problém spojený se 

sluchovou vadou zasahuje také do oblasti sociálních vztahů a sociální inteligence 

jedince (také sociální obratnost, kompetence). Dítěti se sluchovým postižením, které 

nemá dostatečný komunikační systém, chybí tímto nástroj, kterým by mohlo zkoumat a 

pochopit sociální situace a interakce. Věci se kolem něho sice dějí, ale vzhledem 

k tomu, že mu je nikdo kvůli komunikační bariéře nemůže vysvětlit, nechápe jejich 

význam, nedává si jednotlivé události do souvislosti, hůře si osvojuje sociální role. Je 

zde problém jak v porozumění, tak ve vlastním vyjádření svých potřeb a prožitků. 

Kromě komunikačního omezení je sociální inteligence u lidí se sluchovým 

postižením podle Šedivé (1997) ovlivňována především omezenými možnostmi 

mimovolného učení a nedostatečnou sociální zkušeností. O mimovolném učení jsem se 

zmínila již v předchozí části o rozvoji myšlení. Kromě věcných informací 

mimovolným učením také získáváme základní orientaci ve struktuře mezilidských 

vztahů a sociálních rolí. 

Nedostatečná sociální zkušenost má několik kořenů. Jedním z nich je 

výchovný styl rodičů a s ním spojená míra závislosti dítěte na rodičích. Jednou z reakcí 

na sluchové postižení u dítěte může být přehnaně ochranitelský výchovný styl. Rodiče, 

ve snaze ochránit své dítě, omezují jeho autonomii a podporují tak jeho závislost na 

rodičích, která je i bez tohoto výchovného přístupu obecně u dětí s jakýmkoli 

Postižením vyšší (Vágnerová 2004) a která může přetrvávat až do dospělosti a přinášet 

jedinci problémy v sociálních vztazích. Omezování autonomie vede také logicky 

k omezování příležitostí a možností k učení se zvládat samostatně sociální situace. 

2 toho může plynout pocit nedostatečné kompetentnosti k samostatnému jednání, 

obavy a vyhýbání se sociálním interakcím. (Šedivá 1997) 

Dalším z pomyslných kořenů, ze kterých vyrůstá nedostatečná sociální 

zkušenost, je sociální separace sluchově postižených. Ta je daná v dětství internátním 

Pobytem na školách pro sluchově postižené, kde je málo příležitostí k setkávání se 
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slyšícími vrstevníky i slyšící společností obecně, málo příležitostí k běžným sociálním 

situacím, se kterými se setkává dítě v rodině. V dospělosti je to potom relativní 

uzavřenost komunity neslyšících, kde je tendence vytvářet vztahy jen uvnitř komunity. 

S tím souvisí také vztah lidí se sluchovým postižením k slyšící většině. Ten 

může být na jedné straně podezřívavý a nedůvěřivý se snahou se od většiny izolovat, 

zaujmout obranný postoj. Vyplývá to ze zkušenosti lidí se sluchovým postižením se 

slyšící většinou, která je spojena s množstvím nedorozumění, jazykovou bariérou, 

nepochopením a nepříjemnými zážitky. Na druhé straně může být vztah ke slyšícím 

přehnaně důvěřivý a nekritický, pramenící z pocitu méněcennosti, nedostatečnosti 

(Procházková, Vysuček 2007), což může neslyšícího člověka činit zranitelnějším vůči 

snahám o manipulaci, podvod či zneužití, zneužití spojené s návykovými látkami 

nevyjímaje. 
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2.5. Specifika sluchového postižení v primární prevenci NL 

V následující kapitole shrnu a utřídím faktory, které do primární prevence 

návykových látek u dětí a mládeže se sluchovým postižením vstupují a mohou 

ovlivňovat tento proces. Ráda bych alespoň částečně našla odpovědi na otázky, jaké 

faktory u lidí se sluchovým postižením mohou negativně nebo pozitivně ovlivňovat 

riziko vzniku užívání NL či závislosti na nich, zda se jich tento sociálně patologický 

problém vůbec týká, zda má tedy vůbec primární prevence u lidí se sluchovým 

postižením význam. Pro přehlednost opět využiji schéma bio-psycho-sociálního 

modelu, pro jehož jednotlivé složky se pokusím najít rizikové a protektivní faktory 

charakteristické pro člověka se sluchovým postižením. 

2.5.1. Prostředí 

Již z hlediska prostředí je možné indikovat několik rizikových faktorů, které 

by mohly vstoupit do hry o vznik užívání NL. V první řadě je to rodina. Mezi rizikové 

faktory, kterými jsou ve zvýšené míře ohroženy děti se sluchovou vadou, patří vznik 

citové deprivace z důvodů nedostatečného komunikačního kódu, neuspokojení 

komunikačních potřeb dítěte, nepřijetí vady dítěte rodiči, narušení vztahů v rodině 

z důvodů obtíží v komunikaci, nedokonalé komunikaci, stresem spojeným se 

zdravotním postižením dítěte, z důvodů dlouhodobého odloučení od rodiny v případě 

internátní výchovy. 

Dalším rizikovým momentem je hyperprotektivní výchova, která může být 

reakcí rodičů na fakt, že jejich dítě má určitou vadu, a může vést jak k větší závislosti 

dítěte na rodičích a omezení příležitostí k sociálnímu rozvoji, tak v pubertálním věku 

ke zvýšenému vzdoru proti rodičovské autoritě, jejímž projevem může být také 

experimentování s NL. 

Školy pro sluchově postižené stejně jako školy běžné ovlivňují své žáky 

Především sociálním klimatem školy, klimatem třídy, způsobem provádění primární 

Prevence a vůbec celým systémem péče o žáky a nabídkou služeb (výchovný poradce, 

metodik prevence, školní psycholog) a aktivit (volnočasové aktivity, sport, tradiční 

školní akce). Speciální školy jsou typické menším počtem žáků ve třídě, což by mělo 

teoreticky učiteli usnadňovat práci s kolektivem, umožnit skutečně individuální přístup 
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ve vyučování i v osobním kontaktu s žáky, ve znalosti osobností, rodin, problémů 

jednotlivých žáků, což ovlivňuje včasné odhalení případných sociálně patologických 

jevů jak u jednotlivců (např. týrání, problémy s NL, záškoláctví apod.), tak v kolektivu 

(např. šikana). 

Dalším protektivním faktorem, a tedy plusem pro speciální školy, může být 

přítomnost neslyšícího/nedoslýchavého učitele nebo asistenta pedagoga jako vzoru 

dospělého člověka ze stejné komunity, se stejnými sociálními zkušenostmi, se stejnými 

podmínkami, jaké mají děti se sluchovým postižením. Neslyšící pedagog ovládá 

dokonale komunikační kód společný s dětmi, zná specifika světa neslyšících, dokáže 

tedy lépe vysvětlit a pochopit problémy, se kterými se děti mohou setkat. 

Speciální školy mají často také internátní provoz. Celotýdenní pobyt na 

internátu může ovlivnit vztah dítěte a rodiče, zvyšuje význam vrstevníků a jejich vliv 

na chování jedince, můžeme ho také považovat do jisté míry za rizikový faktor. Na 

druhé straně je dítě v internám určitou měrou izolováno od vnějšího světa, tedy i od 

světa, kde se dítě může setkat s návykovou látkou, ale i od světa, kde se může naučit 

vhodnému sociálnímu chování ve společnosti. 

Společenské prostředí z hlediska dostupnosti a společenské tolerance NL, 

Postoje k NL atd. (viz kapitola 2.6.2.) je pro člověka s nebo bez sluchové vady totožné. 
Jiné je ovšem postavení těchto lidí ve společnosti, jiná je dostupnost informací. Za 

rizikový faktor považuji za prvé zkušenost lidí se sluchovým postižením s většinovou 

společností, která je v mnoha případech nepříjemná, frustrující, stresující, 

neuspokojivá, což pramení z komunikační bariéry, z mýtů a předsudků vůči lidem se 

sluchovým postižením (považováni za mentálně postižené, nesamostatné, neschopné, 

agresivní, egoistické apod. [Procházková, Vysuček 2007]), neinformovanosti většinové 

společnosti atd. Taková zkušenost může negativně ovlivnit psychiku neslyšícího 

člověka (např. sebehodnocení, tvorbu identity) a následně působit jako rizikový faktor. 

Za druhé je rizikem zhoršená dostupnost informací pro sluchově postižené. 

Informace podávané sluchově orální cestou jsou dostupné jen zčásti a velmi omezeně 

(prostřednictvím odezírání), porozumění informacím podávaným psanou formou 

Jazyka často stojí v cestě špatná nebo omezená schopnost číst a rozumět českému 

Jazyku, v některých případech až funkční negramotnost. 
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Určitý vliv má jistě i komunita neslyšících. Vzhledem k uzavřenosti, 

omezenému počtu členů této komunity a velké provázanosti vztahů mezi členy by se 

dalo předpokládat, že bude mít spíše protektivní charakter jako prostředí, ve kterém je 

usnadněna sociální kontrola patologických jevů. 

Komunikační bariéra mezi slyšícími a neslyšícími tedy může nejspíš působit 

zároveň jako faktor rizikový (může negativně ovlivnit zkušenost a následně i psychiku 

a sebevědomí a sebehodnocení jedince se sluchovým postižením), ale zároveň také 

jako faktor protektivní, kdy komunikační bariéra může znesnadňovat přístup 

k návykovým látkám, zejména k látkám nelegálním, které jsou distribuovány 

dealerskými sítěmi. Na druhou stranu pokud se dealerem stane neslyšící (důvody 

rizika, že se sluchově postižený stane dealerem viz dále, kapitola 2.5.2 Jedinec) je cesta 

drogám do komunity neslyšících otevřená. 

2.5.2. Jedinec 

Z biologických faktorů je rizikem již samotné sluchové postižení. Jakékoli 

zdravotní postižení či omezení je totiž podle Kudrleho (2003) rizikovým faktorem. 

Dále je to větší procento výskytu perinatálních traumat, která jsou spojena následně 

také se zvýšeným výskytem neurologických, psychiatrických poruch a poruch chování. 

U dětí se sluchovým postižením se uvádí rozmezí od 10% do 30% jedinců 
s Psychopatologickými projevy (Vymlátilová 2006). 

Mezi psychologickými faktory je velmi důležitou oblastí oblast sebehodnocení 
a sebevědomí. Tato oblast je spjata s utvářením vlastní identity, která může být u dětí se 

sluchovým postižením značně problematická. Jedním z faktorů, které vstupují do 

tvorby obrazu sebe sama, je přístup okolí kjedinci. Ten je u dětí neslyšících 

narozených ve slyšících rodinách, jak již bylo několikrát řečeno, komplikován 

komunikační bariérou. Dítě nemusí být rodiči pro svou vadu přijímáno, může mít pocit 

vyloučení z rodiny (nechápe interakce, které kolem něj probíhají, nerozumí tomu, co se 
v rodině děje), izolace, nepřijetí. Okolí kněmu může přistupovat jako k osobě 

handicapované, nesamostatné, vyžadující pomoc ve všech oblastech života. Okolí mu 

často nerozumí a ono nerozumí okolí. Může vzniknout problém s příslušností ke slyšící 
či neslyšící společnosti (konflikt identity - jsem slyšící, nebo neslyšící?). Identita se 

totiž vytváří také skrze identifikaci s dospělým člověkem (Procházková 2005). Proto je 
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důležitý kontakt s dospělými neslyšícími, kteří mohou poskytnout adekvátní vzor a 

zprostředkovat kontakt s komunitou neslyšících. Snaha o vytvoření vlastní identity 

může být jedním z motivů k užití návykové látky. 

Celkově však zkušenost neslyšícího dítěte s okolním světem včetně rodiny 

může být značně frustrující a může zakládat pojetí sebe sama jako člověka podřadného, 

nedostatečného, bezmocného, chybujícího. Potměšil (2003) uvádí celou škálu pocitů, 

které mohou mít děti se sluchovou vadou a mohou ovlivnit tvorbu identity a 

sebevědomí dítěte. Je to například sebeobviňování (sluchové postižení příčinou 

problémů v rodině), zlost, provinilost, frustrace, izolace (pocit vyřazení, odlišnosti), 

deprese, pocit zamítnutí (pocit nechtěnosti způsobené hluchotou), bezmocnost 

(neschopnost ovlivnit věci kolem sebe), nedůvěřivost, trvalá úzkost (trvalý strach 

z chybování), strach, vyčerpanost, neúspěšnost. Sebevědomí je tímto velmi snížené, 

což je značným rizrkovým faktorem pro vznik závislosti a užívání NL. Procházková 

(2005) o tom ve svém článku říká: „...člověk nepozná svoji cenu ajeho sebevědomí 

bude značně podlomené. Tito lidé tíhnou k oblastem, které jsou ve společnosti 
v , , , , v . - řnctn totiž nevěří, že by mohli žít i jiným považovány za nevhodne a spatné. Lasto rouz ' ] 

způsobem" Navíc výčet samotných pocitů, které snížené sebevědomí způsobují, je 

téměř shodný s výčtem psychických rizikových faktorů (viz kapitola 2.6.3.). Droga se 

pak může dítěti, mladému či dospělému č l o v ě k u jevit jako snadný a mnohdy dostupný 

Prostředek k úniku od negativních pocitů, které prožívá. 

Dalšími rizikovými faktory přítomnými u neslyšících je zhoršené vnímání 

kontinuity dění které může znesnadňovat schopnost plánování a vnímání dopadu 

současného jednání do budoucnosti a podporovat zaměření na uspokojování aktuálních 

Potřeb, projevovat se v impulsivnosti jednání. 

• 1 ipví to že sociálnímu vývoji neslyšících Ze sociální oblasti se jako rizikové jeví to, 
v un w i é r (komunikační omezení, hyperprotektivní oeti stojí v cestě často mnoho barier ^umu 

, . v . nanA závislosti, sociální separace spojená výchovný styl rodičů vedoucí kprehnane zavisiosu, 
v . že jejich sociální zkušenost a sociální s Pobytem na internátě), coz vede ktomu, ze JCJ 

v , r nak více ohroženi tlakem okolí, nedovedou schopnosti mohou být nedostatecne. Jsou pale vrce on 
• . 4 . . w * « - h o o n o s t odmítnout nabízenou návykovou látku, Jednat asertivně, omezena muze byt scnopnusi 
vyřešit situaci jiným způsobem. 
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Problémový může být také vztah ke slyšící většině. Pokud je tento vztah 

přehnaně důvěřivý může vést, jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, k snazší 

manipulovatelnosti a zranitelnosti neslyšícího jedince. Platí to pro samotné užívání, 

kdy jedinec snáze podlehne špatnému přikladu či falešnému ujištění o bezpečnosti 

užívání drog. Ale člověk se sluchovým postižením tak může být snáze zmanipulován i 

k prodeji drog. Působí zde kombinace přehnané důvěřivosti, nedostatečného právního 

vědomí o rizicích, o trestních sazbách a vidina snadného zisku (Vymětal 2002). 

2.5.3. Informační servis 

Jak jsem již zmínila, dostupnost informací je pro neslyšící limitována za prvé 

nemožností využít sluch pro příjem informací, za druhé schopností číst a porozumět 

psanému českému jazyku. Jako informační zdroj tedy odpadá rozhlas, televizní vysílání 

je podmíněno užitím skrytých titulků pro neslyšící (zákon č. 231/2001 Sb. v paragrafu 

32, odstavci 2 uvádí: „provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je 

Povinen opatřit minimálně 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky 

pro sluchově postižené a provozovatel celoplošného televizního vysílání je 

Povinen opatřit 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro 

sluchově postižené, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak."). Využití internetu, časopisů 
a knih k získání informací je u části neslyšící populace omezeno právě kvůli 

Problémům s porozuměním čteného textu „z důvodů snížené či nedostatečné jazykové 

kompetence v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické" (Rádiová 2002). 

Publikace s texty upravenými přímo pro cílovou skupinu sluchově postižených 

v této oblasti zatím nevznikly (v oblasti sociálně patologických jevů vyšla taková 

Publikace o sexuálním zneužívání s názvem Sexuální zneužití! Co je to? přeložená 
z amerického originálu a publikace určená dospívajícím dívkám věnující se sexuální a 

rodinné výchově Kniha pro holky autorek Hurtové a Cupalové). Přitom, jak píše 

Rádiová (2002, str. 359): „významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů u 
d ě « a mládeže může sehrát také četba." Může člověku se smyslovým postižením do 

Jisté míry nahradit zkušenost, o kterou je ochuzeno v důsledku postižení, je důležitým 

informačním zdrojem, je celkově přínosná pro rozvoj osobnosti. 

Kromě potíží s porozumění psané češtině upozorňuje Langer (2002) také na 

Problém v pojmové vybavenosti z n a k o v é h o jazyka v oblasti slovní zásoby potřebné pro 
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primární prevenci návykových látek. Sestavil proto slovníček klíčových znaků pro 

primární prevenci, který obsahuje 37 výrazů jako např. absťák, AIDS, extáze, 

marjánka, patologické hráčství, téčko, závislost (Langer 2002). 

Dostupnost organizací, které se zabývají řešením problémů spojených 

s návykovými látkami, je opět znesnadňována komunikační bariérou. V Praze funguje 

jako kontaktní centrum pro problematiku závislostí pro neslyšící (jako jedna z aktivit 

této organizace) psychologická poradna v rámci organizace Federace rodičů a přátel 

sluchově postižených ve Praze 5 - Stodůlkách, která spolupracuje s krizovým centrem 

RIAPS a dalšími. 

2.5.4. Nespecifická primární prevence 

Nespecifická primární prevence spočívající především v aktivitách podporující 

smysluplné trávení volného času, tedy ve sportovních, zájmových, jazykových, 

výtvarných kroužcích, atd., je u dětí se sluchovým postižením zajištěna většinou při 

školách pro sluchově postižené formou odpoledních kroužků nebo aktivit s vychovateli 

na internátu. Školy také často pořádají různé tradiční akce (např. Halloweenské dlabání 

dýní vZŠ Výmolová, šachové a tenisové turnaje vZŠ Ječná, slavnostní předávání 

vysvědčení v ZŠ Holečkova). 

Existují i organizace věnující realizaci různých volnočasových kurzů a akcí 

Pro děti a mládež se sluchovým postižením, např. Jazykové centrum Ulita (kurzy 

českého jazyka, kurz kreativního tvoření, kurz herectví) nebo FRPSP (Stodůlecký 

jarmark, Noc s Andersenem, Zahradní slavnost, kurzy keramiky). 

2.5.5. Shrnutí 

Primární prevence užívání návykových látek ve školách pro sluchově 

Postižené je ovlivněna stejně jako v běžných školách pro běžnou populaci mnoha 

^znými faktory, mezi tyto faktory ovšem přibývá specifikum sluchového postižení. To 

s sebou nese faktory jak rizikového, tak ochranného charakteru. Mezi rizikové faktory 

Patří faktory týkající se prostředí jako p r o b l é m y v rodině, hyperprotektivní výchovný 
styl, odloučení od rodiny pobytem na internátu, frustrující zkušenost s většinovou 

společností, nedostatečný přístup k informacím, z faktorů týkajících se jedince potom 
větší množství perinatálních traumat, problémy v oblasti sebehodnocení, identity, 
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sebeovládání, emocí, myšlení, nedostatečná sociální zkušenost. Mezi protektivní 

faktory lze zařadit menší počet žáků ve třídách, a tedy možnost individuálnějšího 

přístupu, přítomnost neslyšícího pedagoga jako identifikačního vzoru, prostředí 

komunity neslyšících s větší sociální kontrolou sociálněpatologických jevů. Řada 

faktorů má ambivalentní charakter jako například sociální izolace, kterou lze pokládat 

za rizikový i ochranný faktor. Faktory se navzájem ovlivňují a je důležité se na ně dívat 

jako na vzájemně propojený systém. 

Zásadní fakta, která se v tomto systému mnohokrát objevují, jsou komunikace 
a jazyk. Sluchové postižení ze své podstaty zabraňuje komunikaci běžnou orálně 

auditivní cestou. To s sebou přináší omezení informačních zdrojů, komunikační 

bariéru, která následně ovlivňuje sociální vztahy v rodině, vztah ke společnosti jako 

celku a vztah k sobě samému, což zpětně působí na psychiku a osobnost sluchově 

Postiženého. Sluchové postižení také velkou měrou ovlivňuje osvojování českého 

jazyka, s tím potom souvisí omezení schopnosti čtení s porozuměním a ztenčení 

informačních zdrojů. 

Realizace primární prevence u sluchově postižených musí překonávat problém 
s jiným komunikačním systémem: přednášky musí probíhat ve znakovém jazyce nebo 

do něj musí být tlumočeny, filmy musí být doplněny titulky nebo překladem do 

znakového jazyka. V případě interaktivních programů se musí také využívat tlumočník 

do znakového jazyka nebo ještě lépe lektor ovládající znakový jazyk. Dalším 

Problémem je absence vhodných upravených textů či informačních materiálů pro tuto 

oblast a nedostatečná síť organizací přístupných lidem se sluchovým postižením. 
2 důvodů sociální izolovanosti cílové skupiny a nedostatečných sociálních zkušeností a 

dovedností, by primární prevence měla navazovat na trénink a rozvoj sociálních 

dovedností obecně. 

Na závěr lze říci, že z porovnání rizikových a protektivních faktorů vyplývá, 
že můžeme pokládat skupinu sluchově postižených za jednu z rizikových skupin. 

Primární prevenci by se tedy u dětí a mládeže měla věnovat velká pozornost, přestože 
Se m ů ž e zdát, že se jich tato problematika netýká. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Metodologie 

3.1. Předpoklady 

Praktická část se pokouší ověřit předpoklady vyplývající z teoretické části. 

Výchozí předpoklady lze shrnout do následujících bodů: 

1. Vzhledem k množství působících rizikových faktorů je skupina dětí a 

mládeže skupinou ohroženou vznikem závislosti na návykových látkách. 

2. Vzhledem k předpokládané sociální izolaci této skupiny může být 

rizikovost ze strany škol podceňována, tedy i snižován nebo zanedbáván význam 

primární prevence. 

3. Vzhledem ke komunikační bariéře je u žáků přepokládán informační 

deficit ve znalostech týkajících se návykových látek. 

4. Vzhledem k sociální izolaci se dá předpokládat menší dostupnost 

návykových látek, tím i zkušenost snimi, ale na druhou stranu také snazší 

manipulovatelnost a ovlivnitelnost jedince, která se může projevit naopak větším 

množstvím zkušeností. 

3-2. Cíle 
Cílem praktické části mé diplomové práce bylo zmapovat stav primární 

prevence návykových látek v základních školách pro sluchově postižené v Praze. 
Setření bylo zaměřeno na druhý stupeň základní školy, tedy od 6. do 9., případně 10. 

tndy. Dílčí cíle sledované při šetření na jednotlivých školách byly následující: 

* Popsat přístup k realizaci primární prevence NL a konkrétní způsoby jejího 

provedení: 

o specifická prevence - činnost metodika prevence, konkrétní typy 

preventivní programů či aktivit, spolupracující organizace, řešené 

problémy, využívané materiály 

o nespecifická prevence - nabídka volnočasových a mimoškolních aktivit 
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• Zjistit přístup učitelů k primární prevenci, využití zařazení témat týkajících se NL 

do vyučovacích předmětů 

• Analyzovat u žáků úroveň informovanosti o NL, jejich znalostí, postoje a 

zkušenosti 

3.3. Metody 
K dosažení výše uvedených cílů jsem použila následující metody šetření. 

Jednalo se o kombinaci kvalitativních a kvantitních metod. Pro popis přístupu k 

realizaci primární prevence NL a konkrétních způsobů jejího provedení na 

jednotlivých základních školách jsem získala informace formou připraveného 

polostrukturovaného rozhovoru s metodiky prevence (podklady pro rozhovor viz 

Přílohy). Částečně tento rozhovor zahrnoval i informace o nespecifické prevenci, další 

data pro tento oddíl jsem získala z oficiálních webových stránek jednotlivých škol (tzn. 

Pro ZŠ Holečkova www.skolaholeckova.cz, pro ZŠ Výmolová www.sksp.org, pro ZŠ 

Ječná www.jecna27.cz) a z materiálů dostupných na těchto stránkách (výroční zprávy o 

činnosti školy, zprávy výchovného poradce, vzdělávací programy). V této části jsem 

využila metody kvalitativní. 

Pro analýzu úrovně informovanosti žáků o návykových látkách, jejich 

znalostí, postojů a zkušeností jsem využila metodu dotazníkového šetření. Dotazník se 

sestával z 15 uzavřených otázek (viz přílohy), při kterých bylo možné volit ze dvou či 
Vl'ce variant jednu či více předtištěných odpovědí. Dotazník jsem rozčlenila na tři části, 
a to otázky týkající se informovanosti a prevence (otázky č. 1 až 6), otázky týkající se 

znalostí a postojů (otázky Č.7 až 12) a otázky týkající se zkušeností (otázky č. 13 až 
l5)- Vzhledem k osobním otázkám na vlastní zkušenosti s návykovými látkami byly 

dotazníky anonymní. Aby bylo dosaženo co největší otevřenosti v odpovědích, všichni 

respondenti byly předem upozorněni, že jejich dotazníky nebudou kontrolovány učiteli 

Jejich školy, jména neuváděli, pouze pohlaví a věk. 

Uzavřené otázky byly zvoleny s ohledem na problémy s porozuměním 
č t eného českého textu, které žáci se sluchovým postižením v různé míře mají nebo 
m °hou mít. Jak vysvětluje Macurová (2000): „Pokud dítě opravdu neslyší, nedokáže 
Vni'mat významotvorné zvuky mluveného jazyka (tak zvané fonémy), v návaznosti na 
t0 je samozřejmě nedokáže ani identifikovat a vydělit. Kčemu má potom přiřazovat 
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nějaké písmeno (grafém)? Do hry spolu navíc vstupuje ještě to, že mluvený jazyk, 

u nás češtinu, se neslyšící dítě prostě nemůže učit stejně jako dítě slyšící a když začíná 

číst, často čte - na rozdíl od slyšících dětí - vlastně jazyk, který nezná." Sluchově 

postižený žák má tedy velmi pravděpodobně problémy v oblasti slovní zásoby, 

tvarosloví, rozlišení homonym, synonym, antonym, pochopení frází a obrazných 

vyjádření, běžných hovorových výrazů, se záměnou slov na základě náhodné 

podobnosti, rozlišení významu na základě změny délky samohlásky, v syntaxi s tvary a 

postavení zájmen, předložkovými vazbami, slovesnými vazbami atd. Otázky jsem se 

Proto snažila zformulovat tak, aby jim cíloví respondenti porozuměli. Snažila jsem se o 

zcela konkrétní vyjádření v jednoduchých větách. Odpovědi byly jednoslovné, často 

Pouze možnosti ANO/NE. 

Přes snahu precizně formulovat písemné znění otázek byla při vyplňování 

dotazníků důležitým faktorem možnost vysvětlení nebo ujasnění otázky u zadávající 

osoby (ve školách, kde se používá znakový jazyk pomocí českého znakového jazyka, 

v orálně orientované škole pomocí mluveného jazyka). Žáci tuto možnost využívali. 

Setření bylo realizováno ve vyučovacích hodinách. 

Při sestavování dotazníku jsem si byla vědoma toho, že pro komplexní 

analýzu informovanosti, znalostí a zkušeností respondentů by bylo třeba 

mnohonásobně více otázek. Vzhledem k předpokládaným problémům respondentů 
s Porozuměním čtenému textu bylo nutné dotazník omezit menším počtem otázek. 

Proto výstupy tohoto šetření představují spíše určitou sondu do zkoumané 

Problematiky, nikoli komplexní analýzu. 

Pro sběr informací o přístupu učitelů k primární prevenci jsem využila 

dotazník o patnácti otázkách s čtyřstupňovou hodnotící škálou odpovědí (hodnoty 

ANO/ SPÍŠE ANO/ SPÍŠE NE/ NE) (viz přílohy). Podkladem pro vytvoření tohoto 

dotazníku byly přílohy v publikaci M. Gally (2005). 

3-4. Cílová skupina 
Cílovou Skupinou mého šetření byli na jedné straně učitelé druhého stupně 

Skladních škol pro sluchově postižené, na straně druhé jejich žáci, tzn. žáci s určitým 

sluchovým postižením navštěvující druhý stupeň speciální školy pro sluchově 

Postižené. Učitelé byli do šetření jako cílová skupiny zařazeni z toho důvodu, že mají 
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velký vliv na žáky v tomto kritickém období. Mají možnost podporovat protektivní 

faktory, které snižují riziko vzniku užívání či závislosti, konkrétně mohou ovlivnit 

informovanost žáků, sociální klima třídy a školy, sociální dovednosti žáků. Školní 

prostředí je po rodině prostředím, kde se dítě pohybuje nejdelší dobu, kde je tedy na něj 

možno nejdéle působit. Role učitelů a jejich pohled na primární prevenci je proto 

nezanedbatelný. 

Druhou podskupinou respondentů, na které bylo šetření zacíleno, byli žáci 

druhého stupně škol pro sluchově postižené v Praze, tzn. teoreticky žáci ve věku od 11 

do 15 let. Ve školách pro sluchově postižené je však program základní školy vzhledem 

ke speciálním potřebám těchto žáků většinou desetiletý, první nebo devátý ročník se 

rozkládá do dvou let, častější jsou zde také odklady školní docházky a opakování 

ročníků, z těchto důvodů byl reálný věk respondentů vyšší zhruba o 2 roky (věk 

respondentů se pohyboval od 13 do 18 let, tzn. v období adolescence). Období 

adolescence (časná adolescence od 11 do 13 let, střední adolescence od 14 do 16 let, 

Pozdní adolescence od 17 do 20 let [Macek 2003]) jsem vybrala záměrně. Adolescence 

je totiž rizikovým obdobím pro začátek užívání návykových látek nebo vznik 

závislosti. Podle šetření o.s. Prev-centrum na základních školách v Praze 5 jsou již 
m e z i jedenáctiletými dětmi relativně rozšířené zkušenosti s alkoholem a kouřením, 

určité procento uvedlo i zkušenost s těkavými a konopnými látkami, u třináctiletých 

Pak byl zaznamenán prudký nárůst těchto zkušeností. (Mravčík 2007) Jedinci v tomto 

období jsou vystaveni velkému množství rizikových faktorů. 

Zároveň je užívání návykových látek v období adolescence (stejně jako 
v dětství) škodlivější než v dospělosti. Adolescence se vyznačuje množstvím změn 

fyzických, psychických (emocionálních, intelektových) i sociálních. Po fyzické stránce 

jedinec teprve tělesně vyzrává a škodlivé účinky drog se u nedovyvinutých orgánů 

násobí. Návykové látky tak negativně působí na nově se vytvářející mozkové buňky, 

zhoršuje se paměť, schopnost soustředění, schopnost učit se. Negativní vliv mají drogy 
t a k é na nezralá játra, která nedokáží v takové míře odbourávat škodliviny. Analogicky 
je účinek abúzu návykových látek nebezpečnější pro adolescenta s nevyzrálou 

Psychikou, sociálními vztahy a rolemi. Dalšími nebezpečími jsou „úrazy pod vlivem 
dr°g> dopravní nehody, otravy, sebevraždy, sexuální násilí, nebezpečný sex, trestná 
Č i n n°st zejména násilného rázu, rychlý rozvoj závislosti na alkoholu a drogách či 
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přechod od alkoholu k jiným drogám." (Nešpor 2004, str. 561). 

Náhodný nebyl ani výběr pražských škol. Praha jako hlavní město a 

velkoměsto obecně je pro oblast návykových látek specifickým prostředím. Oproti 

menším městům či vesnicím je zde větší anonymita, menší sociální kontrola, větší 

dostupnost nelegálních i legálních návykových látek, na druhou stranu také větší 

nabídka volnočasových aktivit různého druhu, snazší dostupnost organizací věnujících 

se primární prevenci nebo závislostem na NL. 

3.5. Popis zkoumaného vzorku 
Do dotazníkového šetření zaměřeného na učitele druhého stupně ve školách 

Pro sluchově postižené se zapojili učitelé ze tří pražských základních škol (Výmolová, 

Holečkova, Ječná). K dispozici jsem měla 13 vyplněných dotazníků. Z toho šest bylo 

vyplněno učiteli ze školy v Holečkově ulici, pět učiteli ze školy v Ječné a dva ze školy 
ve Výmolově ulici v Radlicích. Vzhledem k celkovému počtu respondentů u 

vyhodnocení této části většinou neuvádím hodnoty převedené na procenta. 

Do dotazníkového šetření zaměřeného na žáky druhého stupně škol pro 

sluchově postižené se zapojilo celkem 47 žáků. Třicet žáků navštěvovalo Základní 

školu pro sluchově postižené Ječná, pět žáků Základní školu pro sluchově postižené 

Holečkova, dvanáct žáků Základní školu pro sluchově postižené Výmolová (viz graf č. 
l)- Malý počet respondentů ze Základní školy Holečkova byl způsoben tím, že na 

druhém stupni této školy byly v době šetření (školní rok 2008/2009) pouze dvě třídy. 
v 

Setření bylo provedeno pouze v jedné z nich, druhou třídu navštěvují žáci 
s kombinovaným postižením (s přidruženým mentálním postižením), kteří 

neodpovídali požadované cílové skupině. 

Respondenti se pohybovali ve věku od 13 do 18 let (důvody vyššího věku u 
respondentů druhého stupně základní školy viz kapitola 3.3 Cílová skupina). Věkové 

S ložení bylo následující: 13 let - 3 respondenti, 14 let - 9 respondentů, 15 let - 15 

respondentů, 16 let - 9 respondentů, 17 let - 9 respondentů, 18 let - 2 respondenti (viz 
grafe. 2). 

Posledním identifikačním údajem bylo pohlaví. Dotazníkového šetření se 

účastnilo 21 dívek, 22 chlapců, 4 respondenti tuto položku nevyplnili (viz graf č. 3). 
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Graf č. 1: Počty respondentů z jednotlivých škol 

• Holečkova 

• Výmolová 

• Ječná 

Graf č.2: Věkové rozložení respondentů 

¥ 
• 13 let 

• 14 let 

• 15 let 

• 16let 

• 17 let 

• 18let 

Graf č. 3: Pohlaví respondentů 
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4. Realizace primární prevence ve školách pro 

sluchově postižené v Praze 

4.1. Základní škola pro sluchově postižené Holečkova 

4.1.1. O škole 

Ve velké historické budově na Smíchově pod Petřínem uprostřed Kinského 

zahrady v ulici Holečkova se nachází nejstarší komplex škol pro sluchově postižené u 

nás. Jeho součástí je mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro 

sluchově postižené, základní škola praktická pro sluchově postižené a střední školy 

(odborné učiliště, střední odborné učiliště, střední odborná škola) s řadou oborů 

(cukrář, pekař, krejčí, malíř, zámečník, čalouník, zámečník, hotelnictví-turismus, 

společné stravování a další). Sídlí zde také speciálněpedagogické centrum a středisko 

rané péče Tamtam. 

Škola je vybavena fit centrem se saunou, tělocvičnou, sportovním hřištěm, 

Posilovnou s bazénem a rozlehlou školní zahradou, počítačovou učebnou vybavenou 

řadou programů podporujících výuku všech vyučovacích předmětů a umožňující 

Přístup na internet. Ve škole je vybudována učebna hudebně - dramatické výchovy s 

technickým vybavením pro zprostředkování zvuku formou sluchového (zesilovače, 

reproduktory), hmatového (vibračního) a zrakového vjemu (barvy, jas, blikání v 

rytmu). p r o kulturní akce je zde velká školní kaple přebudovaná na společenský sál. Ve 

®kole funguje také internát, školní družina a klub. Pro děti s kombinovanými vadami je 

škola vybavena bezbariérovým vstupem. Ve škole pracuje také školní psycholog, 

zdravotní sestra, foniatr, každé pondělí dochází do školy dětský lékař. 

Škola má velmi dlouhou tradici, byla založena v roce 1786 jako pátý ústav 

zaměřený na vzdělávání sluchově postižených na světě. Škola se v průběhu let 

několikrát stěhovala. Současná budova byla postavena v roce 1902 a nyní prochází 
r°zsáhlou rekonstrukcí. 

Většina žáků školy má těžkou sluchovou vadu, často se sluchové postižení 

kombinuje s dalším postižením. Řada žáků má diagnózu specifických vývojových 

Poruch učení. Integruje se cca 25 % žáků s mentálním postižením. Asi 5% žáků je cizí 
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národnosti. Pro žáky s kombinovanou vadou je zpracován ve spolupráci s SPC 

individuální vzdělávací plán. 

V současné době se ve škole vyučuje bilingvální metodou, tzn. souběžně 

vyučuje slyšící učitel a neslyšící asistent. Mluvená řeč se rozvíjí sice pomaleji, je však 

od začátku požadována za rovnocennou a je v neustálé interakci s českým znakovým 

jazykem. Na základní škole se vyučuje od školního roku 2007/2008 podle školního 

vzdělávacího programu. 

(zdroj http://www.skolaholeckova.cz/) 

4.1.2. Specifická prevence 

Preventivní aktivity koordinuje v této škole metodická prevence, která 

vykonává souběžně funkci výchovného poradce. Tuto funkci zastává cca lOlet, má 

vystudováno výchovné poradenství a státní zkoušku z etopedie. Svou kvalifikaci si 

průběžně doplňuje konzultacemi a semináři v poradenských zařízeních, např. v 

Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Pro výkon této činnosti má 

vyhrazeny 3 hodiny týdně, funkci zastává pro celý komplex škol pro sluchově 

postižené. Vzhledem k souběhu funkcí jsou časové možnosti a nesnížený úvazek vedle 

platových podmínek největším problémem, se kterým se na škole jako metodik 

prevence potýká. 

Náplň práce metodika prevence standardně vychází z vyhlášky č. 72/2005, 

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Jde tedy o činnost metodickou a poradenskou (viz kapitola 1.9.3. Školní 

metodik prevence), konkrétně především o zařizování a koordinování přednášek, besed 

a dalších akcí pro žáky (např. také návštěva věznice), předávání aktuálních informací 

učitelům, řešení konkrétních sociálně patologických jevů, příprava a distribuce 

informačních materiálů (tvorba nástěnek). Největší význam přikládá právě předávání 

informací. Za tímto účelem sama upravuje materiály pro běžnou slyšící populaci (např. 

brožura My, drogy a Evropa) na školní nástěnky, tak aby byly dostatečně srozumitelné i 

dětem se sluchovou vadou, které mají často problémy se čtením textu a porozuměním 

mu. Klade důraz také na dostupnost kontaktů na organizace zabývající se řešením 

problémů s návykovými látkami. Vyzdvihuje zavedení tísňové linky Policie ČR pro 

sluchově postižené, která se sice netýká přímo prevence návykových látek, ale obecně 
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umožňuje kontaktovat policii v případě ohrožení. Primární prevenci na škole považuje 

za efektivní. 

V rámci školy zde metodická navazuje úzkou spolupráci se školní zdravotní 

sestrou, vedením školy a samozřejmě pedagogy a vychovateli. Mimo školu 

spolupracuje s Městskou policií ČR, Policií ČR - oddělení prevence a dále 

s jednotlivými odbornými konzultanty a preventisty, kteří realizují některé přednášky 

nebo besedy (např. PaedDr. Kašparová). Jako významnou vyzdvihuje především 

spolupráci s Policií ČR. 

Nejčastější sociálně patologické jevy, které se podle metodicky na škole (tedy 

v celém komplexu škol) objevují, jsou záškoláctví, šikana a drogy. Drogové problémy 
se častěji objevují u slyšících žáků, kteří jsou také přijímáni na střední školy. U 

neslyšících žáků jsou častěji zjištěny problémy s alkoholem. Ve spojení s drogami byl 

v minulosti řešen také případ zmanipulování k prodeji drog. Naivitu a snazší 

manipulativnost žáků se sluchovým postižením uvádí metodická jako specifikum 

primární prevence na této škole. Žáci nevěří následkům užívání drog, dají se 

v některých případech snáze přesvědčit k experimentům a při vidině finančního zisku i 

k prodeji návykových látek. 

Ve škole jsou nejčastěji realizovány programy typu besedy a přednášky, a to 

na druhém stupni základní školy a na středních školách, absolvují je i žáci z druhého 

stupně školy praktické. U žáků nižších ročníků druhého stupně a především žáků 

základní školy praktické, u nichž se kombinuje sluchové postižení s mentálním 

deficitem, je nutné velké zjednodušení informací z přednášky, vysvětlení hlavně přes 

příběh a vyprávění, názorné příklady. Proto jsou snimi informace z přednášky 

v hodinách dále rozebírány, zde hrají významnou roli neslyšící asistenti. 

Za školní rok 2007/2008 proběhl na druhém stupni ZŠ jedna celodenní akce 

zaměřená na primární prevenci návykových látek, a to formou dopolední přednášky a 

odpolední besedy s interaktivními prvky. 

4.1.3. Nespecifická prevence 

Žáci základní školy mají možnost výběru z mimoškolních kroužků, např. 

sportovní, turistický, výtvarný. Zúčastňují se také sportovních a jiných akcí, např. 
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Celostátních sportovních her sluchově postižených, Bambiriády. Každoročně pořádá 

škola školu v přírodě a zimní lyžařský kurz, v létě ozdravný pobyt v zahraničí (v roce 

2007/2008 v Chorvatsku). Tradiční jsou také besídky: mikulášská, vánoční setkání, 

karneval, velikonoční besídka, zahradní slavnost, den dětí, diskotéky. Střední školy se 

účastní kurzu vykrajování květů z ovoce, celostátní módní přehlídky, celostátní soutěže 

cukrářů Sladké opojení. Společnou akcí celého komplexu škol bývá ukončení školního 

roku a předávání vysvědčení. Mimoškolním aktivitám se věnují také vychovatelé na 

internátě. 

Souvislost s primární prevencí měla akce zajištěná Armádou ČR, ve které 

představila vojenskou techniku a vybavení, které slouží k ochraně republiky. Děti měly 

možnost se seznámit s potápěčskou technikou, zbraněmi, zastřílet si na terč, 

obléknout si vestu pro vojáky i s výzbrojí, vyzkoušet si první pomoc. Psovodi poté 

nenásilnou formou informovali žáky také o způsobech sebeobrany v případě napadení 

apod. 
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4.2. Základní škola pro sluchově postižené Ječná 

4.2.1. O škole 

Komplex škol pro sluchově postižené žáky a studenty v Ječné ulici sdružuje 

školu mateřskou, základní, gymnázium, speciálněpedagogické centrum a internát. 

Škola sídlí v centru Prahy a je vybavená odbornými učebnami (fyzika, matematika, 

biologie, chemie, jazykové učebny, učebny výpočetní techniky), z nichž některé jsou 

vybaveny interaktivními tabulemi, dvěma tělocvičnami, cvičnou kuchyní, dílnou, šicí 

dílnou. Třída má maximálně 12 žáků. 

Škola vznikla v roce 1945. Od roku 1969 se zde nachází gymnázium pro 

sluchově postiženou mládež. Škola byla původně koncipována pro přijímání dětí 

nedoslýchavých, tedy s nižším stupněm sluchové vady. To bylo obsaženo i v názvu 

mateřské a základní školy. Postupně zde však byly vychovávány a vzdělávány děti s 

těžšími sluchovými vadami. V roce 1998 byl název změněn na Speciální školy pro 

sluchově postižené. Od roku 2005 nese škola název Gymnázium, Základní škola a 

Mateřská škola pro sluchově postižené. 

Od svého počátku razí tato škola metodu orální komunikace. Výuka tedy 

probíhá v českém mluveném jazyce, mluvenému projevu je věnována velká pozornost 

a je od dětí vyžadován. S ohledem na tuto skutečnost jsou také děti do školy přijímány. 

Při přijetí nerozhoduje ani tak velikost sluchové vady, jako spíše potenciál využití 

mluvené řeči při komunikaci a schopnost vzdělávat se orální metodou podle běžných 

osnov. Zaměření na mluvený jazyk se projevuje v míře logopedické péče, jde 

v podstatě o školu logopedického typu, kdy se logopedická péče promítá do každé 

vyučovací hodiny, individuální logopedická péče je součástí učebních plánů v rozsahu 

2 hodin týdně. V současné době jsou často přijímány také děti, které nemají sluchovou 

vadu, ale kterým z různých důvodů prospěje nízký počet žáků ve třídě, individuální 

přístup a odborná speciálně pedagogická a logopedická péče pedagogů školy, tzn.: děti 

s vadami řeči, děti se specifickými vývojovými poruchami učení, děti zdravotně 

oslabené (mobilní), úzkostné, sociálně znevýhodněné. 

Školní docházka je rozvržena do 10 let (učivo prvního ročníku je rozloženo do 

dvou let). V současnosti se vyučuje 1. až 7. třída podle nového školního vzdělávacího 

programu, u vyšších tříd dobíhá program Základní škola (č. j. 16847/96-2). V 1. až 5. 
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třídě se speciálními metodami pracuje s dětmi s vývojovými poruchami učení a řeči. 

Cizí jazyk se zařazuje podle schopností dětí ve 4. nebo v 5. třídě, podle schopností se 

přibírá později druhý cizí jazyk. Podporou výuky cizích jazyků jsou časté výjezdy do 

zahraničí (Německo, Švýcarsko). Celkově je škola zaměřena na rozvoj mluvené řeči a 

na přípravu ke studiu na středních školách a středních odborných učilištích i ve 

slyšícím prostředí, tomu odpovídá i profil absolventa. Absolvent by měl ovládat český 

jazyk tak, že se orientuje v textu, rozumí psanému i mluvenému slovu, měl by umět 

základy jednoho cizího jazyka a zvládat práci na počítači. 

(zdroj http://www.jecna27.cz/) 

4.2.2. Specifická prevence 

Metodická prevence v této škole zastává svou funkci druhý školní rok. 

Nevěnuje se současně jiné funkci (např. výchovnému poradenství), nepociťuje tedy 

nedostatek času pro výkon aktivit primární prevence. Jediné drobné problémy uvádí 

nedostatečné materiální zázemí. Kvalifikaci získala v kurzu organizovaném 

pedagogicko psychologickou poradnou v rozsahu cca 30 hodin. 

Výskyt sociálně patologických problémů na druhém stupni této základní 

školy vnímá metodická jako minimální, jde převážně o drobnou šikanu, s problémy 

s návykovými látkami se zde prakticky nesetkává. Vysvětluje si to velkou sociální 

izolovaností dětí se sluchovým postižením, která zde může fungovat jako protektivní 

faktor omezující přístup k návykovým látkám. Vliv podle ní také může mít studijní 

zaměření dětí na této škole, často pokračují na gymnázium pro sluchově postižené 

v rámci komplexu škol v Ječné ulici. 

Primární prevence je v této škole zaměřena výhradně na práci v rámci 

vyučovacích předmětů a třídnických hodin. Je realizována třídními učiteli a učiteli 

příslušných předmětů, tedy převážně výchovy k občanství. Učitelé pracují podle 

učebnic z nakladatelství SPN (Občanská výchova pro 6.-9. ročník ZŠ). Téma 

návykových látek je zde zařazováno od 7. ročníku. Dále využívají materiálů pro žáky 

bez sluchového postižení, přestože se zde žáci vzdělávají orální metodou a neměli by 

tedy mít takové potíže v porozumění čtenému textu, je u těchto textů přesto zapotřebí 

další práce s nimi a dovysvětlování. Metodická spolupracuje s výchovnou poradkyní a 

s jednotlivými pedagogy. Vzhledem k výhradnímu soustředění prevence do 
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vyučovacích předmětů nespolupracuje metodická s žádnými externími organizacemi, 

neprobíhají žádné programy typu přednášky, besedy, interaktivního pořadu realizované 

externími lektory. 

Děti se sluchovým postižením jsou zde považovány za skupinu méně 

rizikovou v oblasti zneužívání návykových látek převážně z důvodů větší sociální 

izolovanosti v komunitě neslyšících. 

4.2.3. Nespecifická prevence 

Nespecifickou prevenci, tzn. aktivity podporující smysluplné trávení volného 

času, na této škole zahrnují: zájmové kroužky, činnost internátu, sportovní akce v rámci 

školy i účast na celorepublikových sportovních kláních, výlety a exkurze. Z kroužků 

nabízí škola např. kroužek pantomimy, výtvarný kroužek, taneční kurz. Sportovní 

kroužky jsou také organizovány v rámci internátu (kroužek plavání, míčových her, 

badmintonu, volejbalu, pohybových her), kromě sportovních akcí se žáci internátu 

mohou s vychovateli zúčastnit vycházek, exkurzí a kulturních akcí. V rámci školy dále 

probíhá tradičně turnaj ve stolním tenise a v šachu. Žáci se účastní Atletického 

pětiboje, Celostátních sportovních her pro sluchově postižených dětí, které škola ve 

školním roce 2007/2008 pořádala. 

Z výtvarných aktivit žáci navštěvují výstavy, (v roce 2007/2008 výstava Stát 

na jedné noze, výstava sbírky asijských umění na Zbraslavi, výstava expresivní malba 

Michael Rittštein a další). Výtvory žáků byly v tomto školním roce také vystavovány 

v rámci plesu neslyšících v Národním domě na Smíchově a na výstavě neziskových 

organizací v Praze na Malém náměstí. Jednotlivé třídy podnikly vycházky na 

Staroměstské náměstí, Zbraslav, Pražský hrad, Vyšehrad apod. 

Z pobytových akcí škola organizuje školy v přírodě, lyžařské výcviky, 

výměnné zájezdy do zahraničí do spřátelených škol v Německu - Heidelberku, 

Hamburku, Berlíně a ve Švýcarsku - Horwu u Luzernu. Jednou za tři roky mají 

studenti možnost zúčastnit se zájezdu do Velké Británie. V roce 2005 škola navázala 

spolupráci s Japonskou základní školou v Praze. Došlo k několika vzájemným 

návštěvám. 
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4.3. Základní škola pro sluchově postižené Výmolová 

4.3.1. O škole 

Stejně jako v předchozích případech je základní škola součástí celého 

komplexu škol pro sluchově postižené zahrnující dále mateřskou školu a střední 

odbornou školu obor zubní technik, asistent zubního technika. V rámci školy je 

v provozu také internát. Ve stejné budově sídlí dále speciálně pedagogické centrum a 

jazykové centrum Ulita. Základní škola disponuje 10 kmenovými učebnami 

vybavenými běžnou počítačovou a video technikou, jednou třídou s interaktivní tabulí, 

tělocvičnou, školním hřištěm, zahradou, keramickou dílnou, relaxačními kouty. 

Využívá také jazykovou učebnu centra Ulita. Vzhledem k žákům s kombinovanými 

vadami je velkou výhodou bezbariérovost. Třída, oddělení a studijní skupina má 

nejméně 4 a nejvíce 10 žáků. 

Historie této školy je poměrně dlouhá a bohatá. Byla založena v roce 1915 

Zemským spolkem pro péči o hluchoněmé a nazvána První český ústav pro 

hluchoněmé v Praze. Na počátku se tento ústav nacházel v Ječné ulici v domě U 

Zlatého lva, v roce 1926 se zásluhou profesora Výmoly přestěhoval do nově vystavěné 

budovy v Radlicích, kde sídlí dodnes. Ve škole se vyučovalo česky a výhradně orální 

metodou (Pánek 2007). 

V současné době ve škole funguje tzv. dvouvětvový systém vzdělávání. 

Paralelně vedle se běží vzdělávací program pro neslyšící žáky založený na bilingválním 

přístupu, jehož základem je současné působení slyšícího i neslyšícího pedagoga, 

vyučování v českém znakovém jazyce umožňující maximální pochopení a osvojení si 

nových informací, a program pro žáky s kombinovanými vadami využívající metody 

totální komunikace a alternativní komunikace (český znakový jazyk, český jazyk, znak 

do řeči, komunikaci pomocí piktogramů, předmětů, fotografií), který zohledňuje 

rozumové schopnosti a rozdílné vzdělávací potřeby těchto žáků. Obě větve jsou ale 

prostupné. Vzdělávání žáků s více vadami a žáků s autismem probíhá v rámci školy 

formou skupinové integrace, výjimečně i formou individuální integrace. V případě 

potřeby je stanoven IVP především pro individuálně integrovaného žáka. 

Vzdělávání, rozvržené do 10 ročníků, se uskutečňuje jednak podle dobíhající 

koncepce Základní škola pro sluchově postižené (čj. 13024/94-24 a čj. 14633/2001-24). 
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Dále podle školního vzdělávacího programu Vzhůru ke vzdělání, podle kterého nyní 

postupují žáci 1. a 7. ročníku. Zvýšenou hodinovou dotaci má oblast „Jazyka a 

jazykové komunikace" (ta zahrnuje český jazyk a literaturu, český znakový jazyk a 

cizí jazyk). Logopedická péče je předmětem péče speciálně pedagogické. Hodinová 

dotace pro ni není započítána do celkové povinné hodinové dotace. Cílem školy je 

vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti sluchově postižených na základě vhodné 

volby komunikace a jejich zapojení do společnosti při respektování jazykových 

předpokladů a tradice rodiny žáka. 

(zdroj http://www.sksp.org/) 

4.3.2. Specifická prevence 

Prevenci na základní škole zajišťuje metodická prevence s desetiletou praxí, 

která souběžně vykonává také funkci výchovného poradce. Na výchovné poradenství 

má vyhrazeny 2 hodiny týdně, práce metodika prevence má být vykonávána souběžně 

s tímto, není pro ni tedy vyhrazena žádná hodinová dotace, to také pociťuje metodická 

jako největší problém vedle platových podmínek a absence metodických textů. 

Vzdělání k výkonu této funkce získala v akreditovaných seminářích MŠMT pod 

vedením Michala Koláře. Průběžnému doplňování vzdělání vedení školy vychází vstříc 

a umožňuje ho v pracovní době. 

Činnost metodika prevence zde zahrnuje především tvorbu Minimálního 

preventivního programu podle předlohy MSMT, zajišťování a koordinaci přednáškové 

činnosti pro žáky školy, nabídku vzdělávacích seminářů pro učitele školy (programy 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), spolupráci s učiteli a se školní 

psycholožkou, řešení konkrétních problémů. Mimo školu spolupracuje metodická 

především se sociálním odborem, policií Prahy 5, protidrogovým koordinátorem Prahy 

2, občanským sdružením Život bez závislostí, útvarem prevence Městské policie hl.m. 

Prahy, Centrem etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů, dále 

s jednotlivými odborníky, např. ve věcech šikany sJUDr. Kašparem, ve věcech 

návykových látek s MUDr. Peterovou. Prevenci považuje metodická za efektivní. 

Specifická prevence v této škole je zaměřena především na malé kolektivy 

tříd, na individuální práci s jednotlivými žáky. V malých kolektivech se objeví 

problémy snáze než v běžných třídách o třiceti žácích. Třídní učitelé znají dobře své 
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žáky a jejich rodinné zázemí, případné problémy s užíváním návykových látek nebo 

s jinými sociálněpatologickými jevy mohou tedy ve třídách o zhruba šesti žácích 

odhalit hned v počátcích. Proto je primární prevence směrována především do 

jednotlivých tříd, k jednotlivým žákům a ke konkrétním problémům. Témata, spojená 

se sociálně patologickými jevy (drogy, HIV, šikana, rasismus, zneužívání atd.), se 

zapojují do výuky jednotlivých předmětů ve chvíli, kdy jsou pro žáky aktuální. 

Hlavními realizátory jsou tedy sami učitelé. Důraz se klade také na spolupráci s rodiči. 

Kromě toho probíhají ve škole přednášky a interaktivní programy s tématy 

primární prevence sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2007/2008 proběhla 

v listopadu přednáška na téma „Dospívání, partnerské vztahy a nebezpečí drogových 

závislostí" pro 8. a 9. třídu ZŠ. Přednášela MUDr. Peterová, přednáška byla tlumočena 

do českého znakového jazyka, následoval prostor pro otázky žáků. V lednu a únoru 

2009 pak žáci 7., 8. a 9. tříd absolvovali program „Free teens" realizovaný Centrem 

etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů, který proběhl ve dvou 

tříhodinových dopoledních interaktivních programech a byl zaměřen na prevenci před 

HIV a pohlavními nemocemi a na plánované rodičovství, součástí bylo i téma 

návykových látek. Program byl opět tlumočen do znakového jazyka. Mimo téma 

návykových látek proběhl také program zaměřený na šikanu, zúčastnili se žáci 6. až 9. 

třídy pod vedením JUDr. Kašpara. 

Jako specifické rysy žáků se sluchovým postižením ve vztahu k primární 

prevenci návykových látek uvádí metodická větší zranitelnost, větší manipulativnost a 

menší informovanost žáků o tématu drog vzhledem ke komunikační bariéře a 

omezenosti informačních zdrojů. 

4.3.3. Nespecifická prevence 

Nespecifickou prevenci představují mimoškolní zájmové akce a kroužky. ZŠ 

Výmolová realizuje zájmovou činnost prostřednictvím nepovinných a volitelných 

předmětů (např. další cizí jazyk), dále formou zájmových kroužků (např. fotbal, 

zdravotní TV, taneční klub Salto), další kroužky nabízí jazykové centrum Ulita, které 

sídlí v budově školy (kurz českého jazyka Čeština hrou, kurz herectví, kurz kreativního 

tvoření), zájmová činnost probíhá i v družině školy a na internátě, kde se žáci a studenti 

mohou věnovat například práci s videokamerou při vytváření pravidelného měsíčního 
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zpravodajství ze života školy 

Během školního roku 2007/2008 proběhlo také několik školních akcí se 

zábavným, vzdělávacím nebo kulturním programem, např. oslava halloweenu Dýňový 

den, Vánoční projektový den, Zimní slavnosti v Radlicích, fotbalový Velikonoční 

turnaj o putovní pohár. Žáci školy se také účastnili celorepublikových sportovních akcí, 

např. atletického mítinku neslyšících sportovců ČSNS v Olomouci, mistrovství 

republiky v plavání neslyšících v Olomouci. 
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5. Výsledky dotazníkového šetření 

5.1. Učitelé 

Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit přístup učitelů k primární 

prevenci. Dotazník obsahoval 15 otázek se čtyřstupňovou hodnotící škálou (viz 

přílohy). Otázky byly zaměřeny na význam primární prevence (otázky 1 a 2), zájem a 

informovanost ze strany žáků (otázky 3, 5 a 6), informovanost samotného učitele o NL 

(otázky 7-9), konkrétní realizaci primární prevence na dané škole (otázky 4, 10-15). 

Učitelé jsou jednou z významných skupin aktérů školní primární prevence, 

zejména třídní učitelé. Jsou v nejtěsnějším kontaktu s cílovou skupinou primární 

prevence, s žáky. Témata týkající se primární prevence jsou součástí Rámcového 

vzdělávacího programu pro Základní školy, který je závazný pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů. Objevují se ve vzdělávací oblasti Člověk a svět (předmět 

výchova k občanství) a Člověk a zdraví (předmět výchova ke zdraví). Princip 

primární prevence je v Rámcovém vzdělávacím programu uveden jako jeden 

z obecných cílů výuky: „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální 

zdraví a být za ně odpovědný" (RVP pro základní vzdělávání, str. 11). Učitelé se tedy 

nevyhnutelně mají ve škole primární prevencí přímo zabývat. Měli by se věnovat 

diagnostice třídy, vyhledávat případné problémy nebo rizikové jedince, zachytávat 

varovné signály, vzniklé problémy aktivně řešit a podle školního vzdělávacího 

programu zapojovat témata primární prevence do vyučovacích předmětů. Jak ale 

učitelé primární prevenci vnímají? Je pro ně důležitá, nebo je jen okrajovou záležitostí, 

které se učitelé příliš nevěnují? 

5.1.1. Význam primární prevence 

Zodpovězení první otázky (ot. č. 1: Je primární prevence NL u sluchově 

postižených dětí důležitá?) ukázalo, že primární prevenci u sluchově postižených 

považuje většina dotázaných učitelů za důležitou: 12 ze 13 respondentů zvolilo 

odpověď ANO, jeden respondent SPÍŠE ANO (viz graf č. 5). 
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Graf č. 5: Je primární prevence NL u sluchově postižených dětí 
důležitá? 

• ano 

• spiše ano 

• spiše ne 

• ne 

O něco m é n ě jednoznačné byly názory na míru rizikovosti skupiny žáků s tímto 

typem postižení (ot. č. 2: Jsou děti a mládež se sluchovým postižením rizikovou 

skupinou pro užívání NL?), zde odpovědělo šest dotázaných ANO, pět dotázaných 

SPÍŠE ANO, dva dotázaní SPÍŠE NE (viz graf č. 6). Je to možná proto, že některé 

faktory ovlivňující nebezpečí vzniku užívání NL či závislosti na nich, mohou mít 

ambivalentní charakter, tzn. mohou působit jako protektivní i jako rizikové faktory 

současně, a nelze přesně říci, která funkce převažuje. Jako příklad lze uvést sociální 
izolovanost jedinců se sluchovým postižením, která na jednu stranu znesnadňuje 

přístup k návykovým látkám, ale na druhou stranu negativně ovlivňuje sociální 

schopnosti jedince, což může vést jednak k snížení sebevědomí, ale také 

k nesprávnému chování při případném setkání s návykovou látkou způsobeném 

nedostatečnou sociální zkušeností. V každém případě se u otázky č. 1 a 2 nepotvrdilo, 

že by rizikovost skupiny sluchově postižených byla výrazným způsobem podceňována. 

5.1.2. Informovanost a zájem ze strany žáků 

Pohled učitelů na zájem a informovanost žáků zjišťovaly otázky č. 3, 5 a 6. 

Graf č. 6: Jsou děti a mládež se sluchovým postižením 
rizikovou skupinou pro užívání NL? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 
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Z výsledků vyplývá, že učitelé se z více než tří čtvrtin (10 respondentů z celkových 13) 

domnívají, že jejich žáci mají nebo spíše mají zájem o téma NL (viz graf č. 7). 

Zajímavé je zde srovnání s výsledky dotazníkového šetření u žáků těchto škol, kde na 

otázku Zajímá tě téma drogy? celých 74% dotázaných (35 respondentů z celkových 47) 

odpovědělo NE. 

Graf č. 7: Zajímají se žáci ve Vaší škole o téma 
návykových látek? 

Další otázka (ot. č. 5: Mají žáci ve Vaší škole dostatek informací o NL?) 

zjišťovala, zda jsou z pohledu učitelů žáci dostatečně informovaní o tématu NL, což by 

mělo být jedním z výstupů primárně preventivních aktivit na školách, zvláště pak na 

školách pro sluchově postižené, jejichž žáci mají kvůli svému postižení omezeny cesty 

získávání informací: omezení na zrakovou cestu, omezené či nemožné mimovolné 

učení, omezení přístupu k masmédiím (rozhlas, televize), problémy se čtením. Učitelé 

hodnotili stav informovanosti sice většinou spíše pozitivně (ANO odpověděl 1 

respondent, spíše ANO 8 respondentů), ale na druhou stranu více než čtvrtina učitelů se 

stavem informovanosti a přístupu k informacím spokojena nebyla (SPÍŠE NE 3 

respondenti, NE 1 respondent), (viz graf č. 8). 
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Graf č. 8: Mají žáci na Vaší škole o NL dostatek 
informací? 

• ano 

• spiše ano 

• spíše ne 

• ne 

Kromě informovanosti žáků je důležitým ukazatelem způsobu realizace 

primární prevence ve škole atmosféra školy. Možnost diskuse o tématech primární 

prevence je vlastně základním předpokladem efektivní primární prevence. Je důležité, 

aby žáci cítili důvěru k učitelům, mohli se svobodně ptát, mohli případně požádat o 

radu či pomoc. Tabuizace těchto témat podporuje pouze šíření různých mýtů a 

nesmyslných informací. Tento problém bych opět vyzdvihla ve spojení s informační 

bariérou u sluchově postižených, která ještě zvyšuje riziko šíření nepřesných informací, 

nedorozumění, mýtů, které si často dítě se sluchovým postižením nemá možnost ověřit, 

uvést na pravou míru. Proto je možnost diskuse s učiteli o všech tématech na školách 

pro sluchově postižené obzvlášť důležitá. Graf č. 9 ukazuje názory učitelů na možnost 

či nemožnost svobodné diskuse ve škole (ot. č. 6: Mají žáci Vaši školy možnost na toto 

téma svobodně diskutovat?). 

Graf č. 9: Mají žáci vaší školy možnost na toto téma 
svobodně diskutovat? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 
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5.1.3. Informovanost učitelů o NL 

Informovanosti učitelů o NL se týkaly otázky č. 7, 8, 9. Informovanost má ve 

své podstatě tři stupně: 1) samotné znalosti a vědomosti o legálních a nelegálních NL, 

2) schopnost tyto znalosti předávat žákům, vyučovat o nich, 3) schopnost využít tyto 

znalosti v praxi, odhalit varovné příznaky při užívání NL, rozpoznat problémy 

s drogami či rizikové jedince. 

Subjektivní hodnocení vlastní informovanosti učitelů ukazuje graf č. 10 (ot. č. 

7: Jste dobře informován/a o legálních a nelegálních NL a jejich účincích?). Učitelé se 

považují téměř v polovině případů za zcela informované (6 respondentů), stejný počet 

se považuje za spíše informované (6 respondentů), pouze malá část se hodnotí jako 

spíše neinformovaní (1 respondent). V oblasti užívání návykových látek je důležitá také 

aktualizace informací, které se rychle mění. Objevují se nové typy návykových látek, 

obliba některých stoupá, jiné spíše ustupují, vyvracejí se tradované mýty apod. Učitelé 

by proto měli sledovat nové poznatky z oboru adiktologie, nabízejí se internetové 

portály www.odrogach.cz,www.drogy-info.cz,www.drogovaporadna.cz, 

www.dropin.cz. 

Graf č. 10: Jste dobře informován/a o legálních a 
nelegálních NL a jejich účincích? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Podobné rozložení výsledků jako u předcházející otázky se objevuje u 

následujících otázek (ot. č. 8: Jste schopen/schopna vyučovat o drogách? a ot č 9- Jste 

schopen/schopna rozpoznat problémy s drogami?). Dotazovaní učitelé se z 90% 

považují za schopné o drogách učit (viz graf č. 11) i problémy s drogami u svých žáků 

rozpoznat (viz graf č. 12). 
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Graf č. 11: Jste schopen/schopna vyučovat o drogách? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Graf č. 12: Jste schopen/schopna rozpoznat problémy s 
drogami? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

5.1.4. Realizace primární prevence 

Na realizaci primární prevence na konkrétních školách byly zacíleny otázky č. 4 

a 10 - 15. První z těchto otázek (ot. č. 4: Mají žáci ve Vaší škole k dispozici dostatek 

mimoškolních aktivit?) směřuje do oblasti nespecifické primární prevence, do oblasti 

aktivit obecně podporujících smysluplné trávení volného času (kroužky, sport, atd.). U 

žáků se sluchovým postižením je nabídka volnočasových aktivit ze strany školy ještě 

významnější než u dětí bez postižení, které mohou snáze využít jiných zařízení (domy 

dětí a mládeže, sportovní kluby, základní umělecké školy, skautské oddíly apod.). Děti 

se sluchovým postižením mohou tyto organizace samozřejmě navštěvovat také 

integrované s dětmi bez postižení, ale musí řešit problém komunikační bariéry, na který 

mnohdy nejsou organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti připraveny, neznají 

specifika sluchového postižení. Tím roste význam aktivit organizovaných přímo školou, 

kde s dětmi pracují odborníci znalí specifik sluchového postižení a manuálních 

jazykových systémů (znakovaná čeština, český znakový jazyk). Odpovědi na tuto 

otázku ukazují (viz graf č. 13), že nabídku volnočasových aktivit vnímají učitelé z více 
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než poloviny jako spíše nedostatečnou nebo nedostatečnou (SPÍŠE NE odpověděli 4 

respondenti, NE 3 respondenti). 

Graf č. 13: Maji žáci na Vaši škole k dispozici dostatek 
mimoškolnich aktivit? 

(š 
Další otázka (ot. č. 10: Musel/a jste někdy ve škole řešit problém týkající se 

NL?) zjišťuje, reálné zkušenosti učitelů na školách pro sluchově postižené se setkáním 

s problémem NL a jeho řešením (viz graf č. 14). Z rozhovorů s metodiky vyplynulo, že 

problémy tohoto typu jsou na školách pro sluchově postižené méně časté než na 

běžných školách, přesto uvádí účast na řešení takovéhoto problému 5 ze 13 dotázaných 

učitelů, což není zcela mizivý podíl. 

Graf č. 14: Musel/a jste někdy řešit ve škole problém týkající 
se NL? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Na předchozí otázku potom navazuje dotaz zaměřený na školní postupy v řešení 

takovýchto problémů (ot. č. 11: Řeší se případné problémy spojené s drogami (i alkohol 

a tabák) na Vaší škole dobrým způsobem?). Výsledky ukazují, že více než tři čtvrtiny 

respondentů souhlasí nebo spíše souhlasí se školní drogovou strategii a postupem řešení 

problémů s NL. 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 
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Graf č. 15: Řeší se případné problémy spojené s drogami (i 
alkohol a tabák) na Vaší škole dobrým způsobem? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Stav primárně preventivních aktivit ukazuje graf č. 16 (ot. č. 12: Je ve Vaší škole 

potřeba více podpory pro preventivní aktivity?). Učitelé potvrzují zvětší poloviny 

nutnost větší podpory preventivních aktivit (ANO 2 respondenti, SPÍŠE ANO 5 

respondentů). Menší polovina se domnívá, že prevence je spíše či zcela dostatečná a 

další podpory není třeba. 

Graf č. 16: Je ve Vaší škole potřeba více podpory pro 
preventivní aktivity? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Jednou z věcí, které uvádí metodici prevence jako problémy ve vykonávání své 

funkce, je na druhém místě v pořadí nedostatečná podpora ze strany vedení školy a 

formální vnímání funkce a na sedmém místě v pořadí nedostatečná podpora ze strany 

kolegů v učitelském sboru (Pilař, 2007). Galia (2005, s. 57) ve své publikaci doslova 

říká: „Drogová prevence je „týmová práce". Učitelé (pozn. ani metodici prevence) by 

v této náročné odpovědnosti neměli zůstávat izolováni. (...) Dobrá komunikace ve škole 

napomáhá rychlému a účinnému vyřešení problematického chování nebo potíží 

v učení." Otázka č. 13 (ot. č. 13: Spolupracujete se školním metodikem prevence?) 

zjišťuje provázanost práce metodiků a učitelů. Spolupráci se školním metodikem 
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prevence potvrzují nebo spíše potvrzují pouze 4 respondenti ze 13 dotázaných. 

Graf č. 17: Spolupracujete se školním metodikem 
prevence? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 

Otázka č. 14 (ot. č. 14: Máte možnost se v otázkách primární prevence NL 

v rámci školy vzdělávat?) souvisí jak se spoluprácí uvnitř školy a s významem 

přikládaným primární prevenci NL, tak s informovaností učitelů a možností informace 

si doplnit, aktualizovat. Významné je vzdělávání učitelů v této oblasti zvláště ve 

školách, kde je primární prevence směřována především do jednotlivých hodin 

vyučovacích předmětů a kde je realizována právě učiteli. Ani ve školách, kde primární 

prevenci realizují formou přednášek či interaktivních programů především externisté 

(Policie ČR, organizace zabývající se primární prevencí, odborníci atd.), však není 

vzdělávání učitelů v této oblasti bezúčelné. Jak jsem již připomínala na počátku, učitelé 

jsou tím, kdo se s žáky denně setkává, a mají proto největší možnost na ně i v této 

oblasti působit. Jak je vidět na grafu č. 18, možnost vzdělávání uvádí různou měrou 6 

respondentů ze 13 (ANO 1 respondent, SPÍŠE ANO 5 respondentů). Z pěti respondentů 

pracujících na škole s výhradním zaměřením primární prevence do vyučovacích hodin, 

uvádí možnost vzdělávání tři (ANO 1 respondent, SPÍŠE ANO 2 respondenti). 
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Graf č. 18: Máte možnost se v otázkách primární 
prevence NL v rámci školy vzdělávat? 

Výsledky otázky č. 15 (ot. č. 15: Zařazujete téma NL do výuky svého předmětu?) 

ukazují, že více než polovina dotázaných učitelů (7 respondentů ze 13 odpovědělo ANO 

nebo SPÍŠE ANO) zařazuje určitou měrou téma návykových látek do vyučování svých 

předmětů (viz graf č. 19). Nejčastěji byly jako předměty, do kterých jsou zařazována 

témata NL, uváděny český jazyk (3) a občanská výchova (3). Občanská výchova, jak již 

bylo řečeno výše, má zařazování těchto témat zaneseno přímo v Rámcovém 

vzdělávacím plánu, v rámci výuky českého jazyka lze snadno zařazovat toto téma do 

čtených textů. Dále učitelé k výkladu o drogách využívají přírodovědně zaměřené 

předměty: prvouka (2), chemie (1), biologie (1), přírodověda (1); výchovy: výchova ke 

zdraví (1), tělesná výchova (1); a také speciálně pedagogické hodiny: logopedie (1). 

Graf č. 19: Zařazujete téma NL do výuky svého 
předmětu? 

• ano 

• spíše ano 

• spíše ne 

• ne 
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5.2. Žáci 
Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo analyzovat u žáků úroveň 

informovanosti o NL, jejich znalosti o NL, postoje a zkušenosti s NL. Dotazník byl 

podle toho strukturován do tří oddílů: prevence a informovanost (otázky 1 - 6), znalosti 

(otázky 7 -12 ) , zkušenosti (otázky 13-15). 

5.2.1. Prevence a informovanost 

Otázka č. 1 (ot. č. 1: Zajímá tě téma drogy?) byla zaměřena na zjištění 

obecného zájmu o téma drogy mezi žáky. Zajímavým zjištěním bylo, že celých 74% 

žáků (35 ze 47) uvedlo zápornou odpověď (viz graf ě. 20). Téma drogy tedy podle 

těchto výsledků není pro tyto děti z větší části aktuálně „žhavým" tématem, které by 

vzbuzovalo jejich pozornost. Příčin může být více: žáci mohou být tématem 

návykových látek, které se často objevuje na televizních obrazovkách, v časopisech, 

novinách a možná i ve škole, již přesyceni, nebo naopak je jim toto téma z různých 

důvodů (například kvůli možné sociální izolaci, nedostatku informací) velmi vzdálené. 

Rozložení odpovědí mezi dívkami a chlapci bylo rovnoměrné (z respondentů, kteří 

volili odpověď ANO bylo 41,16% dívek, 41,16% chlapců, zbylých 16,67% neuvedlo 

pohlaví). Z hlediska věku zájem stoupal od 15 do 18 let smírným poklesem u 

šestnáctiletých (zájem v této věkové skupině uvedlo 22,2% respondentů). Největší 

podíl respondentů, kteří vyjádřili zájem o toto téma byl mezi osmnáctiletými (50 %), 

sedmnáctiletými (44,44%) a patnáctiletými (26,67%). 

Druhá otázka (ot. č. 2: Mluví o drogách učitelé s žáky ve škole?) zjišťovala, 

zda učitelé s žáky ve škole téma návykových látek probírají, zda s žáky na toto téma 

Nela Mohoritová 89/111 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky 

mluví. Nebylo zde dále specifikováno, zda v hodinách či mimo vyučovací hodiny a 

v jakém rozsahu, šlo o prostý fakt, zda se téma návykových látek vůbec v komunikaci 

ve škole objevuje. Více než polovina žáků (51%) uvedla, že učitelé o drogách s žáky 

nemluví (viz graf č. 21). Porovnáme-li však údaje získané otázkou č. 2 a otázkou č. 6, 

zjistíme, že v otázce č. 6 uvádí jako jeden ze zdrojů informací o návykových látkách 

64% žáků právě učitele ve škole, což jistou komunikaci na toto téma nevyhnutelně 

zahrnuje. Vezmeme-li tedy jako orientační hodnotu aritmetický průměr hodnot 

získaných těmito dvěma otázkami, dojdeme k číslu 43. I to je poměrně vysoké 

procento, pokud si uvědomíme, jak již bylo několikrát připomenuto, že vzhledem 

k informační bariéře mají tito žáci omezený přístup k informacím a role učitele jako 

toho, kdo má relativně největší možnost na žáky každodenně působit, informovat je, 

odpovídat na jejich otázky, uvádět na pravou míru nepřesné informace, je o poznání 

důležitější než role pedagoga v běžné škole, kde mají děti mnohem více dalších 

informačních zdrojů, které mohou bez problémů využít. Podíl kladných odpovědí 

stoupal spolu s věkem. Zatímco mezi třináctiletými a čtrnáctiletými uvedlo to, že 

učitelé o tématu návykových látek s žáky mluví, shodně 33,33% respondentů, mezi 

patnáctiletými to již bylo 53,33%, mezi šestnáctiletými 55,56% a mezi sedmnáctiletými 

již 66,67%. 

Graf č. 21: Mluví o drogách učitelé s žáky ve škole? 

Další otázka (viz graf č. 22) byla zacílena na počet vyučovacích hodin, které 

byly věnované přímo problematice návykových látek v minulém školním roce. Zde 

63% žáků uvedlo, že v minulém školním roce neabsolvovali žádnou takovou vyučovací 

hodinu, 24% jednu vyučovací hodinu, 13% respondentů 2-5 hodin. Podobně jako u 

předchozí otázky narůstal počet respondentů uvádějících jednu nebo více hodin 

v podstatě s věkem. Ve skupině osmnáctiletých to bylo celých 50%, ve skupině 
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čtrnáctiletých, šestnáctiletých a sedmnáctiletých 44%, ve skupině patnáctiletých byl 

zaznamenán jistý pokles na 26% a u třináctiletých 100% respondentů uvedlo žádnou 

takovou vyučovací hodinu. Z hlediska počtu hodin pak 2 - 5 hodin uváděli 

procentuálně nejvíce šestnáctiletí (22%), za nimi patnáctiletí (13%) a nakonec 

čtrnáctiletí a sedmnáctiletí (11%). 

Doplňujícím údajem k otázce č.3 byla otázka následující (ot. č. 4: V jakých 

předmětech se o drogách mluvilo?), která zjišťovala rozložení tématu návykových látek 

do vyučovacích předmětů (viz graf č. 23). V odpovědích se objevila občanská výchova 

(24krát), logopedie (llkrát), rodinná výchova (5krát), výtvarná výchova (4krát), český 

jazyk (3krát), znakový jazyk, tělocvik, výchova ke zdraví (2krát), přednáška o 

návykových látkách (lkrát), jiný bez udání konkrétního předmětu (2krát). Žádný 

předmět uvedlo pouze 9 respondentů, což je 19,14% všech respondentů. 

Výsledky prvních třech otázek, které by si měly odpovídat, jsou značně 

rozdílné: 51% procent respondentů odpovídá, že učitelé s žáky o drogách nemluví, na 

druhou stranu 64% uvádí učitele jako zdroj informací, 63% respondentů uvádí, že 

neměli žádné vyučovací hodiny zaměřené na návykové látky, ale pouhých 19% říká, že 

se o drogách nemluvilo v žádném předmětu. Důvodem může být různý rozsah pojmu 

vyučovací hodina o drogách (vyučovací hodina věnovaná výhradně tomuto tématu), 

mluvit o drogách ve škole (nejen ve vyučování, ale i o přestávkách, během akcí mimo 

školu), mluvit o drogách ve vyučovacím předmětu (hodina nemusí být věnována 

výhradně tomuto tématu). Pro respondenty také mohlo být obtížné uvědomit si počet 

hodin v minulém školním roce, které se drog týkaly. Za konkrétnější, a tedy snazší 

otázku se dá považovat otázka č. 4 zaměřená na konkrétní vyučovací předměty, kde se 

téma drogy v nějaké formě objevilo, výsledky této otázky bych považovala za 

nejpřesnější, nejvíce odpovídající skutečnému stavu. 
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Graf č. 22: Měli jste v minulém školním roce nějaké vyučovací 
hodiny o alkoholu, tabáku a drogách? 

0; 0% 

• Ne 

• 1 hod 

• 2 - 5 hod 

• 6 - 1 0 hod 

• více než 10 hod 

Graf č. 23: V jakých předmětech se o drogách mluvilo? 

Otázka č. 5 zjišťovala, zda mají žáci pocit důvěry k nějakému pracovníkovi 

školy, učiteli, vychovateli, školnímu psychologovi atd., zda by se ve škole našla nějaká 

osoba, se kterou případný problém s návykovou látkou, ať už vlastní či někoho z okolí, 

mohli řešit (viz graf č. 24). Pro žáky se sluchovým postižením je tato možnost podle 

mého názoru důležitější než u žáků běžných škol, protože žáci se sluchovým 

postižením vzhledem ke komunikační bariéře mají ztížený přístup k organizacím 

věnujícím se různým druhům krizových intervencí, pomoci a poradenství dětem a 

mládeži v podobných situacích. Nemohou využít například telefonických linek pomoci 

( např. Linka bezpečí, Linka pomoci dětského krizového centra). Dostupnější jsou jim 

nově vznikající internetové poradny (např. Internetová poradna -Laxus, Webporadna-

Prev-Centrum, Drogová poradna -Sananim, Internetová poradna -CPPT). Při osobním 

kontaktování některého centra či organizace může být na překážku komunikační 

bariéra, nedostatečná sociální zkušenost či nepřipravenost organizací na komunikaci 

s člověkem se sluchovým postižením. 

Z odpovědí vyplývá, že téměř 30% oslovených žáků by se s problémem 
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s drogami nesvěřilo ve škole nikomu. Naopak nejčastěji uváděnou osobou byl třídní 

učitel, dále školní psycholog, jiný než třídní učitel a výchovný poradce. 15% 

respondentů zvolilo více než jednu osobu. 

Graf č. 24: Za kým bys ve škole šel, kdybys měl ty nebo tvůj 
kamarád problém s drogou? 
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Otázka č. 6 byla zacílena na informační zdroje (viz graf č. 25). Nejčastějším 

zdrojem informací o drogách jsou podle odpovědí učitelé ve škole (v odpovědích se 

objevilo 30krát), následuje televize (27krát), internet (20krát), časopisy (19krát), 

noviny (17krát). Poměrně velký počet respondentů uváděl jako jeden z informačních 

zdrojů kamarády (17krát), zde vzniká nebezpečí šíření nepřesných či nepravdivých 

informací. Na druhou stranu rodiče zmínilo jen 11 respondentů. Mezi dalšími zdroji se 

umístili sourozenci (5krát), policie (2krát), knihy (lkrát) a prarodiče (lkrát). 

Z výsledků je jednoznačně vidět velký význam primární prevence ve školách, 

školy jsou totiž pro děti se sluchovým postižením nejčastějším informačním zdrojem. 

U dalších informačních zdrojů jako je televize, internet, časopisy a noviny záleží 

kvalitá získaných informací nejen na výběru konkrétních periodik, webových stránek 

či televizních pořadů, u televizního vysílání také na množství otitulkovaných pořadů a 

především na úrovni čtení s porozuměním. V tomto ohledu by byly velmi prospěšné 

publikace věnované prevenci návykových látek, které by byly přizpůsobeny 

čtenářským možnostem sluchově postižených. Podobná publikace existuje pro oblast 

prevence sexuálního zneužití (Karen R. H1NKLEY, Mary F. NELSON: Sexuální 

zneužití! Co je to?. Praha : FRPSP, 1993), pro oblast návykových látek zatím ne. 

14 14 

11 

7 
5 

0 1 0 
I 1 

třídní učitel vychovatel jiný než výchovný školní speciální nikdo 
třídní učitel poradce psycholog pedagog 
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Graf č. 25: Odkud máš informace o drogách? 
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5.2.2. Znalosti 

Druhá část dotazníku se týkala znalostí o tématu návykových látek. Otázka č. 

7 (viz graf č. 26) byla vybrána z oblasti právních úprav. Jednalo se o nejzákladnější 

informaci, od kolika let je možné zakoupit v obchodě tabákové výrobky. Odpovědi na 

tuto otázku byly z velké většiny správné, možnost „od 18 let" zvolilo celých 96% 

respondentů. 

Graf č. 26: Od kolika let ti mohou prodat v obchodě cigarety? 

44; 96% 

Další otázka byla zacílena na subjektivní hodnocení nebezpečnosti pervitinu. 

Byla formulována z důvodů snadného pochopení zjednodušeně a velmi obecně. 

Užívání pervitinu v obecné populaci sice v posledních letech mírně klesá, ale stále 

zkušenost s ním uvádí 3,5% šestnáctiletých studentů, navíc podle Výroční zprávy o 

stavu ve věcech drog v ČR v roce 2007 mírně stoupá počet problémových uživatelů 

pervitinu, tedy uživatelů injekčních nebo dlouhodobých (Mravčík a kol. 2007). 

Nebezpečí užívání pervitinu jako drogy, kde je možnost injekčního užívání, je spojeno 

s rizikem přenosu infekčních chorob a dalšími zdravotními problémy. Jako 
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nebezpečnou drogu pervitin označilo 32% dotázaných, 51% respondentů ji považuje za 

méně nebezpečnou. 

Graf č. 27: Je pervitin méně nebezpečná droga? 

8; 17% 

15; 32% 

24; 51% 

Otázka č. 9 (viz graf č. 28) byla z oblasti úmrtnosti v důsledku užívání drog. 

Z nabídnutého výběru cigarety, heroin, LSD vybralo celých 62% respondentů správnou 

odpověď, tedy cigarety. Je zde vidět poměrně dobrá informovanost o nebezpečí 

dlouhodobého užívání tabákových výrobků, jejichž prodej je legální, které jsou jinak 

v naší společnosti tolerovány a vnímány jako relativně méně nebezpečné než drogy 

nelegální. 

Graf č. 28: Která droga u nás zabije ročně nejvíce lidí? 

9; 21% 

7; 17% 26; 62% 

• Cigarety 

• Heroin 

• LSD 

Otázka č. 10 (viz graf č. 29) se týkala další z legálně dostupných návykových 

látek: alkoholu. U této otázky byla úspěšnost respondentů 87%, znovu to tedy ukazuje 

na dobrou informovanost v oblasti legálních návykových látek. 
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Graf č. 29: Je pro nenarozené dítě nebezpečné, když matka pije 
v těhotenství alkohol? 

40; 87% 
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• NEVÍM 

Otázka č. 11 (viz graf č. 30) souvisí s obecným subjektivním vnímání 

nebezpečí drog. Byla položena velmi obecně: je užívání drog nebezpečné? Výsledky 

ukázaly, že 91% respondentů považuje užívání drog za nebezpečné, 9% nikoli. 

Respondenti vnímající drogy jako bezpečnou záležitost byly chlapci ve věku 15 let 

(plus jeden šestnáctiletý respondent bez udání pohlaví). 

Graf č. 30: Je užíváni drog nebezpečné? 

43; 91% 

• ANO 

• NE 

• NEVÍM 

Graf č. 31 zobrazuje odpovědi na poslední otázku oddílu znalostí a postojů, 

která je zaměřena na postoje a vliv vrstevnické skupiny. Vliv vrstevníků je u dětí se 

sluchovým postižením pravděpodobně vyšší než u dětí běžné populace. Žáci škol pro 

sluchově postižené využívají totiž často již na základní škole internátního provozu 

(školy pro sluchově postižené nejsou v každém městě, pro některé rodiny je nemožné 

dojíždět nebo se přestěhovat), kde význam vrstevníků, se kterými tráví mnohem větší 

část svého času než s rodinou, stoupá. Dalším důvodem může být komunikační bariéra 

v případě, že neslyšící dítě má slyšící rodiče. Je možné, že potom více tíhne ke stejně 

postiženým vrstevníkům, spolužákům. Menší vliv rodiny je také patrný z odpovědí na 

otázku o informačních zdrojích (viz graf č. 25), kde rodiče jako informační zdroj o 
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návykových látkách zůstávali na posledních místech. V otázce č. 12 (viz graf č. 31) 

byli respondenti dotázáni, zda je v rozhodnutí vyzkoušet cigarety ovlivní jejich 

kamarádi. Výsledkem bylo 64% záporných odpovědí, 36% kladných. 

Graf č. 31: Pokud budou kouřit tvoji kamarádi, zkusíš to také? 

• ANO 

• NE 

5.2.3. Zkušenosti 

Poslední část dotazníku byla věnována zkušenostem s návykovými látkami 

u žáků se sluchovým postižením. V otázce č. 13 měli respondenti zakroužkovat 

z nabídky látek tu, kterou někdy vyzkoušeli. Nejvyšší procentuální zastoupení mají 

samozřejmě legální návykové látky, alkohol a tabákové výrobky (viz graf č. 31). 

Nejčastěji vyzkoušenou návykovou látkou jsou alkoholické nápoje s nižším podílem 

alkoholu - pivo nebo víno. S těmito látkami má zkušenost 82,97% respondentů 

zastoupených ve všech věkových kategoriích. To se v podstatě shoduje s výsledky 

studie J. Vacka provedené v roce 2007 na druhém stupni běžných základních škol na 

Praze 2, kde zkušenost s alkoholem uvádí 79,9% dotázaných (Mravčík a kol. 2007). 

Druhou nejčastěji užívanou látkou jsou cigarety zaznamenané u 44,68% respondentů 

zastoupených ve všech věkových kategoriích, podíl respondentů s věkem mírně stoupá. 

Vacek v běžné populaci uvádí zkušenost s cigaretami u 48,1% dotázaných, tedy u 

mírně vyššího podílu než u sluchově postižených. Třetí nejčetnější položkou je tvrdý 

alkohol u 40,42% respondentů. 

Z nelegálních drog se v odpovědích objevily pouze konopné drogy, marihuana 

a hašiš, a to u 10,63% všech respondentů (2 patnáctiletí, 2 sedmnáctiletí a 1 

osmnáctiletý). Zde srovnáním s Vackovou studií, která uvádí mezi patnáctiletými žáky 

9. tříd 40% respondentů, kteří někdy vyzkoušeli nelegální návykovou látku, zjistíme, že 

podíl žáků se sluchovým postižením se stejnou zkušeností ve stejném a vyšším věku je 

několikanásobně (4krát) nižší. V konkrétním případě zkušeností s konopnými látkami 
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dostaneme vedle sebe čísla 10,63% respondentů u sluchově postižených a 39% 

respondentů z běžné populace. Žádnou zkušenost s jakoukoli návykovou látkou uvedli 

2 respondenti, tedy 4,25% z celého vzorku. 

Graf č. 32: Vyzkoušel/a jsi už některou z následujících látek? 
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Poslední dvě otázky byly zaměřeny na dostupnost nelegálních návykových 

látek, na to, zda se žáci se sluchovým postižením reálně s tímto jevem setkávají, zda se 

v jejich okolí někdo, kdo návykové látky užívá vyskytuje, zda mají povědomí o tom, 

kde se dají návykové látky sehnat. 

Na otázku č. 14 (Znáš někoho, kdo užívá nelegální drogy?) odpovědělo 42% 

respondentů kladně, 58% záporně (viz graf č. 33). Více kladných odpovědí se objevilo 

ve skupině chlapců (45,45%), méně mezi dívkami (28,57%). S věkem opět podíl 

respondentů majících ve svém okolí osobu užívající nelegální návykové látky stoupal-

(22,22% čtrnáctiletých, 46,67% patnáctiletých, 33,33% šestnáctiletých, 55,56% 

sedmnáctiletých). Celkově lze říci, že vzhledem k tomu, že se s užíváním návykových 

látek ve svém okolí setkává téměř polovina sluchově postižené mládeže, nemůžeme 

sluchově postižené považovat za skupinou izolovanou od tohoto problému. 

Poslední otázka se týkala znalosti míst, kde se drogy prodávají, kde se dají 
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sehnat. Zde 87% respondentů odpovědělo záporně, že takové místo nezná, 13% kladně 

(viz graf č. 34). Čím vyšší věková skupina, tím je větší podíl respondentů, kteří uváděli 

znalost míst, kde jsou drogy k sehnání (6,67% patnáctiletých, 11,11% šestnáctiletých, 

22,22% sedmnáctiletých). Mezi kladně odpovídajícími respondenty byl větší podíl 

dívek než chlapců. 

Graf č. 33: Znáš někoho, kdo užívá nelegální drogy? 
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Graf č. 34: Znáš nějaká místa, kde se dají drogy sehnat? 
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6. Závěr 

Prvním z cílů praktické části této diplomové práce byl popis přístupu k 

realizaci primární prevence NL a konkrétních způsobů jejího provedení na základních 

školách pro sluchově postižené v Praze. Z provedeného šetření v této oblasti vyplývá, 

že přestože se v těchto školách podle metodiků prevence reálné problémy 

s návykovými látkami objevují ojediněle (ve srovnání s běžnými základními školami 

méně často), což se vysvětluje sociální izolací těchto žáků, jsou sluchově postižení žáci 

a studenti školami shodně s předpoklady této práce vnímáni převážně jako riziková 

skupina pro užívání návykových látek, a to z důvodů nedostatečné informovanosti 

způsobené komunikačními problémy a také velmi snadnou manipulovatelností, a tudíž 

větší zranitelností, větší náchylností ke zneužití. 

Primární prevence v těchto školách pro sluchově postižené je směřována 

především do jednotlivých vyučovacích hodin, zaměřuje se především na práci 

s třídními kolektivy během vyučování, případně v třídnických hodinách. Méně často 

jsou v těchto školách realizovány programy vedené externisty. Pokud jsou realizovány, 

probíhají zhruba jednou za půl roku až jednou za rok, mají formu převážně přednášek 

nebo besed, případně programů s interaktivními prvky. Programy vedou slyšící 

odborníci. Jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. 

Druhým výzkumným cílem bylo zjistit přístup učitelů k primární prevenci na 

těchto školách, který je významný právě kvůli skutečnosti, že jsou ve školách pro 

sluchově postižené nejčastějšími realizátory primární prevence. Začneme-li pozitivními 

výstupy, je důležité, že se učitelé považují většinou za dobře informované ve věcech 

návykových látek a schopné o nich nejen učit, ale i rozpoznat příznaky těchto problémů 

u svých žáků. Skupinu sluchově postižených považují převážně za rizikovou a primární 

prevenci u těchto žáků za významnou. Nepotvrdil se tedy předpoklad, že je primární . 

prevence u této skupiny žáků ze strany škol podceňována či že by byl snižován její 

význam. Téma návykových látek do hodin zařazuje polovina dotazovaných. 

Problematickým se jeví malá spolupráce s metodikem prevence a nedostatek 

mimoškolních aktivit v rámci nespecifické primární prevence. 

Posledním z výzkumných cílů byla analýza úrovně informovanosti u žáků, 
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analýza jejich znalostí, postojů a zkušeností. Šetření potvrdilo význam školní primární 

prevence, žáci uváděli jako nejčastější zdroj informací právě učitele. Na druhou stranu 

poměrně značná část respondentů uváděla, že se téma drog ve škole neobjevuje. 

Překvapivým výstupem šetření byl malý zájem dotazovaných o téma návykových látek. 

V informovanosti se nepotvrdil předpokládaný výrazný deficit, nutno říci, že otázky 

v této části se týkaly především legálních návykových látek a těch nejzákladnějších 

informací. Pro obecnější a přesnější závěry by byl nutný rozsáhlejší výzkum této 

kategorie. V oblasti zkušeností se podle provedeného šetření sluchově postižení 

vyrovnají svým slyšícím vrstevníkům ve zkušenostech s legálními návykovými látkami 

(alkoholem a tabákovými výrobky), které jsou jim patrně stejně dostupné jako běžné 

populaci. Několikanásobně méně častější jsou u žáků se sluchovým postižením 

zkušenosti s nelegálními návykovými látkami, ze kterých se v odpovědích objevily 

pouze konopné drogy. Potvrzovalo by to tedy teorii, že sociální izolace těchto žáků 

funguje spíše jako protektivní faktor. Na druhou stranu nemůžeme vidět sluchově 

postižené žáky jako skupinu zcela izolovanou od tohoto problému vzhledem k tomu, že 

téměř polovina dotázaných uváděla, že zná někoho, kdo užívá nelegální návykové 

látky. 

Přestože, jak jsem již uvedla, není provedené šetření komplexní analýzou 

spíše určitou sondou do zkoumané problematiky, může být vzhledem k absenci jiných 

výzkumů na toto či podobné téma a absenci odborné literatury podnětem pro 

rozsáhlejší zkoumání i podnětem ke zlepšení současné praxe. Vzhledem k faktu, že 

primární prevence je zde směřována do jednotlivých vyučovacích předmětů, pozornost 

by se měla věnovat vzdělávání učitelů a koordinaci primární prevence v rámci školy. 

Protože téměř 30% žáků uvedlo, že by s případným problémem s drogami nešli za 

žádným pracovníkem školy, měl by se důraz také klást na seznámení žáků se sítí 

zařízení a organizací věnujících se této problematice s akcentem na organizace 

přístupné sluchově postiženým, tedy především psychologickou poradnu FRPSP a nově 

vznikající anonymní internetové drogové poradny. Jako budoucí úkol pro praxi vidím 

především vytvoření jazykově upravených materiálů využitelných pro primární 

prevenci návykových látek u sluchově postižených, podobně jako vznikl materiál pro 

prevenci sexuálního zneužití. 
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7. Resumé 

(česky) 

Ve své diplomové práci jsme se zaměřila na teoretická východiska primární 

prevence návykových látek ve školách pro sluchově postižené a na praktické šetření v 

této oblasti, kde jsem se pokusila jak o pohled ze strany žáků, kteří jsou hlavními 

subjekty primární prevence, tak o pohled ze strany pedagogů a metodiků prevence, 

kteří prevenci realizují. Cílem bylo popsat a analyzovat stav realizování primární 

prevence, přístup učitelů a informovanost, znalosti a zkušenosti žáků v oblasti 

návykových látek na druhém stupni třech pražských základních škol pro sluchově 

postižené. Pokusila jsem se obecně utřídit a shrnout rizikové a protektivní faktory 

ovlivňující vznik užívání návykových látek u dětí a mládeže se sluchovým postižením, 

které považuji za rizikovou skupinu ohroženou tímto druhem sociálněpatologických 

jevů, a vyzdvihnout tak význam a potřebu primární prevence ve školách pro sluchově 

postižené. Vzhledem ktomu, že podle mé nejlepší znalosti nebylo toto téma v české 

odborné literatuře doposud komplexně zpracováno, věřím, že má diplomová práce by 

mohla poskytnout určitý shrnující pohled na řešenou problematiku a mohla by být jak 

podnětem pro další zkoumání, tak východiskem ke zlepšení praxe. 

(english) 

In my thesis I have focused on theoretical hypotheses of primary prevention in 

the field of drug abuse among children with hearing impairment as well as on field 

research in this area, where I tried to cover views and opinions of both primary 

prevention subjects - the pupils - as well as those of professionals engaged in the field 

of primary prevention. My aim was to describe and to analyze current state of primary 

prevention among aforementioned children, views and knowledge of education 

professionals and general knowledge and experiences of the pupils concerning drug * 

abuse on three Prague schools for the hearing impaired. I tried to sum up and classify 

risk and protective factors capable of influencing the formation of abusive behavior 

among the hearing impaired, whose I consider to be more at risk than general 

population, and to emphasize their need for primary prevention. Concerning that to my 

best knowledge the topic was not yet covered in Czech literature, I think that my thesis 
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could give a review of the topic and thus provide a direction for future research as well 

as proposals for improvement in general practice. 
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9. Přílohy 

9.1. Podklady pro rozhovor s metodiky prevence 

1. Jak dlouho tuto funkci vykonáváte? 

2. Vykonáváte souběžně nějakou další funkci (funkce výchovného poradce)? 

3. Jaké máte pro tuto funkci vzdělání? 

4. Máte možnost si průběžně vzdělávání doplňovat? Jak často, kde, kdy (pracovní doba/osobní 

volno)? 

5. Kolik pracovních hodin týdně máte pro vykonávání této funkce vyhrazeno? 

6. Co je náplní Vaší činnosti? 

7. S jakými organizacemi mimo školu spolupracujete? 

8. S kým spolupracujete v rámci školy? 

9. Jaké typy programů primární prevence NL ve škole probíhají, jak často, kdo je realizuje? 

10. Jaké programy primární prevence NL proběhly v průběhu minulého školního roku (2006/2007)? 

11. S jakými problémy nebo sociálně patologickými jevy se u žáků nejčastěji setkáváte? 

12. Co je specifické na primární prevenci NL u dětí se sluchovým postižením? 

13. Jaký význam je primární prevenci na Vaší škole přikládán? 

14. Myslíte si, že je primární prevence NL na Vaší škole efektivní? 

15. S jakými problémy se při vykonávání funkce metodika prevence potýkáte? 

nesnížený úvazek, málo času 

nedostatečná podpora ze strany vedení, formalismus 

kumulace funkcí metodika prevence a výchovného poradce 

platové podmínky 

nedostatečné materiální zázemí 

nedostatečná podpora kolegů 

absence systému vzdělávání 

absence metodických textů 

- jiné 
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9.2. Dotazník pro učitele 

Dobrý den, 
jsem studentka pátého ročníku speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy, Ráda bych Vás tímto požádala o spolupráci na dotazníkovém šetření v rámci 
mé d ip lomové práce na téma primární prevence návykových látek na školách pro 
sluchově postižené. Dotazník je anonymní a výstupy budou použity pro mou 
diplomovou práci. Pokud budete tak ochotní a najdete si několik minut na vyplnění 
dotazníku, budu Vám velmi vděčná. 
P ř e d e m d ě k u j i z a spo luprác i . 
Přeji hezký den. 
Nela Mohoritová 

Zaškrtněte, prosím, vpravo políčko ve sloupci s odpovědí, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru . 

MYSLÍTE SI, ŽE... 
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E
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1. Je primární prevence návykových látek u sluchově postižených dětí důležitá? 
2. Jsou děti a mládež se sluchovým postižením rizikovou skupinou pro užívání 

návykových látek? 
3. Zajímají se žáci ve Vaší škole o téma návykových látek? 
4. Mají žáci ve vaší škole k dispozici dostatek mimoškolních aktivit? 

5. Mají žáci na Vaší škole o návykových látkách dostatek informací? 
6. Mají žáci Vaší školy možnost na toto téma svobodně diskutovat? 
7. Jste dobře informován/a o legálních a nelegálních NL a jejich účincích? 
8. Jste schopen/schopna vyučovat o drogách? 
9. Jste schopen/schopna rozpoznat problémy s drogami? 

10. Musel/a jste někdy řešit ve škole problém týkající se návykových látek? 
11. Reší se případné problémy spojené s drogami (i kouření a alkohol) na Vaší 

škole dobrým způsobem? 
12. Je ve Vaší škole potřeba více podpory pro preventivní aktivity? 
13. Spolupracujete se školním metodikem prevence? 
14. Máte možnost se v otázkách primární prevence NL v rámci školy vzdělávat? 
15. Zařazujete téma návykových látek do výuky svého předmětu? Pokud ano, 

jakého? 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
Přeji hezký den. 
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9.3. Dotazník pro žáky 

Dobrý den, 
tento dotazník je anonymní, prosím, NEPODEPISUJ SE. 
ZAKROUŽKUJ, co si opravdu myslíš. Učitelé ve Tvé škole NEBUDOU Tvůj dotazník 
KONTROLOVAT. Pokud otázce nerozumíš, ZEPTEJ SE. 
Informace získané pomocí tohoto dotazníku budou sloužit pouze výzkumným účelům v rámci diplomové 
práce. 
Děkuji moc za vyplnění. 
Nela Mohoritová 

Kolik je ti let? 
Jsi DÍVKA nebo CHLAPEC ? (zakroužkuj) 

Informovanost a prevence 

1. Zaj ímá tě téma drogy? 
a. Ano 
b. Ne 

2. Mluví o drogách učitelé s žáky ve škole? 
a. Ano 
b. Ne 

3. Měli jste v minulém školním roce nějaké hodiny o alkoholu, tabáku a drogách? 
a. Ne 
b. 1 hodinu 
c. 2-5 hodin 
d. 6-10 hodin 
e. více než 10 hodin 

4. V jakých předmětech se o drogách mluvilo (můžeš zakroužkovat i více možností)? 
a. Žádný 
b. Český jazyk 
c. Občanská výchova 
d. Výtvarná výchova 
e. Znakový jazyk 
f. Tělocvik 
g. Jiný 

5. Za kým bys ve škole šel, kdybys měl ty nebo tvůj kamarád problém s drogou (můžeš 
zakroužkovat i více možností)? 

a. Třídní učitel 
b. Vychovatel na internátě 
c. Jiný než třídní učitel 
d. Výchovný poradce 
e. Školní psycholog 
f. Speciální pedagog 
g. Nikdo 

6. Odkud máš informace o drogách (můžeš zakroužkovat i více odpovědí)? 
a. učitelé ve škole 
b. televize 
c. noviny 
d. časopisy 
e. internet 
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f. kamarádi 
g. sourozenci 
h. rodiče 
i. jiné 

Znalosti a postoje 

7. Od kolika let ti mohou prodat v obchodě cigarety? 
a. od 15 let 
b. od 18 let 
c. od 20 let 

8. Je pervitin méně nebezpečná droga? 
a. ANO 
b. NE 
c. NEVÍM 

9. Která droga u nás zabije ročně nejvíce lidí? 
a. Cigarety 
b. Heroin 
c. LSD 

10. Je pro nenarozené dítě nebezpečné, když matka pije v těhotenství alkohol? 
a. ANO 
b. NE 
c. NEVÍM 

11. Je užívání drog nebezpečné? 
a. ANO 
b. NE 
c. NEVÍM 

12. Když budou kouřit tvoji kamarádi, zkusíš to taky? 
a. ANO 
b. NE 

Zkušenosti 

13. Vyzkoušel/a jsi už některou z následujících látek (pokud ano, zakroužkuj ji)? 
a. cigarety/tabák 
b. pivo nebo víno 
c. tvrdý alkohol 
d. marihuana nebo hašiš 
e. lepidlo, ředidlo... 
f. extáze 
g. pervitin 
h. léky bez lékařského předpisu 
i. jiné drogy (LSD, heroin, kokain...) 
j. žádná 

14. Znáš někoho, kdo užívá nelegální drogy (marihuanu, hašiš, kokain, pervitin, LSD, heroin apod.)? 
a. Ano 
b. Ne 

15. Znáš nějaká místa, kde se dají drogy sehnat? 
a. Ano 
b. Ne 

DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. PŘEJI HEZKÝ DEN. 
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