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Název práce v jazyce českém: Evaluace přiměřenosti zdravotních infor-

mačních materiálů pro uživatele drog v ČR 

 

Abstrakt 

Systém léčebné péče ve službách pro uživatele drog se v posledních letech 

znatelně posouvá dopředu. Předmětem zájmu začíná být kvalita služeb a jejich 

efektivita. Je načase, aby se předmětem zájmu staly i drobné komponenty slu-

žeb, jako jsou například právě informační materiály, jež nízkoprahová kontaktní 

zařízení svým klientům poskytují za účelem jejich informovanosti a vzdělávání. 

Materiály mají nejrůznější podobu, stejně tak jako obsah. V české republice ne-

byla provedena žádná evaluace informačních materiálů a nemáme žádné infor-

mace o tom, jak materiály vypadají, co obsahují, kdo je vytváří a zda jsou pro 

klienty adekvátní. Hodnocení adekvátnosti v rámci této práce je provedeno po-

mocí výzkumného nástroje běžně používaného pro zhodnocení informačních 

materiálů v zahraničí. Budeme-li chtít materiály zhodnotit kompletně dle zahra-

ničních vzorů, musíme znát úroveň gramotnosti drogové populace a zhodnotit 

materiály z hlediska srozumitelnosti textu, k čemuž jsou v zahraničí používány 

vzorce srozumitelnosti, které jsou ovšem pro české texty nevhodné. Hodnocení 

adekvátnosti informačních materiálů v této práci se tak stává prvotním přehledem 

situace informačních materiálů distribuovaných kontaktními zařízeními v české 

republice.  

Vzhledem k některým opakujícím se chybám, které z hodnocení přiměřenosti 

vyplynuly, jsou v této práci poskytnuty kontaktním zařízením vodítka pro vytváře-

ní informačních materiálů, jež by měly tyto chyby zredukovat. 
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Název práce v jazyce anglickém: Evaluation of Suitability of Printed Health 

Information Materials for Drug Users in the Czech Republic 

 

Abstract  

The medical health care system aimed at drug users has in recent years not-

ably moved forwards. The main subject of focus is beginning to be the quality of 

service and it‘s effectiveness. It is time, for the smaller components of services, 

for example such as informative materials, with low - threshold contact device for 

their clients offering the know-how and education to become the main focus 

point. These materials have a variety of forms, as they do in content. In the 

Czech Republic, there has not been no evaluation made about informative mate-

rials, there is a lack of information about how these materials should look and 

what they should contain, about their form and whether they are adequate for the 

clients. We evaluate how adequate it/this is in terms of efficiency, with the help of 

scientific data commonly used in evaluation of informative materials abroad. If we 

are to evaluate materials of data from abroad, we have to understand the literacy 

level of the drug user population and evaluate materials based on the understan-

dability of the given text, in which abroad are based on understanding, but are 

unfit for use in Czech texts. The evaluation of adequacy in informative materials 

in this field of work becomes the primary survey of the situation of informative 

materials distributed by specialists in the Czech Republic.  

Regarding some reoccurring mistakes, which are brought on through the 

evaluation of adequacy, guidelines are provided for contact centers to help gen-

erate informative materials, which should help reduce these mistakes. 
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1 Úvod 

Přístup Harm reduction se stal oficiálním přístupem v problematice drog za 

vzniku národní protidrogové strategie v roce 2000. Tím bylo dosaženo toho, co 

za hranicemi západních zemí bylo téměř samozřejmostí již několik let a u nás 

bylo vlivem komunistického režimu absolutním tabu. Rychle se rozvíjející situace 

na poli drogové scény vytvořila potřebu vytvoření kompletního systému péče o 

uživatele drog stojícího na základě primární, sekundární a terciární prevence. 

Stejně jako jiné obory se vyvíjejí, aby poskytly kvalitní a komplexní péči, se 

musí zákonitě vyvíjet i péče o uživatele drog, neboť zdravotní problémy každého 

z nich jsou problémem celé společnosti (Kalina, 2003). 

Nízkoprahová zařízení, jež jsou založena na principech veřejného zdravot-

nictví a harm reduction, poskytují svým klientům služby, které mají ochránit je 

samotné a zároveň společnost. Jde mimo jiné i poskytování informací, jež mají 

za úkol klienta informovat a vychovávat. Klient má možnost změnit svůj přístup 

k užívání drog, ale musí být o této své kompetenci náležité informován prostřed-

nictvím adekvátních informací. Míra adekvátnosti informačních materiálů je pak 

přímo úměrná jeho efektivitě. A adekvátnost těchto materiálů je předmětem této 

práce. 

2 Drogová scéna v ČR 

Přehledně o drogové scéně píše Kalina (2003). Před rokem 1990 byla do-

ménou domácí produkce – marihuana, braun1, a pervitin. Uživatelé, kterých ne-

bylo mnoho, se sdružovali v malých skupinkách, které vzájemně nekomunikova-

ly, a v produkci si byli soběstačné. Šíření bylo táhlé a probíhalo v okruhu „zná-

mých“ s příslušnou skupinou. Kritériem výběru byla schopnost skupině poskyt-

nout nějakou službu. Tento charakter drogové scény můžeme dnes ještě najít na 

venkově.  

                                            
1 Braun je dnes, co do četnosti užívání, na ústupu. Užívají ho zpravidla uživatelé s drogovou 

kariérou započatou právě před rokem 1990. V drogové anamnéze mladých uživatelů jej zachytí-

me málokdy. 
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Závratná změna pochopitelně přichází po pádu komunismu s celkovým uvol-

něním poměrů a snížením vnější sociální kontroly. Domácí produkce nepolevuje, 

ale je zpestřována drogami z tzv. tranzitního přepadu. ČR se stala významným 

tranzitním prvkem a část drog v ČR zůstala a stala se odměnou pro uživatele 

jako odměna za služby, případně jako testování trhu. Skupinky uživatelů se začí-

nají vzájemně propojovat a vzniká trh se stranou nabídky a poptávky. Šíření drog 

začíná nabírat velké rychlosti, ale stále ještě neproniká na veřejná prostranství. 

Vzhledem k tomu, že množství spotřebované drogy lze uhradit bez větší majet-

kové trestné činnosti, není ani kriminalita v souvislosti s drogami příliš výrazná. 

Tento prudký nárůst problémů s drogami nejen v ČR ale v celé střední a vý-

chodní Evropě je označován odborníky jako „odložená epidemie“. Západní země, 

které příval drog prožívaly již v 60. – 70. letech, se naučily rozumět bezpečnost-

ním, sociálním a zdravotním rizikům užívání drog a snažily se je alespoň z části 

kontrolovat. V komunistických zemích tento vývoj díky uzavřenosti a silné vnější 

kontrole proběhnout nemohl. Zabránilo se sice výraznému šíření drog, ale také 

se nevytvořily účinné obranné mechanismy. Zábranský (2003) říká, že český vý-

voj v drogové problematice v posledních třinácti letech lze prohlásit za akcelero-

vaný obraz toho, co západní Evropa prožívala a prožívá od konce 60. let.  

ČR se pomalu stává cílovou, tedy spotřebitelskou zemí. Rok 1994 se stává 

zlomový, neboť dochází k průniku kvalitního a levného heroinu z dovozu na do-

mácí trh. Zvýšení počtu uživatelů heroinu na sebe pak nenechá dlouho čekat a 

domácí produkce pervitinu začíná ztrácet svůj význam. Vzniká otevřená drogová 

scéna, kde jsou drogy dobře dostupné a následně se snižuje věk prvních uživa-

telů.  

 

V současné době jsou drogy dostupné ve všech větších městech a roste i 

dostupnost v městech menších. Nejdostupnější drogou je marihuana a pervitin, u 

kterých jsou i početné záchyty represivními složkami. Na významu nabývá do-

mácí produkce marihuany s vyšším obsahem THC, jež se významně podílí na 

černém trhu. Černým trhem s marihuanou se zabývají větší měrou i příslušníci 

minorit. Co se týče pervitinu, je jeho produkce vázána v podstatě jen na ČR. Bý-

vá vyvážen i do zahraničí a to zvláště do Německa. Efedrin se po uzavření výro-

by penicilinu v Roztokách u Prahy pašuje ze zahraniční (NMS, 2008). 
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Stále více dostupný se stává kokain, a to zejména ve velkých městech 

v prostředí noční zábavy. Heroin je dostupný hlavně v Praze a Ústeckém kraji, 

což odpovídá prevalenci problémových uživatelů opiátů. V krajích ve kterých je 

tradičně větší prevalence problémových uživatelů opiátů, je zčásti v posledních 

letech heroin nahrazován Subutexem®, jež je využíván v substituční léčbě (NPC, 

in NMS 2008). Se Subutexem® se v současnosti obchoduje na černém trhu, i 

když černý trh s touto látkou vykazuje jiné charakteristiky než obchod s jinými 

typy drog (NMS, 2008). 

 

Zkušenost s drogami v populaci 

V dospělé populaci má alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou přibližně 

20 % osob, mezi mládeží je toto procento vyšší (přibližně 35 % žáků posledních 

ročníků základních škol a 45 % studentů prvních ročníků středních škol). Nejčas-

těji užívanými nelegálními drogami jsou konopné látky, v posledních letech roste 

obliba halucinogenních hub, mezi žáky ZŠ jsou relativně oblíbené těkavé látky. 

Zkušenosti s opiáty a kokainem jsou u žáků a studentů na velmi nízké úrovni. 

Studie však ukazují, že výrazný nárůst zkušenosti s užíváním drog pozorovaný 

od poloviny 90. let se zastavil, v případě konopných látek se situace stabilizova-

la, v případě ostatních nelegálních drog byl zaznamenán pokles prevalence zku-

šeností, a to i v případě extáze a halucinogenních hub. Mezi návštěvníky taneč-

ních akcí je patrný významný nárůst užívání kokainu a mírný nárůst pervitinu, 

mírný pokles byl zaznamenán v aktuální prevalenci konzumace extáze (NMS, 

2008). 

 

Problémové užívání drog 

Počet problémových uživatelů drog2 v roce 2007 byl kolem 30,9 tisíce. Z toho 

zhruba 20,9 tisíc uživatelů pervitinu a zhruba 10 tisíc uživatelů opiátů. Situace je 

tak ve srovnání s minulými roky stále relativně stabilní. Odhad injekčních uživate-

lů drog je 29,5 tisíce, tedy v podstatě většina uživatelů opiátů a pervitinu. Nejvyš-

ší odhadovaný počet problémových uživatelů drog je v Praze (10 tisíc) a 

                                            
2 Problémové užívání drog je dle EMCDDA definování jako injekční užívání drog a/nebo 

dlouhodobé, či pravidelné užívání opiátů a/nebo drog amfetaminového typu a/nebo kokainu (in 

NMS, 2008). 
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v Ústeckém kraji (4,1 tisíc), jde současně o kraje, kde je zároveň odhadován nej-

větší počet uživatelů opiátů (NMS, 2008). 

3 Možné přístupy k drogové problematice 

Následující řádky jsou přehledem přístupů uplatňující se v teoretických vý-

kladech drogové závislosti a v práci s uživateli drog dle Kaliny (2003). 

3.1 Biomedicínský přístup 

Jak uvádí Kalina (2003), biomedicínský model žil hlavně v době, kdy drogová 

problematika byla na straně uživatelů řešena hlavně lékaři – psychiatry.  

V tomto pohledu je drogová závislost nemocí. Závislost je pokládána za ne-

moc chronickou, která se obtížně léčí a je možná vůbec nevyléčitelná. K úpravě 

stavu, či vyléčení může dojít pouze skrze trvalou abstinenci. Porušení abstinence 

pak znamená recidivu nemoci. Tento model je částečně překryt bio-psycho-

sociálním přístupem. 

3.2 Bio‐psycho‐sociální přístup 

Nemoc podle tohoto přístupu vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné in-

terakci biologických, psychologických a sociálních (vztahových) faktorů, které 

pak musí být zohledněny i v léčbě, jež zahrnuje jak medicínskou složku, tak me-

tody individuální, skupinové a rodinné psychoterapie a sociální práce. V rámci 

bio-psycho-sociálního přístupu má svoji roli i farmakoterapie. Tam kde je možné 

ji uplatnit se velmi osvědčuje v kombinaci s psychoterapií, poradenstvím a soci-

ální terapií.  

3.3 Sociální a sociálně‐pedagogický přístup 

Ve vztahu k drogové závislosti jsou podle Kaliny (2003) zdůrazňovány faktory 

nepříznivého sociálního prostředí, nevhodné výchovy, ztráta nebo úplné chybění 

sociálních dovedností, schopností a možností se integrovat do komunity. Léčeb-

né metody korelují s charakteristickými rysy faktorů. Jsou jimi tedy např. sociální 

a výchovné poradenství, vedení, intervence a asistence, resocializace, reeduka-

ce a rekvalifikace, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální komunikace a 

pracovních dovedností. Často je využíváno chráněného bydlení či dílen.  



7 

3.4 Přístupy morální a spirituální 

Tyto přístupy zpravidla nedůvěřují odborníkům a jejich postupům a snaží se 

před nimi uzavírat. Klienty od nich odrazují, ale také se snaží pronikat do odbor-

né společnosti a působit tak, aby dosáhly svého uznání.  

Morální přístup v katolické církvi je tradiční v Salesiánském řádu, ale ani pro-

testantské církve a protestantská společenství v USA a Evropě nezaostávají. 

Odtud morální přístup pronikl do svépomocných hnutí anonymních alkoholiků a 

narkomanů. Dle těchto hnutí vyléčený alkoholik či toxikoman už nikdy nemůže 

být zdravým člověkem. Své morální selhání si musí stále připomínat a bojovat 

s ním. Pomáhat mu v tom má opření se o víru a příslušnost ke skupině AA, či NA 

Spirituální přístup je jiným extrémem přístupu morálního. Za jedinou cestu ze 

závislosti je pokládáno náboženské obrácení, práce a život by se měli odehrávat 

blízko společenství stejně věřících a pod stálým duchovním dohledem (Kalina, 

2003). 

3.5 Holistický – celostní model 

Holistický přístup Kalina (2003) vnímá jako vykročení z bio-psyho-sociálního 

modelu do oblasti alternativních terapií, pod kterými si můžeme představit např. 

akupunkturu, akupresuru, aromaterapii, masáže nebo holotropní dýchání, při-

čemž se neopouští základní rámec bio-psycho-sociálního přístupu.  

  

Jak je z výše uvedeného znát, spirituální složka (ne však její extrémní alterna-

tivy) v léčbě závislostí hraje nikoli poslední roli. Jak Kalina (2003) dále upozorňu-

je, potřeba morálky a upamatování se na spirituální rozměr a potřeby člověka 

patří k normálnímu životu, k překonávání krize a uzdravování z nemoci – tedy i 

k léčbě drogových závislostí. 

3.6 Public Health 

Public Health, jak již název napovídá, se zaměřuje na ochranu veřejné zdra-

ví, tedy na ochranu obecné populace. Ve vztahu k drogové problematice jde o 

ochranu před přenosem infekčních chorob. Za vznikem tohoto přístupu stojí roz-

šíření HIV/AIDS v obecné populaci, za jehož faktory je považováno sdílení in-

jekčních stříkaček mezi uživateli drog a rizikový pohlavní styk, který překračuje 

dle Kaliny (2003) hranice komunity uživatelů drog a ohrožuje „zdravou“ populaci. 
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Z tohoto hlediska se tak problém jednotlivce stává problémem společnosti. 

V souvislosti s tím pak vznikly metody výměnných programů injekčních stříkaček, 

distribuce kondomů, edukačních materiálů, testování klientů na HIV, očkování 

drogové populace proti hepatitidám aj. (Kalina, 2003). 

Tak jako Public Health chrání zájmy obecné populace, Harm Reduction (viz 

kapitola 3.7) se zaměřuje na zájmy jednotlivce. Tyto zájmy mohou být však vzá-

jemně v rozporu a je třeba stále mezi nimi hledat rovnováhu a zdůrazňovat spo-

lečný zájem obou přístupů, čímž je ochrana zdraví. Protože jde o zdraví celé 

komunity, tak problém jednotlivce musí být vnímán jako problém celku (Kalina, 

2003). 

3.7 Snižování rizik (Harm Reduction) 

Harm Reduction (dále jen HR) vychází z problematiky veřejného zdraví, neboť 

negativní dopady užívání drog na jednotlivce mohou přesahovat jeho hranice a 

hranice komunity uživatelů. Jde například o infekční choroby zejména HIV, hepa-

titidy, syfilis aj. 

HR se snaží těmto přesahům zabránit pomocí souboru praktických strategií, 

jež redukují zmiňované negativní dopady užívání drog. Spektrum těchto strategií 

sahá od strategií vedoucí k bezpečnějšímu užívání po strategie vedoucí 

k abstinenci. HR strategie pracují s klienty v jejich místě a čase a zaměřuje se jak 

na užívání samotné, tak na okolnosti užívání (Janíková, 2008). 

Výměna jehel a stříkaček, distribuce kondomů, zdravotní a sociální pomoc, 

poradenství, dostupnost náhradní či původní drogy pod lékařským dohledem – to 

vše se děje také za účelem zdravotní a sociální stabilizace jedince. Z HR se tak 

stává možnost zachránit mnoho životů a současně pak pracovat na motivaci 

k abstinenci. Jak dál Kalina (2003) uvádí, z hlediska lékařské etiky může být ne-

použití propracovaných a prokazatelně účinných postupů HR kladeno na roveň 

neposkytnutí první pomoci nebo až zanedbání povinné péče. 

4 Harm Reduction 

Vedle Public Health je HR jedním z přístupů, z něhož vychází filozofie práce 

nízkoprahových kontaktních center a terénních programů. Tato centra a terénní 
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programy tvoří dle NMS (2008) síť 109 nízkoprahových zařízení, jež se skládá 

z nízkoprahových center a terénních programů. 

4.1 Vývoj HR v ČR 

HR v obecném slova smyslu, používá lidská společnost déle, než byl jako 

možný přístup definován ve vztahu k drogové problematice v 80. letech 20. stole-

tí jako reakce na závratné šíření HIV/AIDS. Prvními zeměmi, které začaly přístup 

HR používat v Evropě používat byly Nizozemí a Velká Británie. 

HR u nás je doménou kontaktních center a terénních programů a tak jeho 

vývoj je úzce spjat s vývojem kontaktních zařízení provozovaných nestátními a 

nezdravotnickými organizacemi, jež začaly vznikat po roce 1989 jako reakce na 

trendy drogové scény souvisejícími s uvolněním poměrů ve společnosti (viz kapi-

tola 2). HR měl však dle Béma, Kaliny a Radimeckého (2003) víceméně statut 

„polooficiální“ (neschválený, ale tolerovaný). Podobně tomu však bylo i v jiných 

zemích západní Evropy. Tento polooficiální status přístupu HR trval až do vznik-

nutí nové národní strategie 2000. Tato nová strategie měla být založena na kom-

plexním, multidiscplinárním a vyváženém přístupu. Vláda České republiky se 

nechala inspirovat protidrogovou politikou zemí Evropské unie a dala vzniknout 

čtyřem základním pilířům protidrogové politiky ČR, která již zahrnovala mimo jiné 

i HR. 

V přístupu k uživatelům drog začal být zohledňován psychosociální a Public 

Health přístup a bylo tak umožněno uplatnění psychologů, pedagogů a sociál-

ních pracovníků. Vyvstala potřeba včasného kontaktu se vznikající novou gene-

rací problémových uživatelů (Libra, 2003). 

V současnosti jsou na nízkoprahová kontaktní centra a kontaktní centra kla-

deny větší požadavky než v minulosti, jedná se především o požadavky vyplýva-

jící z výběrových řízení, z procesů standardizace a certifikačních řízení. 

V souvislosti se zvyšující se mírou těchto požadavků na jednotlivé organizace 

vznikla také potřeba zastřešujících organizací poskytovatelů služeb, jakými jsou 

např. A.N.O., Česká asociace Streetwork apod., jejichž účelem je facilitovat ko-

munikace mezi jednotlivými poskytovateli služeb, státní správou, donory a vý-

zkumníky (Libra, 2003). 



10 

4.2 Nízkoprahová zařízení 

4.2.1 Cílová populace 

Cílovou populací kontaktních zařízení jsou především uživatelé drog, ale také 

jejich rodinní příslušníci a blízcí uživatelů, kteří do kontaktních center přichází pro 

podporu, provázení a pomoc. Klientela jednotlivých zařízení se může lišit dle uží-

vané drogy a spektrem nabízených služeb, jež zařízení nabízí (Richterová Těmí-

nová 2008). 

Terénní programy působí přímo na veřejných místech, na tzv. otevřené dro-

gové scéně a dále pak na uzavřené drogové scéně, což jsou byty nebo jiné uza-

vřené prostory, kde se uživatelé sdružují. Pracovníci těchto programů uživatele 

aktivně vyhledávají a oslovují se svojí nabídkou služeb. Cílová skupina je zde 

trochu komplikovanější. Dle Hrdiny a Korčišové (in Kalina 2003) jde o experimen-

tátory, kteří nepociťují žádné potíže a domnívají se, že žádné služby nepotřebují, 

o děti žijící na ulici či přespávají v drogových bytech, o pravidelné uživatele, kteří 

nejsou motivování ke kontaktu s jakoukoliv službou, dále pak problémové uživa-

tele v pokročilém rozvoji závislosti, kteří nejsou schopni se kontaktovat se služ-

bou jiným způsobem a nakonec sem patří uživatelé, považující kontakt s jinou 

službou za riziko, anebo existují bariéry v jejich užívání služby. Tím může být 

např. jazyková bariéra (uživatelé drog z minorit jako jsou v ČR např. Romové či 

uživatelé drog ze zemí bývalého Sovětského svazu) i jiné bariéry (např. u matek 

– uživatelek drog, jež mají strach z odebrání dítěte). 

4.2.2 Cíle 

Nízkoprahová zařízení se věnují minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, 

vytvoření vztahu a vzájemné důvěry mezi nimi a cílovou populací, udržení a po-

sílení motivace k dalšímu postupu v léčbě, při změně životního stylu, přípravě 

klienta na spolupráci s institucemi návazné léčebné péče, pomoc rodinám a ji-

ným blízkým osobám uživatelů. Specifickými cíly jsou snížení počtu úmrtí 

v souvislosti s užíváním drog, předcházení kriminalitě, udržení nízkého výskytu 

infekčních chorob, směřování uživatele k bezpečnějšímu užívání drog, udržení 

veřejných míst v čistotě, dále pak jde o motivaci klienta k využití dalších služeb 

pro uživatele drog a k řešení sociální situace a konečně také monitoring drogové 
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scény za účelem vytvoření efektivních strategií pomoci dané cílové skupiny 

(Richterová Těmínová, 2008). 

4.2.3 Tým a jeho členové 

Tým je jak v nízkoprahovém zařízení, tak v terénním programu sestavován 

multidisciplinárně. V týmu tak najdeme pracovníky z řad psychologů, pedagogů, 

zdravotníků a sociálních pracovníků. Hlavními charakteristikami pracovníků by 

měly být profesionalita, komunikativnost, flexibilita, důvěryhodnost a důležitá je 

také osobnost pracovníka. Jde o velmi náročnou práci, pravidelná supervize je 

proto důležitá stejně tak také bezpečnost práce a prevence syndromu vyhoření 

(Richterová Těmínová, 2008). 

4.2.4 Metody práce 

Základní metody práce jak pro kontaktní centra, tak pro terénní programy 

jsou výměna injekčního materiálu a distribuce zdravotnického materiálu. Vedle 

pozitivního vlivu na snižování zdravotních rizik, tato aktivita usnadňuje komuni-

kaci a kontakt s klientem. Dále pak poradenství zdravotní, sociální, krizová inter-

vence, motivační trénink – zaměřen zejména na změnu rizikového užívání. Sou-

částí jsou pochopitelně také ústní a písemné informace o účincích drog, závislos-

ti, rizicích spojených s užíváním, bezpečném sexu, infekčních chorobách a o dal-

ších navazujících službách. V neposlední řadě již jednou zmiňovaný monitoring 

drogové scény a sběr použitého injekčního materiálu. 

Metody práce nízkoprahových kontaktních center jsou oproti terénním pro-

gramům rozšířenější díky pevnému zázemí přímo v místě jejich působiště. Tyto 

metody se rozšiřují o strukturované poradenství s motivačním tréninkem – jde o 

strukturovaný proces na základě kontraktu s klientem. Proces se zaměřuje na 

rozvoj motivace ke změně a pak na samotnou změnu vedoucí v ideálním případě 

k abstinenci. Další rozšiřující metodou je poradenství pro rodinné příslušníky a 

blízké, které může být individuální, skupinové, jednorázové, či dlouhodobé. Kon-

taktní centra nabízejí také potravinový, vitamínový a hygienický servis nebo praní 

prádla (Richterová Těmínová, 2008). 
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4.3 Princip HR 

Petr Hrdina (2003) uvádí jeden ze základních rysů HR přístupu k drogové 

problematice pragmatičnost. Znamená to, že se přístup HR se nesnaží odstranit 

drogy či jejich užívání, ale snaží se s ním pracovat tak, aby následky takového 

chování byly co nejmenší. Zaměřuje se především na stabilizaci životního stylu 

klienta skrze zlepšení kvality života, zdravotního stavu a tělesné a duševní poho-

dy. Je zde upřednostňováno zdraví a osobní zodpovědnost před perzekucí a re-

presí. HR považuje abstinenci stejně jako jiné přístupy za ideální stav, avšak svět 

bez drog vidí stejně realisticky jako svět bez motorových vozidel a akceptuje tak 

také alternativy, které pracují s neabstinujícím klientem. Příkladem, dobře zná-

mým, je aplikace bezpečnějším způsobem nebo praktikování bezpečnějšího se-

xu apod. 

Dále dle CCSA (1996) mezi principy Harm Reduction patří humanistické 

hodnoty. Klient je vnímán jako osoba zodpovědná sama za sebe, je respektová-

na jeho volba a není za své chování moralizován a odsuzován, ale není také 

podporován ve svém užívání. 

Zaměření na poškození. Prioritou zde je snížit negativní dopady užívání u 

uživatele a jeho okolí než se snažit snížit samotné užívání. Abstinenci nevyluču-

je, ale ani neprosazuje jako dlouhodobý cíl. 

Zvažuje náklady a přínosy. Je uplatňován proces identifikace, měření a po-

souzení problémů a poškození spojených s užíváním, jsou prováděna hodnocení 

nákladů a přínosů intervencí, protože pak je možné zaměřit zdroje na priority. 

Zaměřením na bezprostřední cíle. Hierarchii cílů mají programy vytvořenou 

tak, aby odpovídaly na aktuální potřeby jednotlivcům a komunitě. Dosažením 

bezprostředního cíle je zpravidla prvním krokem k bezpečnému užívání, či 

k abstinenci. 

Nízkoprahovost je jedním z dalších znaků HR, jejichž cílem je se dostat do 

kontaktu s co největším počtem osob. Jde o programy, které musí být přístupné 

komukoliv bez jakýchkoli nároků či omezení a nesmí stavět bariéry, které by 

mohly bránit uživatelům drog, nebo jejím blízkým využití služby. Klient se nemusí 

předem objednávat nebo si sjednávat schůzku (Janíková, 2008). Na klienty 

nejsou kladeny nereálné požadavky, kterými mohou být například aktuální absti-

nence, jež vyžadují třeba léčebná zařízení, nebo jenom omezení frekvence uží-
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vání či změnu způsobu užívání. Služba nevyžaduje identifikaci klienta – je tedy 

anonymní, přístupná pro všechny uživatele bez rozdílu pohlaví nebo národnosti 

(Hrdina, 2003). Anonymita je zajištěna pomocí jedinečného kódu po vyplnění 

krátkého IN-COME dotazníku v zařízení. Pod tímto kódem se pak zaznamenává 

každý kontakt s klientem, a informace o tom, jaké služby využil a to za účelem 

sběru dat. Na základě jednotného sběru dat v nízkoprahových zařízeních je 

možné sledovat počty klientů, kteří využili služeb a objem a typ využitých služeb. 

Data také slouží ke sledování epidemiologické situace týkající se užívání v ČR, 

ke sledování trendů na drogové scéně, ale i ke zhodnocení efektivity nízkopra-

hových programů (Janíková, 2008). 

 Jako většina jiných zařízení poskytující služby drogové závislým je služba 

bezplatná. Klient si může vybrat z několika služeb (výměna injekčních stříkaček, 

vitamínový a hygienický servis – WC, sprcha, hygienické potřeby, praní prádla, 

dále poradenství – krizové, sociální, právní, pak také základní zdravotní ošetře-

ní), při čemž jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. Dalším důležitým prv-

kem nízkoprahového přístupu je individuální přístup, který má zajistit naplnění 

těch potřeb, jež jsou pro klienta v danou chvíli skutečně aktuální (Hrdina a Korči-

šová, in Kalina, 2008). 

Další důležitou vlastností HR je, že se zaměřuje na cíle v tu chvíli dosažitel-

né, čímž zrovna nemusí být hned rozhodnutí abstinovat nebo rozhodnutí použí-

vat čisté injekční stříkačky. Jakákoliv pozitivní změna směrem k snížení poško-

zení je zde považována za krok správným směrem (Hrdina, 2003). 

 

Pro úplnost považuji za vhodné na tomto místě uvést principy HR, tak jak je 

jako jádro HR uvádí Harm Reduction Coallition (in Kalina, 2008): 

 

 HR akceptuje, že legální a ilegální drogy jsou součástí světa a volí proto 

spíše přístup minimalizace poškození, které z užívání drog plynou, než 

aby je ignorovala nebo odsuzovala. 

 HR přistupuje k užívání drog jako ke komplexu, který zahrnuje jak velmi 

pokročilé užívání, tak totální abstinenci, a uznává, že některé způsoby 

užívání jsou bezpečnější než jiné. 
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 HR prosazuje neodsuzující, nenátlakový přístup poskytování služeb uživa-

telům i komunitám, v nichž obyvatelé žijí, a dále prosazuje poskytování 

služeb s cílem minimalizovat vzniklá poškození. 

 HR zaručuje uživatelům drog a těm, kteří drogy užívali, uplatnit svůj hlas 

při tvorbě programů a služeb, které jsou pro ně určeny. Tyto služby by mě-

ly utvrzovat snahu uživatelů minimalizovat poškození spojená s užíváním 

drog. 

 Pouhé vybudování kvalitního slušného života nemůže být kritériem úspěš-

ných intervencí a přístupů, protože nutně nevede k abstinenci. 

 HR potvrzuje, že uživatelé drog jsou sami prvotními hybateli, kteří mohou 

snižovat poškození svého zdraví užíváním drog, a snaží se zplnomocňo-

vat uživatele ke sdílení informací a ke vzájemnému podporování využívání 

vhodných strategií Harm reduction, které se potkávají s jejich aktuálním 

stavem. 

 HR uznává, že skutečnost chudoby, rasismu a sociální izolace, prožitá 

traumata, pohlavní diskriminace a ostatní sociální nepoměry činí lidi zrani-

telnými a snižují jejich schopnosti efektivně se zabývat minimalizací po-

škození způsobených drogami. 

 HR se nesnaží bagatelizovat nebo ignorovat tragická poškození a reálná 

nebezpečí, která plynou z užívání legálních a nelegálních drog. 

4.4 Informační materiály 

Informace je možné předat různými způsoby. Může tím být přímé poradenství 

v místě a čase nebo po telefonu. Široce používané jsou tištěné materiály 

v podobě letáků, brožur a brožurek nebo informačních příruček. Tyto materiály 

dovolují klientovi dozvědět se informace v čase pro něj vhodném, a v rychlosti 

pro něj přijatelné (J.Griffin at al, 2003). 

Jak uvádí principy Harm Reduction Coallition, klienti jsou ti, kteří jsou prvot-

ními hybateli svého rozhodnutí snížit rizika spojená s užíváním drog. Pracovníci 

nízkoprahových zařízení se snaží „rizika spojená s užíváním drog snížit nabídkou 

relevantních informací na základě, kterých se může sám rozhodnout o změně 

přístupu ke svému užívání a zachováním a stabilizací zdravotního stavu“ (Kalina, 

2003).  
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Informace jsou zdravotního a sociálně-právního charakteru. Tato práce se 

dále zabývá pouze informačními materiály ze zdravotnického směru (dále jen 

informační materiály). Ve zdravotních materiálech jde o témata, jako jsou účinky 

drog, závislost, rizika spojená s užíváním, bezpečný sex, infekční choroby a in-

formace o dalších navazujících službách atd. Informace pracovníci předávají 

formou ústní a také písemnou, prostřednictvím tištěných letáků různého formátu 

nebo brožur.  

Tyto informační materiály tvoří důležitou součást principů HR. Je důležité, 

aby byly vytvářeny efektivně vzhledem k jejich účelu informovat klienta o rizicích 

souvisejících s užíváním drog a pokusit se tím o změnu v přístupu v užívání drog 

a naplnit tak jeden z cílů HR. To klade nároky na informační materiály ve směru 

jejich srozumitelnosti, přiměřenosti a přitažlivosti pro klienty, schopnost změny 

chování a postoje klienta k užívání drog. Jak Griffin a kol. uvádí, poskytování tiš-

těných informačních materiálů však ještě neznamená usnadnění vzdělávání kli-

entů. 

5 Evaluace přiměřenosti zdravotních informačních materiálů pro 

uživatele drog v ČR 

5.1 Vlastnosti informačních materiálů a možnosti jejich hodnocení 

Výchova pacienta je důležitá pečovatelská komponenta a je tedy nutné, aby 

prostředky pro tuto výchovu byli kvalitní a efektivní. Tištěné informační materiály 

jsou pro tento účel široce používané a jejich hodnocení je potřebným krokem 

v rozvoji vytváření kvalitních informačních materiálů a následně jejich schopnosti 

předat informaci srozumitelně, způsobit změnu postoje pacienta ke svému zdraví 

a vzdělávat ho. 

Důležitým prvkem, zásadně ovlivňující tyto schopnosti tištěného materiálu, je 

jeho snadná srozumitelnost pro cílovou skupinu, pro kterou je vytvořen. Srozumi-

telnost se však neváže jen na obsah informací, ale také na prezentaci těchto in-

formací v rámci rozvržení a designu (přiměřenost / adekvátnost).  

 

Hodnocením zdravotních tištěných materiálů se v zahraničí (především v 

USA) zabývá mnoho výzkumníků už od konce 20. let 20. století. 
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V ČR žádný podobný výzkum v této oblasti nebyl proveden nebo není do-

stupný. Neexistuje zde tedy zkušenost s hodnocením informačních materiálů a 

ani přehled o tom, jak dobře čtenáři informačním materiálům rozumí.  

 

V dostupných zahraničních výzkumech zabývající se hodnocením tištěných 

informačních materiálů, lze vypozorovat několik základních faktorů, jež jsou 

předmětem těchto výzkumů a které jsou patrně nejdůležitějšími prvky pro hodno-

cení materiálů a společně tvoří komplexní hodnotící nástroj. 

Máme zde možnost vidět hodnocení zdravotních informačních materiálů 

z hlediska porovnání gramotnosti cílové populace a srozumitelnosti psaného tex-

tu v informačním materiálu (viz níže).  

Téměř polovina americké dospělé populace má potíže s porozuměním infor-

macím ze zdravotních informačních materiálů (Institute of Medicine, Health Lite-

racy: A Prescription to End Confusion in Southern Institute on Children and Fami-

lies, 2005). V roce 1992 byl proveden průzkum (NALS) gramotnosti v dospělé 

populaci Američanů. Gramotnost byla kategorizována do pěti úrovní. Z výzkumu 

vyšlo najevo, že 50% dospělé populace Američanů jsou gramotní v nejnižších 

úrovních (1. nebo 2. úroveň) (Weiss in Shieh, 2008). 

Jedinci s gramotností na úrovni 1 jsou schopni lokalizovat jednotlivou infor-

maci z jednoduchého a krátkého textu. Gramotní na úrovni 2 dokážou lokalizovat 

zprávu v mírně komplikovaném textu. Potíž ale mají s nalezením informace 

v textu, který má rozptylující charakter (Comings & Kirschin in Shieh, 2008).  

Materiály by tedy měly být psané s ohledem na část populace s nižší gra-

motností. V této souvislosti vznikl pojem čtecí úroveň (grade level) nebo jinak 

také úroveň srozumitelnosti (readibility level)3, která má rozpětí 0 až 12 (12 jsou 

velmi obtížné texty). Tato úroveň je výsledkem tzv. čtecích vzorců aplikovaných 

na text (Kapitola 5.1.1.). Tato úroveň musí být v souladu s gramotností dané cí-

lové skupiny. Jinými slovy materiály by měly být psané v úrovni, ve které ji bude 

moci číst většina zamýšlené cílové skupiny (Davis at al. in Griffin at al., 2003). 

                                            
3 V zahraničních výzkumech se můžeme setkat s oběma výrazy. Kyšnerová (2005) mluví ta-

ké o vnímatelnosti. 
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Doak (2003) uvádí, že tištěné informační materiály by proto měly být psané 

do 5 úrovně čitelnosti. Úroveň od 6 do 8 je ještě adekvátní, ale vyšší než 9 je již 

vyloženě nevhodná.  

 

Pokud necháme klienty s nižší gramotností číst materiály s vysokou čtecí 

úrovní, je pravděpodobné, že klienti nebudou rozumět informacím poskytovaných 

prostřednictvím tištěného materiálu a budou potřebovat doplňující informace od 

pracovníka. Další možností je, že informacím porozumí špatně (chybně si vyloží 

význam informace, slova…). Pak tu hrozí riziko špatného naložení s informací a 

její další šíření v tomto stavu. Vysoká úroveň srozumitelnosti materiálů a nízká 

gramotnost cílové skupiny se může stát bariérou správnému porozumění infor-

maci a ne všichni autoři informačních materiálů jsou si této skutečnosti vědomi 

(Griffin at al). 

Jiné výzkumy hodnotí informační materiály z hlediska jejich přiměřenosti pro 

cílovou populaci, která má vedle srozumitelnosti textu a čtenářovy gramotnosti 

také vliv na to, kolik a jak informace čtenář zpracuje. Zaměřují se zejména na 

grafiku, typografii (font, velikost písma apod.) nebo styl psaní textu. Například 

Houts, Doak, a Loscalzo (in Shieh 2008) pomocí vhodných ilustrací dokázali zvý-

šit pozornost čtenářů a stejně tak použitím nevhodných ilustrací pozornost čtená-

řů rozptýlit.  

Existuje několik nástrojů hodnocení, jež se mezi sebou liší jednak jednotlivý-

mi vlastnostmi, které se v informačních materiálech hodnotí a jednak způsoby 

hodnocení a vyhodnocení. 

5.1.1 Úroveň srozumitelnosti informačních materiálů 

V anglické literatuře je překládáno jako readibility level. V literatuře najdeme 

více termínů. Například reading grade level, tedy úroveň čitelnosti. Dále v textu je 

použit termín srozumitelnost (readibility level). Srozumitelností, jinak řečeno také 

vnímatelností, se rozumí taková organizace jazykových a kompozičních pro-

středků, která umožní informaci obsaženou ve sdělení rychle, pokud možno jed-

noznačně a snadno pochopit a adekvátně na ně reagovat (Kyšnerová, 2005). 

Tooth a spol. (in Griffin at al., 2003) jednoduše definuje srozumitelnost jako míru 

pochopitelnosti psaného textu. 
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Srozumitelnost, se dá měřit podle specifických vzorců (formule), jež jsou za-

loženy na počtu vět v souvětí, počtu slov ve větách a na počtu slabik ve slovech. 

Čím více víceslabičných slov, nebo více dlouhých vět, tím obtížnější čitelnost. 

Výstupem kalkulace vzorce je úroveň srozumitelnosti. Rozpětí hodnocení je od 0 

do 12 úrovně, při čemž 12 je největší obtížnost. Vzorců existuje několik desítek a 

většina z nich se od sebe liší velikostí zkoumaného vzorku, nebo použitým koefi-

cientem (např. průměrné tempo čtení dané populace). Vzorce pro angličtinu 

nejsou beze zbytku vhodné pro češtinu, protože například průměrná délka slov je 

jiná. Roli hraje index opakování, členění na úseky a takty, zvuková výstavba, 

mluvní tempo, pauzy a dýchání (Kyšnerová, 2005). 

Obdobný vzorec pro tištěné texty nám nejblíže sestavil slovenský jazykově-

dec Jozef Mistrík (in Kyšnerová, 2005). Za rozhodující hodnoty dobře vnímatel-

ného textu pokládá: 

 Délku věty vyjádřenou počtem slov 

 Délku slov vyjádřeno počtem slabik 

 Četnost výskytu (index opakování) slov, tzv. počet hesel 

 

Mystríkův základní model srozumitelnosti R zní: 

 

j

sv

I
R

 
 50  

 

Kde: 

R je relativní stupeň krátkého textu 

50 konstanta 

v průměrná délka věty vyjádřená počtem slov (počet vět : počet slov) 

s průměrná délka slov v slabikách 

Ij Index opakování (počet slov : počet hesel) 

 

Texty s R od 0 do 10 jsou na hranici srozumitelnosti, od 10 do 20 se vnímají 

jen obtížně (musí se studovat), a proto jsou nevhodné pro běžné čtení, či po-

slech zpráv. Texty s R od 20 do 30 jsou výkladové, na vnímání náročné. Texty 
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s R 30 – 40 jsou průměrné od 40 – 50 jsou velmi lehké – konverzační (Mistrík, in 

Kyšnerová, 2005). 

Zahraniční vzorce jsou však mnohem sofistikovanější. Obsahují různé další 

koeficienty – například koeficient průměrné čtecí rychlosti apod. 

Sám Mistrík také doporučuje pro přesnější zjistitelnost srozumitelnosti doplnit 

vzorec o specifické koeficienty respektující četnost a složitost číselných výrazů a 

četnost s obtížností vlastních jmen – zejména užívání jmen málo známých osob-

ností, institucí, zeměpisných názvů apod. V případě zjišťování srozumitelnosti 

mluveného slova, by bylo nutné do vzorce doplnit koeficient mluvního tempa. J. 

Bartoška (in Kyšnerová, 2005) říká, že toto tempo se měří ve slabikách za minu-

tu a v češtině jde o 300 slabik za minutu. Ovšem je nutné podotknout, že prů-

měrné mluvní tempo se v češtině zvětšuje. Zatímco na počátku 90. let šlo 280 

slabik za minutu, dnes je to běžně 320 slabik. 

 

Vzorce srozumitelnosti se v USA vyvíjely již od konce 20. Let 19.stol. Po ce-

lou dobu až doposud se zdokonalovala jejich schopnost předpovídat srozumitel-

nost textu. Vzorce  byly široce využívány v žurnalistice, výzkumu, zdravotnictví, 

právu, pojištění a průmyslu.  Americká armáda vyvinula vlastní soubor vzorce pro 

technicko - školicí materiály. Do roku 1980 bylo vyvinuto více jak 200 těchto 

vzorců a více jak tisíc zveřejněných studií zaměřené na vzorce srozumitelnosti 

potvrdily jejich silnou teoretickou a statistickou platnost (W. H. Dubay, 2004).K 

dnešku má tato metoda více než 40 různých vzorců, které je možné použít (C. 

Shieh & B. Hosei, 2008). V literatuře zabývající úrovní srozumitelnosti jsou často 

zmiňovány např. Flesh Reading – Ease (Flesh, 1948), Gunning-Fog Index (Gun-

ning, 1968), RIX (Anderson, 1983), Dale–Chall Formula (Dale & Chall, 1948), Fry 

Index Measure (Fry, 1977) – jinak také Fry formula a konečně také SMOG 

(McLaughlin, 1969). Johansson a kol. (2004) použili vzorec, který počítal počet 

slov se čtyřmi a více slabikami ve stovce náhodně vybraných slov uprostřed tex-

tu. 

 

Tato práce však ve svém hodnocení materiálů s měřením srozumitelnosti 

pomocí vzorce nepočítá, neboť jak je výše uvedeno, anglické vzorce nejsou pro 

češtinu vhodné a vzorec J. Mistríka nebyl vzhledem k absenci původního zdroje 

autorem této práce dostatečně ověřen. 
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5.1.2 Přiměřenost informačních materiálů pro cílovou populaci 

Vedle srozumitelnosti psaných materiálů, jsou důležité i jiné vlastnosti, kte-

rými jsou dle Meade a Smitha (in Shieh, 2008) schopnost motivovat, vizuální při-

tažlivost, kulturní a zkušenostní faktory. Tyto vlastnosti dokáží ovlivnit přiměře-

nost, jinak řečeno také vhodnost nebo adekvátnost, materiálů pro cílovou skupi-

nu. Johansson at al. (in Shieh, 2008) navrhovali hodnotící rámec materiálů zahr-

nující vzhled, jazyk, strukturu, obsah a poučnost. Doak et al. (1996) vyvinul Sui-

tability of Assessment of Materials (SAM), jež hodnotí vlastnosti přiměřenosti tiš-

těných zdravotnických materiálů a je možné jej použít i na video a audio zázna-

my. Tento nástroj obsahuje 22 položek hodnocených vlastností rozdělených do 6 

okruhů: obsah, úroveň srozumitelnosti, grafika, rozvržení a typografie, schopnost 

učení a motivace, kulturní náležitosti. Každá položka může získat od 0 do 2 bo-

dů. Body se pak sčítají souhrnně za všechny položky dohromady. Výsledek je 

pak přepočítáván na procento a zasazen do jedné ze tří kategorií (superior, 

adequate, not suitable). Číselný výsledek nám tak umožňuje snadné srovnání 

s jinými materiály. Celkový výsledek může být v kategorii superior nebo adequa-

te, čímž se tedy stává přiměřeným, ale jednotlivé položky nám mohou říct v jaké 

oblasti je informační materiál nedostačující. 

 

SAM byl velmi užívaný mnoha výzkumníky v zahraničí, zejména však v USA, 

kde obdobné výzkumy v podstatě vznikly. Wallace at al. (in Shieh, 2008) vyslovili 

pochyby o užívání nástroje SAM pro hodnocení zdravotních materiálů pro sub-

jektivní hodnocení několika položek, což by mohlo vést k různému měření u růz-

ných měřitelů (výzkumníků). Jejich závěr však nebyl dle Shieha (2008) potvrzen. 

Pomocí hodnotícího nástroje SAM Kang at al. (in Shieh, 2008) hodnotil mate-

riály určené k dentální výchově dětí. Výsledky ukázaly nedostatky v oblastech 

obsahu, grafiky, motivace a poučnosti. Jiná studie týkající se hodnocení vzdělá-

vacích materiálů zaměření na rakovinu prostaty zjistila u 76% z 29 materiálů 

adekvátní celkovou přiměřenost, ale oblasti obsahu, motivace a grafiky měly niž-

ší skóre než další oblasti (Weintrab at al. in Shieh, 2008). 

Dalším úspěšným nástrojem tohoto druhu je RAIN - Readibility Assessment 

Instrument Manual (Singh, 2003). Srozumitelnost hodnotí na základě přítomnosti 

14 proměnných, které mohou ovlivnit přiměřenost informačního materiálu pro 
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čtenáře. Jde například o ilustrace, strukturu, velikost písma, zvýraznění klíčových 

bodů, styl textu, kontrast apod. RAIN byl použit řadou studií hodnotící zdravot-

nické brožury. Například attention-deficit hyperactivity disorder (Singh, in Singh 

2003), HIV a AIDS (Singh, in Singh 2003), patient medication leaflets (Kirkpatrick 

& Mohler, in Singh 2003) behavioral treatment programs in mental health (Adkins 

& Singh, in Singh 2003) a konečně také Reading Grade Level and Readibility of 

Printed Cancer Education material (Singh 2003). 

V posledním jmenovaném výzkumu byly předmětem analýzy materiály pro 

pacienty s onkologickým onemocněním prostaty. Srozumitelnost textu byla 

v tomto výzkumu hodnocena za pomoci vzorce SMOG, přiměřenost pak za po-

moci nástroje RAIN. Z hlediska hodnocení přiměřenosti, materiály obsahovaly 6 

až 8 z celkově 14 proměnných, to znamená, že byly tyto proměnné hodnoceny 

kladně. Nejvíce chybějícími proměnnými (tzn., že chyběly úplně nebo byly hod-

noceny negativně) byly styl textu, velikost písmene a kulturní náležitosti. Přesto, 

že materiály obsahovaly řadu proměnných usnadňující srozumitelnost pro čtená-

ře, žádná z hodnocených brožur nedosáhla na kritéria všech proměnných. Podle 

Shingha (2003), došly k podobnému závěru další 4 studie zabývající se hodno-

cení výchovných materiálů, kde byl použitým nástrojem RAIN (Adkinsovi & 

Singhovi, 2001; Kirkpatrick & Mohler, 1999; Singh, 1995, 2000 in Singh 2003). 

 

Metody hodnocení přiměřenosti informačních materiálů jsou zpravidla hod-

noceny v kombinaci s úrovní srozumitelnosti (readibility level) za pomocí vzorců 

čitelnosti (srozumitelnosti). Readibility nebo grade level bývá u některých nástro-

jů přiměřenosti jednou z hodnocených položek jako je tomu například u hodnotí-

cího nástroje SAM. 

5.1.3 Gramotnost cílové populace 

Rozeznáváme několik typů gramotnosti, z nichž nás vzhledem k probíranému 

tématu zajímá gramotnost literární, tedy čtenářská. 

 Literární gramotnost se zabývá porozuměním psanému textu a přemýšlením 

o něm za účelem dosažení určitých cílů, rozvoje vlastních schopností a vědo-

mostí k aktivnímu začlenění do života společnosti. Tato definice byla použita 

v rámci mezinárodního výzkumu PISA, jež srovnávala gramotnost žáků základ-

ních a středních škol v roce 2000 (Procházková, 2006). Jak dále Procházková 
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uvádí, čtenářská gramotnost je ovlivňována víceméně domácím zázemím jedin-

ce, typem navštěvované školy, mírou autonomie školy a dalších faktorů školy a 

výuky. 

Schopnost číst psané údaje je dána úrovní gramotnosti. Efektivita informač-

ních materiálů tedy závisí na schopnosti klientů jim porozumět, s čímž souvisí 

jejich úroveň gramotnosti. Je proto důležité, aby gramotnost cílové skupiny, pro 

niž je informační materiál psán, byla v souladu se čtecí úrovní daného materiálu. 

Gramotnost cílové skupiny je tak důležitým elementem, na něž je třeba při vytvá-

ření tištěných materiálů brát ohled. Dle několika výzkumných zdrojů USA však 

není zdravotnickými pracovníky gramotnost vůbec brána v úvahu a materiály 

jsou tak tištěné ve vyšších „čtecích úrovních“ (špatně srozumitelné) (Shieh, 

2003). 

Údaje o sociálním vyloučení mezi osobami v léčbě (v rámci členských zemí 

EU v roce 2001) ukazují, že 80% bezdomovců užívá návykové látky a 47% klien-

tů drogových služeb nikdy nechodili do školy nebo mají ukončený pouze první 

stupeň ZŠ. Uživatelé drog ze 47,4 % nezaměstnaní. 32 – 77% klientů je na pod-

poře, 10,4 žije v nestabilním ubytování a 7,5% žije v instituci. Jde o uživatele, se 

kterými se pracovníci nízkoprahových zařízení dostávají do kontaktu a vzhledem 

k výše uvedenému lze předpokládat jejich sníženou čtenářskou gramotnost a 

gramotnost obecně vůbec. 

 

Je důležité si uvědomit, že klienty se sníženou gramotností nepoznáme při 

příležitostném rozhovoru, neboť nesouvisí s inteligencí a nemusí být nutně závis-

lá na sociálním postavení.  

A. Praktická část 

5.2 Cíle výzkumu  

Nízkoprahová kontaktní centra uživatelům poskytují informace prostřednic-

tvím tištěných materiálů. Charakter informačních materiálů není jednotný, neboť 

každé zařízení si je obstarává samo a neexistuje přehled o tom, jak informační 

materiály vypadají, co přesně obsahují, kdo je vytváří a do jaké míry jsou vhod-

né, nebo uzpůsobené klientům nízkoprahových zařízení. 
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Cílem práce je zhodnocení materiálů z hlediska jejich přiměřenosti pro 

uživatele drog a zmapování obecné charakteristiky (zmapování témat, autorství 

materiálů a jejich formy) zdravotních informačních materiálů. 

5.3 Výzkumné otázky 

 Kdo vytváří zdravotnické informační materiály pro uživatele drog? 

 Jaký je dosavadní způsob zpracování informačních zdravotních materiá-

lů? 

 Je dosavadní způsob zpracování informačních materiálů vhodné a přimě-

řené pro uživatele drog? 

5.4  Metodologie 

Hodnocení materiálů zahrnuje: 

 obecná charakteristika materiálů  

a) zmapování témat, jež jsou klientům nízkoprahových zařízení 

prostřednictvím tištěných materiálů poskytována 

b)  průzkum autorství materiálů – tedy kdo materiály vytváří (pra-

covníci zařízení, jiné pověřené osoby, volně dostupné materiály 

– odkud) 

c)  formy 

 hodnocení přiměřenosti zdravotnických informačních materiálů pro kli-

enty. 

5.4.1 Obecná charakteristika 

Tato část se zabývá: druhem informací, které materiály ve výzkumném sou-

boru obsahují (o HIV,HVB,HVC, bezpečný sex, bezpečné braní), v jaké podobě 

jsou distribuovány (leták, brožura, časopis), kdo je autorem textů (pracovníci za-

řízení, externí firma, jiná organizace) a dle čeho je sestavuje.  

Informace jsou pro přehled shromažďovány do souhrnné tabulky. Definováno 

je téma, vydavatel (téměř ve všech případech je na informačních materiálech 

uveden), rozsah (karta, jednoduchý leták4, skládaný leták5, brožura6) a typ infor-

mací. 

                                            
4 Jedno – až třístránkový. 
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5.4.2 Nástroj pro hodnocení přiměřenosti zdravotních informačních materiá‐

lů ‐ SAM 

Použitou metodou pro zhodnocení materiálů je nástroj SAM (Doak at al., 

1996). SAM má číselný vyhodnocovací systém, což umožňuje snadné porovnání 

a zařazení materiálů. Jde o metodu snadnou a časově ne zas tak náročnou. Byl 

proto použit v této práci pro zhodnocení informačních materiálů pro uživatele 

drog.  

Informační materiály jsou hodnoceny pomocí 22 položek rozdělených do šesti 

okruhů: obsah, úroveň srozumitelnosti, grafika, rozvržení a typografie, schopnost 

učení a motivace, kulturní náležitosti. Jednou z položek je i úroveň čitelnosti 

(grade level), jež není v této práci zohledněna (viz výše). SAM však umožňuje 

jednotlivé položky vyřadit z hodnocení, aniž by to narušilo srovnatelnost. 

Hodnocení položek má třístupňový bodovací systém: superior (2 body), 

adequate (1 bod) a not suitable (0 bodů). Maximální zisk bodů je tedy 44 (100%). 

Za každou položku, kterou pro daný materiál nelze hodnotit (označení N/A) se 

odečte z maximálního zisku 2 body (v případě jedné položky tedy 44 – 2 = 42). 

Maximální zisk bodů se tak může u jednotlivých materiálů lišit. Skutečný počet 

získaných bodů se pak převede na procento z maximálního možného zisku da-

ného materiálu.  

 

Příklad: 

Součet bodů všech položek je dohromady 34. Jednu položku nebylo možné 

ohodnotit (např. grade level). Maximální zisk bodů pro daný materiál je tedy 42. 

Skutečný zisk bodů je 34/44, tedy 77,2 %. 

 

Toto procento je pak definitivním výsledkem hodnocení informačního mate-

riálu a dle níže uvedeného klíče se zasazuje do jedné ze tří již zmíněných kate-

gorií. 

 

Klíč k hodnocení: 

                                                                                                                                  
5 Jednostránkový leták různé velikosti složený do menšího formátu. 
6 Pro účely této práce je brožura definována jako informační materiál s více jak třemi strán-

kami spojené sešívanou, nebo lepenou vazbou. 
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70 – 100 %  kvalitní (superior) informační materiál 

40 – 69 %  adekvátní (adequate) informační materiál 

0 – 39 % nevhodný (non suitable)informační materiál  

 

Celkové hodnocení materiálu může být ve výsledku v kategorii superior nebo 

adequate, ale u jednotlivých položek jsme schopni zjistit jejich nedostatky. 

5.4.3 Výzkumný soubor a sběr dat 

Předmětem hodnocení jsou zdravotní informační materiály distribuované níz-

koprahovými kontaktními centry v ČR, týkající se zdravotních rizik v souvislosti 

s užíváním drog, účinků jednotlivých drog a různé edukační minimanuály. Mate-

riály byly shromažďovány prostřednictvím e-mailové žádosti o zaslání materiálů a 

o zodpovězení otázek ohledně autorství informačních materiálů. 

Seznam nízkoprahových zařízení s aktuálními informacemi a kontakty byl 

poskytnut Mgr. Barborou Orlíkovou z Národního monitorovacího střediska pro 

drogy a drogové závislosti.  

K oslovení byla vybrána dvě zařízení z každého kraje. Žádost byla přednost-

ně zaslána vedoucímu, či kontaktním pracovníkovi zařízení. V případě žádné 

odpovědi byl email zaslán do zařízení po druhé – bylo-li to možné na jinou emai-

lovou adresu. V případě odmítnutí spolupráce, bylo vybrané jiné zařízení v kraji. 

Oslovit se podařilo 8 zařízení, která byla ochotna poskytnout informační materiá-

ly. Dohromady pak bylo shromážděno 139 různých7 informačních materiálů, 

z nichž 42 bylo hodnoceno. 

5.5 Výstupy 

Práce by měla poskytnout přehled o charakteru informací předávaných uživa-

telům pomocí tištěných materiálů, zhodnotit jejich adekvátnost pro klienty a na-

bídnou kontaktním centrům vodítka pro vytváření těchto materiálů.  

                                            
7 Mnoho ze získaných materiálů z kontaktních zařízení se opakovalo. Ty byly automaticky 

vyřazené z hodnocení. 
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5.6 Průběh 

Emailová žádost byla zaslána na email kontaktní osoby zadané v seznamu, 

případně na email zařízení. V první vlně žádosti se ozvalo pouze jedno zařízení. 

Ani další vlna nebyla o moc úspěšnější. Na řadu tedy přišla telefonická žádost. 

Oslovit se podařilo 8 kontaktních zařízení, jež poskytly celkem 139 materiálů. 

Z tohoto množství se téměř 26,6% (37 ks) informačních materiálů opakovalo. Po 

vyloučení opakujících se materiálů tak zbylo 102 letáků a brožur z nichž celkem 

63 je vytvářených přímo nízkoprahovými zařízeními, nebo organizacemi, která je 

provozuje a 39 pochází z organizací, jež se nevěnují službám pro uživatele drog. 

Následně byly zaznamenány témata, které soubor 102 ks materiálů obsahoval. 

Dále pak bylo nutné vyloučit ty informační materiály, které byly psané v cizím 

jazyce, materiály staršího vydání8. Vyvstala i potřeba zredukovat počet materiálů 

získaných z několika zařízení, kde si pracovníci tyto letáky a brožury vytvářeli 

samostatně. Důvodem byl jednak jejich velký počet (z K centra Litoměřice šlo 

například až o 22 informačních materiálů) a jednak jejich vzájemná totožnost 

v hodnocení. V těchto případech byly vybrány maximálně 4 informační materiály. 

Dále vyloučení podlehly ty informační materiály, u nichž byl patrné, že nejsou 

vytvářeny pro cílovou skupinu uživatelů drog. Ke zpracování pomocí hodnotícího 

nástroje SAM tak zůstalo 42 informačních materiálů, jež byly rozděleny do dvou 

skupin na materiály z nízkoprahových zařízení (25 ks) a ze zařízení nezabývající 

se drogovými službami (17 ks) a jejichž souhrnné výsledky po zhodnocení byly 

srovnány v grafu. 

Materiály byly očíslovány a vedeny pod tímto číslem v excelovské tabulce s 

názvem jejich témat a organizace, jež je vydala (viz příloha 2). Po zhodnocení a 

zanesení dat do grafu (Graf 1) byly výsledky zasazeny do tří výsledných kategorií 

dle Doaka (2006) (Tabulka 2). 

Po přečtení materiálu bylo ohodnoceno všech 22 položek dle Doaka (1996), 

který ve své knize o edukaci pacientů s nižší úrovní gramotnosti popisuje každou 

z 22 položek a její hodnocení. Celkové vyhodnocení pak proběhlo dle kapitoly 

5.4.2. 

 
                                            
8 Organizace některé materiály neustále obnovují a vytváří jim nové obaly a design, text zů-

stává stejný. 
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5.6.1 Hodnocení jednotlivých položek 

Níže je uveden popis 22 vlastností (položek), které byly v informačních mate-

riálech hodnoceny. Volně dle Doak at al. (1996). 

 

1. OBSAH 

a) Smysl (Purpose is evident)) – hodnoceno je, zda je zřetelný a jasný smysl 

informačního materiálu (v nadpisu, ilustraci nebo předmluvě). Negativně 

hodnocením se pak stává nejednoznačnost smyslu a jeho chybění. 

b) Obsah témat (Content about behaviors) – má-li klient nějaký problém a 

chce znát jeho řešení, bude chtít vědět přesně, co má dělat. Hodnoceno 

na tomto místě tedy je, zda vedle informací ohledně daného problému 

jsou obsaženy informace o jeho způsobu řešení. 

c) Rozsah (Scope is limited) – hodnocen byl je informačního materiálu, který 

by se měl omezovat na základní informace přímo související 

s informacemi a řešením problému. Tento rozsah je také limitován časem, 

jež klient potřebuje k přečtení informace. Klient by měl informaci 

z tištěného materiálu získat během relativně krátké doby. 

d) Souhrn (Summary or review is included) – Souhrn na konci informačního 

materiálu poskytuje klientovi možnost si přečíst klíčové body informace ji-

nými slovy. Má i funkci opakování.  

 

2. LITERÁRNÍ POŽADAVKY 

e) Úroveň srozumitelnosti (readibility level) – nebylo hodnoceno (viz kapi-

tola 5.1.1). 

f) Styl psaní (writing style) – předmětem hodnocení je jednoduchost vět a 

užívání aktivní rodu. Negativně se zde hodnotí použití vět s vloženou další 

informací a užívání trpného rodu. Oba tyto faktory zvyšují obtížnost textu. 

g) Použití běžných slov (Vocabulary uses common words) – Hodnoceno je, 

zda jsou používána běžná, dobře známá slova nebo slova odborná. Po-

kud jde o odborná slova, je přihlíženo k tomu, zda jsou vysvětlena (např. 

obrázky, konkrétními příklady). Dále pak použití obecných termínů a kate-

gorií (luštěniny vs. fazole).  
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h) Kontext (Context is given first) – pro tuto položku je důležité zda před no-

vou informací je zadána informace, kterou klient pravděpodobně již zná. 

Pro příklad: Klient ví, že není v pořádku (the context first), lékař mu proto 

odebere vzorky krve pro laboratorní vyšetření (new information). Hodno-

ceno bylo negativně, pokud kontext chyběl, nebo byl zadán až za novou 

informací.  

i) (Learning aids via "roads signs") – nebylo hodnoceno. 

 

3. GRAFIKA 

j) Atraktivita vzhledu (Cover graphic shows purpose) – Důležité pro kladné 

hodnocení byla atraktivita, přívětivost a zda je zřetelně prezentován smysl 

(téma). 

k) Typ ilustrací (Type of graphics) – pozitivní vlastností jsou jednoduché ob-

rázky, kreslené jednoduchými liniemi. Zobrazované situace a předměty by 

měly být čtenáři známé a rozpoznatelné. 

l) Význam ilustrací (Relevance of illustrations) – Ilustrace musí mít přímý 

vztah k tématu informačního materiálu. V případě fotografií by nemělo ru-

šit pozadí (lidi, zvířata, věci.). Čtenář by z ilustrace měl pochopit myšlenku 

zprávy, jež mu chceme předat. 

m) Výklad seznamů, grafů a tabulek (Lists, graphs, tables, etc. explaned) – 

zhodnocováno je, zda je poskytnut dostatečný výklad a vysvětlení ke gra-

fům, tabulkám aj., na jehož základě je bude klient umět pochopit a použít. 

n) Popisek ilustrací (Captions used for graphics) – Negativně hodnoceno je 

chybění vysvětlujících popisků ilustrací. 

 

4. ROZVRŽENÍ A TYPOGRAFIE 

o) Rozvržení (Layout factors) – zde je hodnoceno několik vlastností: 

 Ilustrace přiléhají k souvisejícímu textu (tz., že nejsou např. na jiné 

straně než související text) 

 Rozvržení a sled informací je logický a předvídatelný pro čtenáře (in-

formace nejsou „rozházené“) 

 Barvy hrají podpůrnou roli, nerozptylují čtenáře a nejsou matoucí nebo 

rušivé (jako například při použití mnoha barev).  

 Délka řádku 30 – 50 znaků 



29 

 Kontrast mezi textem a pozadím je vysoký 

 Papír informačního materiálu není lesklý 

 Dostatek prostoru kolem textu a v textu, tzv. white space (viz 7.3.3)  

p) Typografie (Typography) – zde je též hodnoceno několik vlastností na-

jednou: 

 Je použito patkové písmo 

 Velikost písma je minimálně 12 

 Jsou zvýrazňované důležité body, které by čtenář měl znát 

 Pro text a dlouhé nadpisy nejsou používána velká písmena 

q) Členění (Subheads -"chunking"- used) – hodnotí se, zda stránka je dosta-

tečně členěna do podtémat. Neměl by vzniknout jednolitý dlouhý text 

s několika tématy dohromady. 

 

5. STIMULACE A MOTIVACE 

r) Interakce (Interaction used) – čtenář lépe zprávu přijme, pokud ho „za-

městnáme“. Interakce je zde myšlena jako podílení se čtenáře na řešení 

problému prostřednictvím např. odpovídáním na otázky. 

s) Požadované vzory chování jsou modelovány a prezentovány ve spe-

cifických podmínkách (Behaviors are modeled and specific) – Je hodno-

ceno, zda instrukce modelují chování takovým způsobem a v takových 

podmínkách, které klient dobře zná. 

t) Motivace (Motivation) – Zde je hodnoceno schopnost motivovat klienta 

pomocí rozdělení tématu do menších částí, které klient může drobnými 

úspěšnými kroky splnit. Tím se zvyšuje sebedůvěra klienta a podporuje se 

motivace k absolvování dalších kroků. 

 

 

 

6. KULTURNÍ NÁLEŽITOSTI 

u) Match in logic, language, experience – pro hodnocení této položky je dů-

ležité, aby informační materiály byly psány s ohledem na kulturu, nebo 

prostředí ve kterém se cílová skupina pohybuje. Jednoduchý příklad: Není 

možné doporučovat cílové skupině zvýšit podíl chřestu v potravě v rámci 
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zdravotních opatření, víme-li, že je pro tuto skupinu z nějakého důvodu 

nedostupný.  

v) Kulturní obrazy (Kulturní Cultural image and examples) - hodnocení se 

zaměřuje na hodnocení kulturních obrazů, jež mají být v informačním ma-

teriálu prezentovány realistickým a pozitivním způsobem. V případě dro-

gové kultury byla tato položka hodnocena vždy jedním bodem jako neut-

rální.  

5.7 Výsledky 

5.7.1 Obecná charakteristika 

5.7.1.1 Jaká témata informační materiály obsahují? 

Níže uvedený popis obecné charakteristiky materiálů je vztažen k počáteč-

nímu počtu sebraných materiálů (102 ks). 

Témata informačních materiálů jsou skutečně různorodá. Zastoupeny jsou 

klasická témata, jako jsou hepatitidy A, B, C, bezpečný sex spojený 

s problematikou HIV a AIDS, absces, flegmóna, pohlavně přenosné choroby a 

jejich prevence, bezpečné braní, co dělat v případě poranění jehlou, jak pečovat 

o pomůcky používané k přípravě drog, popis účinků drog, jak snížit rizika užívání 

- harm reduction pro uživatele drog. Dalšími vyskytujícími se tématy jsou jak pře-

stat kouřit, alkohol, průvodce bezpečného sexu pro homosexuály, často spojené 

s problematikou HIV/AIDS. Témata byla zaměřená také na potřeby prostitutek a 

spojena hlavně s pohlavně přenosnými chorobami, dále hazardní hry (gambling).  

Další témata, jež je možné najít, jsou témata „sezónní“. Jde o témata 

v daném období aktuální, a které v patrnosti vedou přímo pracovníci zařízení 

(v tomto období je například aktuální sběr makoviny a její správné zpracování), 

nebo zjistí-li, že se mezi klientkami často vyskytují těhotné ženy či větší inciden-

ce syfilis, zaměřují se pak při vytváření informačních materiálů na prevenci a po-

třeby klientů, jež se jich tato témata týkají. 

Problémem v této oblastí by mohlo být označení tématu na obalu informační-

ho materiálu pro specifickou skupinu. Například Informace pro muže, co vyhle-

dávají služby sexuálních společnic, který vydává Státní zdravotní ústav. Pro uži-

vatele drog takový nadpis bude zavádějící, protože by si mohl myslet, že není 

určen pro něj, byť jsou v tomto materiálu obsaženy informace o pohlavních cho-
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robách, jež jsou pro uživatele drog stejně aktuální. Stejný účinek bude mít infor-

mační materiál s nadpisem Jak se vyhnout infekci HIV a onemocnění AIDS – 

určeno osobám ve výkonu trestu nebo Mějte nás rádi, nekuřte! (leták pro nastá-

vající maminky). Takto označené materiály jsou často používány, neboť ne kaž-

dé nízkoprahové zařízení disponuje možnostmi vytvářet své vlastní materiály a 

tak používá to, co je v tu chvíli pro něj dostupné. 

Mezi materiály pro uživatele drog jsou zahrnuty i materiály prevence – Alko-

hol a jiné návykové látky u dětí - prevence v rodině, Co dělat když mé dítě pije, O 

rizikovém chování (brožura pro rodiče), Řízení motorového vozidla pod vlivem 

alkoholu9.  

5.7.1.2 Forma informačních materiálů 

Materiály mají také vedle různorodých témat i různorodou formu. Veškerá 

témata se dají jednoduše vepsat na jednoduché letáky (jednostránkové až 

třístránkové) nebo na skládaný leták, ale též se dají rozepsat do brožury. Zde 

jistě hraje roli snaha o první zaujetí klienta o téma. Brožury pak hrají patrně roli 

rozšiřujícího informačního materiálu. To by souhlasilo s tím, že některé brožury 

jsou nabízeny a vydávány při zájmu klienty o téma, případně jej pracovník na-

bídne sám, zjistí-li, že je dané téma pro klienta aktuální (např. Krekulová, když už 

máš céčko). Obecně mají informační materiály podobu kartičky (používaná např. 

pro popisování jednotlivých drog, lze do nich vepsat i rychlé informace o jednotli-

vých žloutenkách), jednoduchého nebo skládaného letáku, kam je možné v pod-

statě všechna témata napsat v různém rozsahu. Brožury obsahují informace více 

rozšířené, postupy např. u bezpečnějšího braní jsou obohacené o další souvise-

jící věci (první pomoc, popis některých krví přenosných chorob atd.). 

5.7.1.3 Kdo informační materiály vytváří? 

Shromážděné informační materiály mají v podstatě dva zdroje:  

1. Samotná kontaktní zařízení  

2. Organizace, které se nevěnují službám pro uživatele drog (dále jen ji-

né organizace) 

 

                                            
9 Vše nadace ČEZ. 
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V druhé skupině zdrojů jasně dominuje státní zdravotní ústav (SZU) zpravidla 

ve spolupráci s Národním programem boje proti HIV&AIDS. Jeho podíl 

z celkového počtu informačních materiálů pocházejících z jiných zařízení než 

nízkoprahových činí 56,4%. 

SZU se zaměřuje zejména na problematiku pohlavních chorob a hepatitid, 

dále pak na závislost na tabáku a alkohol. Vedle SZU jsou ostatními zdroji infor-

mačních materiálů pojišťovny, organizace zaměřené na specifickou cílovou sku-

pinu – Rozkoš bez rizika (RR), dále Česká společnost na podporu zdraví 

(ČSAP), Nadace ČEZ. 

Kontaktní zařízení pak dohromady obsáhnou téměř všechna témata, která se 

v souvislosti s užíváním drog mohou vyskytnout. V jejich repertoáru témat nena-

jdeme informace o tom jak přestat kouřit, nebo o alkoholu. Materiály si pracovníci 

vytváří samostatně v rámci možností, jež jim zařízení poskytuje, nebo jsou vytvá-

řeny centrálně organizací, pod kterou zařízení spadá10. Ne všechna zařízení mají 

však stejné možnosti a podmínky pro vytváření informačních materiálů a tak si je 

mezi sebou vyměňují. Pracovníci v distribuci informačních materiálů pružně rea-

gují na aktuální témata uživatelů drog obecně, ale také regionálně, neboť ne ve 

všech místech ČR je situace aktuálních potřeb uživatelů drog stejná.  

5.7.2 Přiměřenost 

Výsledkem hodnotícího nástroje SAM jsou tři kategorie: Superior, Adequate a 

Not suitable. Celkově se v nejvyšší kategorii objevily všechny hodnocené materi-

ály z kontaktních zařízení až na jeden, který se dostal do kategorie Adequate. 

Z ostatních organizací se v kategorii superior objevilo 8 letáků a brožur, 6 

v adequate a v kategorii not suitable pouze 1 (viz Tabulka 1). 

                                            
10 Některé organizace provozují víc než jedno nebo dvě nízkoprahová zařízení. 
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Tabulka 1 – Rozdělení informačních materiálů do kategorií 

Superior 100 - 70 % % Adequate 69 - 40 % % No suitable 39 - 0 % %
Materiály vydávané kontaktními zařízeními 

Blanensko / Žloutenka C 90,9 Kotec / Poranění jehlou 66,6     
Podané ruce / Kartičky o drogách 90,9         
Podané ruce / Balíček bezp.braní 86,6         
Sananim / Flegmóna, absces 86,6         
Sananim / Hepatitida A 85,2         
Sananim / HIV&AIDS 85,2         
Laxus / HIV&AIDS 84,6         
K-Litoměřice / HIV&AIDS 84,6         
Kotec / Pravidla bezpečného braní 84,3         
Sananim / Hepatitida B 84,3         
K-Litoměřice / žloutenka A 84,3         
Riaps / Absces, flegmóna 83,3         
Podané ruce / Jaké nádobíčko? 83,3         
Sananim / Makovina 82,1         
A.N.O / Nejde jenom o stříkačky 81,5         
Sananim / HR 80,7         
Laxus / Flegmóna 80,7         
Krekulová / Kdy už, máš céčko 79,4         
Kotec / Absces 78,5         
Riaps / Zásady HR 76,9         
Podané ruce / Absces 76,9         
Podané ruce / Hepa a,b,c 76,9         
K-Litoměřice / Snižuj rizika 76,9         
Riaps / Hepatitida 76,6         

Materiály z jiných zařízení 
SZU / KONDOM 88,8 ČSAP / Pohlavní nemoci AZ 66,6 SZU / Hepatitidy a,b,c,d 46,1
SUZ / Chceš si být jistý sám sebou? 71,4 SZU / Prevence pohl.přenos.chorob 60,7     
ČSAP / Kondomy 81,2 Hepatitida C 60,7     
SUZ / Poranění jehlou 80,5 ČSPZ / Žloutenka typu A 56,6     
SZU / Ach jo…! 75,0 SZU / Hepatitidy 53,8     
SZU/prevence pohl.přen.onemocnění 75,0 SZU / co a je a není závislost 52,9     
Scheringh-plough / Cecko 73,0         
RR / Kdo se může nakazit? 73,0         
SZU / Chceš si být jistý sám sebou? 85,2         
SZU / pro kluky, co jsou na kluky 70,8         

 

Podle tohoto jsou tedy informační materiály na dobré úrovni, ale jak píše Do-

ak (2006) materiály mohou být celkově ohodnoceny jako přiměřené, ale 

v jednotlivých hodnocených položkách se mohou velmi lišit. Nejčastěji špatně 

ohodnocené položky byla typografie, kde častou chybou bylo použití velmi malé-

ho písma. V rozvržení se chyby týkaly dlouhých řádků a použití lesklého papíru, 

u naprosté většiny pak chyběla interaktivita, u brožur souhrn informací na konci. 
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Graf 1 – Procentuální skóre jednotlivých informačních materiálů 

 

 

V závěru hodnocení bylo porovnáno procentuální průměrné skóre informač-

ních materiálů vznikajících přímo v kontaktních zařízeních a materiálů z jiných 

organizací, bylo zjištěno, že průměrné procentuální skóre je u materiálů z jiných 

zařízení o 13% nižší (Graf 2). Byť nejde o zásadní hodnotu, svědčí i tak o tom, 

že pracovníci informační materiály pro uživatele drog vytváří informační materiály 

intuitivně jednodušší, více pro srozumitelné pro cílovou skupinu a psané jejich 

jazykem.  
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Graf 2 – Srovnání  

 

 

5.8 Diskuze  

Informační materiály jsou v této práci hodnoceny z hlediska jejich přiměře-

nosti, která ovlivňuje efektivitu, se kterou čtenáři přijímají informace z daného 

materiálu. V zahraničí se takový výzkum zpravidla kombinuje se zjišťování úrov-

ně srozumitelnosti, jež je součástí hodnocení přiměřenosti. To nám bohužel vli-

vem absence vzorce pro český text v této práci chybí. Je možné předpokládat, 

že v případě aplikace vhodného vzorce srozumitelnosti by rozdíly v hodnocení 

informačních materiálů byly daleko zřetelnější. 

Slabinou této práce je absence informací o tom, jak vysoká je úroveň gra-

motnosti problémových uživatelů drog, protože ta je právě tím, co určuje jak ma-

ximálně vysoká by měla být úroveň srozumitelnosti textu. Tím se vracíme 

k vzorcům srozumitelnosti a jejich integraci do hodnocení přiměřenosti informač-

ních materiálů. Samotné hodnocení přiměřenosti bez informací o úrovni gramot-

nosti cílové skupiny a úrovně srozumitelnosti informačních materiálů se pak v 

případě této práce stává prvotním hrubým přehledem o situaci informačních ma-

teriálů pro uživatele drog, který nám leccos naznačuje. 
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Je možné uvažovat o tom, že v USA jsou kladeny na materiály jiné nároky 

než u nás díky zřejmě skutečně nízké gramotnosti části americké populace. Po-

třeby hodnocení informačních materiálů v USA se tak mohou lišit od potřeb hod-

nocení v ČR.  

Některé položky byly velmi špatně hodnotitelné. Položka 2i - Learning aids 

via "roads signs“ (viz příloha 1) byla z hodnocení úplně vyloučena pro celý sou-

bor hodnocených informačních materiálů. Jde v podstatě o souhrn na začátku 

dané části (kapitoly) informační materiálu, který má čtenáře připravit na obsah 

následujícího textu. Další špatně hodnotitelnou položkou 2h - Context is given 

first. Kriterium pro tuto položku bylo, že před uvedením nové informace v textu je 

před ní zasazena informace potenciálnímu čtenáři dobře známá. Pro příklad:  

 Context first: Snížit množství cholesterolu v krvi můžete pomocí redukce ži-

vočišných produktů ve stravě a naopak zvýšením podílu vlákniny. 

 Context last: Redukcí živočišných produktů v potravě a naopak zvýšením 

množství vlákniny můžete snížit množství cholesterolu v krvi. 

Charakter informací mnohdy neumožňoval informační materiál tuto vlastnost 

vůbec hodnotit, nebo nebylo hodnocení zcela jednoznačné. V takových přípa-

dech bylo raději od hodnocení této vlastnosti daného informačního materiálu 

upuštěno. Též souhrn (položka 1d), který nebyl hodnocen v případě jednostrán-

kových letáků. 

Tyto položky často skutečně přizpůsobují text na nejjednodušší možnou úro-

veň. To by nebylo nijak zvlášť na závadu, nicméně by zabraly spoustu místa a 

z běžných letáků by se tak pomalu musely stát brožury.  

Možná by proto bylo vhodnější vytvoření a použití vlastního nástroje 

k hodnocení, jež by bylo přizpůsobeno potřebám cílové skupiny uživatelů drog v 

ČR (Nastavení hodnocení v závislosti na úrovni srozumitelnosti informačních 

materiálů, výběr vlastností, které mají být hodnoceny a způsob jejich hodnocení). 

Tomu však musí předejít důkladné šetření mezi klienty ohledně dosavadní 

schopnosti porozumět informacím poskytovaných prostřednictvím informačních 

materiálů. 

5.9 Závěr 

Výzkum přinesl potěšující výsledky pro autory informačních materiálů, jež 

jsou distribuovány uživatelům drog. Ukázalo se, že jsou celkově na velmi dobré 
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úrovni. V rámci hodnocení jednotlivých položek, jimiž byly informační materiály 

hodnoceny a kterými bylo dohromady 22, však vyplynuly drobné nedostatky 

v oblasti typografie a rozvržení, jejichž korekce může klientům nízkoprahových 

zařízení usnadnit přijmout zprávu, kterou jim chceme prostřednictvím informač-

ního materiálu předat.  

Ukázal se také rozdíl v průměrném dosaženém celkovém skóre mezi skupi-

nou informačních materiálů vytvářených kontaktními zařízeními a organizacemi, 

které se nevěnují primárně službám pro uživatele drog. To poukazuje na to, že 

pracovníci nízkoprahových zařízení vytváří informační materiály pro své klienty 

intuitivně jednodušší oproti organizacím, jež nepracují s drogově závislou kliente-

lou a neznají její charakteristiku 

Výzkum nám také řekl, že nejdůležitějšími zdroji informačních zařízení jsou 

jednak přímo kontaktní zařízení, kde tyto materiály vytváří kontaktní pracovníci a 

jednak stání zdravotní ústav. 

 

Ve výzkumu nám však chybí přesné informace o úrovních gramotnosti pro-

blémových uživatelů drog a zhodnocení srozumitelnosti textu. K tomu je však 

zapotřebí vzorec srozumitelnosti, který by bylo možné aplikovat na české texty. 

Spojení s vhodným nástrojem přiměřenosti by tak dalo vzniknout komplexnímu 

hodnotícímu nástroji běžně používaného v zahraničí, jež by zajistil efektivitu in-

formačních materiálů a posunul vývoj harm reduction strategií o krok vpřed. Se-

stavení vzorce srozumitelnosti pro česky psané texty a zjištění úrovně gramot-

nosti uživatelů drog by se tak mělo stát předmětem dalších výzkumů.  

 

Pro efektivnost, jež má zajistit úspěšné předání zamýšlené zprávy, je důleži-

tá srozumitelnost a adekvátnost pro cílovou skupinu, kterou chceme oslovit. Ne-

klaďme tedy klientům bariéry do cesty k přijímání informací, které oni potřebují a 

které my jim chceme předat. 
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7 Přílohy 

7.1 Příloha 1 – Hodnotící arch SAM  

FACTOR TO BE RATED   SCORE  COMMENTS 

 
1. CONTENT     

(a) Purpose is evident  ……………… ………………………………. 

(b) kontent about behaviors  ……………… ………………………………. 

(c )Scope is limited  ……………… ………………………………. 

(d) Summary or review is included  ……………… ………………………………. 

     

2. LITERACY DEMAND     

(e) reading grade level  ……………… ………………………………. 

(f) Writing style, active voice  ……………… ………………………………. 

(g ) Vocabulary uses common words  ……………… ………………………………. 

(h) kontext is given first  ……………… ………………………………. 

(i ) Learning aids via "roads signs"  ……………… ………………………………. 

     

3. GRAPHICS     

(j) Cover graphic shows purpose  ………………  ………………………………. 

(k) Type of graphics  ………………  ………………………………. 

(l)Relevance of illustrations  ………………  ………………………………. 

(m) Lists, tables, etc. Explaned  ………………  ………………………………. 

(n)Captions used for graphics  ………………  ………………………………. 

     

4. LAYOUT AND TYPOGRAPHY     

(o) Layout factors  ………………  ………………………………. 

(p) Typography  ………………  ………………………………. 

(q )Subheads ("chunking") used  ………………  ………………………………. 

     

5. LEARNING STIMULATION, MOTI-

VATION  
 

  

(r) Interaction used  ………………  ………………………………. 

(s) Behaviors are modeled and specific  ………………  ………………………………. 

(t )Motivation - self-efficacy  ………………  ………………………………. 

     

6. KULTURAL APPROPRIATENESS     

(u) Match in logic, language, experience  ………………  ………………………………. 

(v) Cultural image and examples  ………………  ………………………………. 

     

     

Total SAM score ……...    

     

Total possible score ……..    

     

Percent score …….. %   
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7.2 Příloha 2 – Tabulka hodnocených informačních materiálů 

 

č. Téma  % Vydavatel Forma Informace 
1. Absces, flegmóna 83,3 Riaps jednoduchý vznik, jak vypadá, rizika, prevence, první pomoc 
2. Hepatitida 76,6 Riaps jednoduchý popis typů, příznaky 
3. Zásady HR 76,9 Riaps jednoduchý péče o žíly, desinfekce, příprava nášlehu,výběr pomůcek 

4. Céčko 73,0 
Scheringh-
plough 

jednoduchý popis, vznik, kdo je ohrožen, vyšetření, prevence 

5. 
Pravidla bezpečného 
braní 

84,3 Kotec jednoduchý desatero, likvidace, co na co použít 

6. Absces 78,5 Kotec  jednoduchý vznik, rizika, příznaky, prevence 

7. 
Chceš si být jistý sám 
sebou? 

85,2 SZU skládaný  HIV/AIDS, vznik, testování, rizikové chování 

8. 
Prevence po-
hl.přenos.chorob 

60,7 SZU skládaný  pohl.onemoc. rizika, prevence 

9. Poranění jehlou 80,5 SZU  skládaný  Jaká hrozí rizika, co dělat při poranění jehlou 
10. Hepatitida C 60,7 SZU jednoduchý popis, vznik, příznaky, přenos, testování, léčba, prevence 
11. Žloutenka typu A 56,6 ČSPZ skládaný  statistika, přenos vznik, příznaky, léčba, prevence 
12. Poranění jehlou 66,6 Kotec  skládaný  Jaká hrozí rizika, co dělat při poranění jehlou 

13. 
Nejde jenom o stří-
kačky 

81,5 A. N. O  brožura 
jak použít jednotlivé pomůcky, bezpečné braní, hepatitidy, předáv-
kování, křeče, "stíha" 

14. Jaké nádobíčko? 83,3 Podané ruce  brožura 
rizika injekčního užívání, bezpečné braní, jak čistit a udržovat 
pomůcky, informace o infekčních chorobách 

15. Ach jo…! 75,0 SZU  skládaný  pohl.choroby,symptomy,prevence,co dělat po nechráněném styku 

16. Balíček bezp.braní 86,6 Podané ruce  jednoduchý bezpečné braní, technika aplikace, likvidace 
17. Hepatitida A 85,2 Sananim  skládaný  vznik, přenos, příznaky, rizika, prevence, bezpečná likvidace 
18. HIV&AIDS 85,2 Sananim skládaný  vznik, přenos, příznaky, rizika, prevence, bezpečná likvidace 
19. Absces 76,9 Podané ruce  jednoduchý jak vypadá, flegmona, flebidita, prevence, ošetření 
20. Hepa a,b,c 76,9 Podané ruce jednoduchý co to je, příznaky, rizika, prevence 
21. Žloutenka C 90,9 Blanensko jednoduchý prevence, typy hepatitid 

22. Snižuj rizika 76,9 K-Litoměřice  brožura bezpečné braní, ošetření abscesu a zánětu žil,hepatitdy,testování 

23. HIV/AIDS 71,4 SZU  skládaný  vznik, přenos, testování, prevence 
24. Hepatitida B 84,3 Sananim  skládaný  vznik, přenos, příznaky, rizika, prevence, bezpečná likvdace 

25. Hepatitidy a, b, c, d 46,1 SZU  skládaný  
popis všech typů hepatitid-inkubační doba, zdroje, výskyt, léčba, 
prevence 

26. Hepatitidy 53,8 SZU  skládaný  typy hepatitidy, projevy, léčba, průběh, přenos 

27. Kdy už, máš céčko 79,4 Krekulová  brožura kompletní informace o léčbě, testování, průběhu, přenosu, testování

28. 
Prevence po-
hl.přen.onemocnění 

75,0 SZU skládaný  popis jednotlivých onemocnění, prevence 

29. HR 80,7 Sananim  jednoduchý 
bezpečná aplikace, péče o žíly, nádobíčka a jeho správný výběr, 
výběr místa pro aplikaci 

30. Flegmóna, sbsces 86,6 Sananim  jednoduchý popis, rizika, prevence, co s tím 
31. Makovina 82,1 Sananim  jednoduchý jak sbírat a zpracovat správně makovinu 

32. KONDOM 88,8 SZU brožura 
vznik kondomu a jeho historie, typy, spolehlivost, správné použití, 
mýty, kvízy 

33. Pohlavní nemoci AZ 66,6 ČSAP skládaný  všechny pohl onemoc., vznik, symptomy, léčba, prevence 

34. 
Kartičky o jednotlivých 
drogách 

90,9 Podané ruce  karta co to je, rizika, vlastnosti 

35. 
Pro kluky, co jsou na 
kluky 

70,8 SZU brožura 
o inf.chorobách, přenos, testování, prevence, správné použití 
kondomu, nejčastější otázky 

36. 
Co a je a není závis-
lost 

52,9 SZU  skládaný  
dotazník závislosti, rizikové činitele, co dělat když jsem závislostí 
ohrožen, jak překonat závislost 

37. Kondomy 81,2 ČSAP brožura 
správné použití kondomu, typy kondomů, lubrikanty, homosexuální 
vztah 

38. Kdo se může nakazit? 73,0 RR jednoduchý pohl.choroby, symptomy, prevence, co dělat po nechráněném styku 

39. Flegmóna 80,7 Laxus jednoduchý vznik, rizika, příznaky, prevence 
40. HIV&AIDS 84,6 Laxus jednoduchý přenos, příznaky, popis, prevence 
41. HIV&AIDS 84,6 K-Litoměřice skládaný  popis, přenos, příznaky, prevence 
42. žloutenka A 84,3 K-Litoměřice skládaný  popis, přenos, příznaky, prevence 
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7.3 Příloha 3 – Obecná doporučení psaní informačních materiálů 

Tato doporučení byla volně přeložena z The Health Literacy Style Manual 

(Southern Institute on Children and Families, 2005) a doplněna doporučeními 

Griffina at al. (2003). 

7.3.1 Formát 

Informační zdravotnické materiály by měly být napsané v jasném, jedno-

značném, přímém a osobním stylu (Paul, Indian& Sanson- Fisher; Vahabi & 

Ferris, in Griffin at al, 2003). Jeden ze způsobů jak toho dosáhnout vede přes 

používání sledu otázka – odpověď. Čtenář tak má možnost rychle najít to, co ho 

zajímá a týká se ho (Boyda, in Griffin at al, 2003). Důraz by měl být kladen na 

užívání hovorového stylu, aktivního rodu a používání běžných slov namísto od-

borných (Vahabi & Ferrit, in Griffin at al, 2003). V případě jejich nevyhnutelnému 

použití je potřeba je dostatečně vysvětlit. 

Na co bychom neměli rozhodně zapomenout je jednoduchost vět. Jednodu-

ché věty jsou výstižné, jasné a obsahují maximálně jednu myšlenku s několika 

málo slovy. 

7.3.2 Typografie 

7.3.2.1 Font 

Použití jednoduchých a známých fontů jako je např. Times new Roman, je 

vhodnější než použití uměleckých fontů. Mají tendenci více upozorňovat na sebe 

než na obsah zprávy. 

Příliš mnoho fontů na jedné stránce bude mít obdobný účinek, nehledě na to, 

že použití mnoha fontů může způsobit paradoxně nepřehlednost. Obvykle je po-

stačí použít dva fonty. 

Fonty jsou navrhované jako patkové – Times new Roman, nebo bezpatkové 

písmo - Verdana. Patkové písmo je obecně vhodnější neboť patky napomáhají 

očím sledovat řádek a jde o fonty všeobecně dobře známé. Používáme je proto 

hlavně při psaní textu do bloku. Bezpatkové písmo naopak použijeme 

v nadpisech. S patkovým písmem se tak dobře doplňuje a poskytuje potřebný 

kontrast. 
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7.3.2.2 Velikost písma 

Velikost písma má významný vliv na čitelnost textu. Text psaný písmem ve 

velikosti 12 přečte skutečně každý. S každým s menšením se však čitelnost textu 

snižuje. Velikost 11 je rozhodně velmi nevhodná ke psaní textu zarovnávaného 

do bloku. Naopak příliš velké písmo je též hůře čitelné. Optimální rozhraní veli-

kosti je písmo ve velikosti od 11 do 13. Je třeba však také myslet na to, že různé 

druhy fontů ve stejné velikosti mohou být jinak velké. Porovnejme např. Times 

New Roman s Courier New. 

7.3.2.3 Kontrast 

Text se pochopitelně lépe čte, je-li ve vysokém kontrastu vůči svému pozadí. 

Klasikou tohoto kontrastu je bílé písmo na černém pozadí. Kontrast je důležitý 

zejména pro starší čtenáře. Nezapomínejme na něj. Pozor také na tištění, byť 

jednoduchých obrázků pod text. Vedle ztráty kontextu, může obrázek odvádět 

pozornost čtenáře od textu. 

 

 

Dobrý kontrast proti Špatnému kontrastu 

 

7.3.2.4 Zvýrazňování slov a frází 

Vybráním důležitých slov a informací čtenáři hodně pomůžeme. Dosáhneme 

toho pomocí zvýraznění textu prostřednictvím formátovacích strategií pro zvý-

raznění. 

 

 Zvětšení písma 

 Zvětšená velikost písma pomůže zvýraznit text, aniž bychom museli pís-

mo zvětšovat nějak zásadně. Obvykle postačí zvětšit písmo například ze 12 

na 14 pt. 

 Tučné písmo 

Zvýrazňujeme tak slovo, frázi, či větu, která je důležitá a neměla by čte-

náři uniknout, ale přílišné používání ztučňování písma může ve výsledku text 

velmi ztmavit a smysl zvýraznění by se mohl ztratit.  
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Následující strategie by měly být užívaný šetrně: 

 Hůlková písma 

 Ačkoli hůlkové písmo má velkou schopnost upozornit na obsah textu, 

působí pronikavě až nepřátelsky. Navíc je těžké číst celý text psaný pouze 

hůlkovým písmem než jen pár slov v normálním textu. Používáme je proto 

pouze k zvýraznění jednotlivých slov, nikoliv k psaní větší části textu. 

 Podtržení 

Podtržení může zmenšit čitelnost, protože občas zakrývá dolní patky 

písma. Navíc podtržení se používá pro zvýrazněný webových adres a jedinci 

se sníženou gramotností by jej mohli snadno zaměnit. 

 Uvozovky 

Uvozovky používáme pro citace nebo upozornění na ironické použití slo-

va, či fráze. 

 Kurzíva 

Kontrast mezi slovy normálního písma a kurzívy nabízí mnoho možností 

použití. Není však vhodné kurzívou psát text v bloku. Je špatně čitelný. Ně-

které fonty v kurzívě text dokonce deformují. Používáme proto jen fonty jed-

noduché a vhodné pro kurzívu. Samozřejmě stejně šetrně jako tučné písmo. 

7.3.3 Rozvržení 

Zarovnání textu je rovněž důležitou komponentou správně napsaného infor-

mačního materiálu. Text bývá zpravidla zarovnán vlevo bez zarovnání pravého 

okraje, což je známý formát, na který jsou čtenáři zvyklí. Toto zarovnání neu-

možňuje splývání konců řádků s řádky pod a nad. To umožňuje čtenáři se snad-

no držet v řádku a orientovat se kde je a snadno najít řádek další. 

 

Pro čtenáře je daleko snadnější číst informace ve sledu pro něj předvídatel-

ném a přehledném. Nejsou proto úplně vhodné nahodilé struktury, byť mohou být 

třeba designově atraktivní. K tomuto nám pomáhá zarovnání k mřížce. 

 

Dalším bojem pro čtenáře jsou dlouhé řádky. Čtenáři s nižší gramotností mo-

hou zapomenout na konci řádku, o čem věta byla a jsou nuceni ji číst znovu. Op-

timální délku řádku vytvoříme složením sedmi až deseti slov a ze 30ti až 50ti 

znaků. 
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Neměli bychom zapomínat na adekvátní rozestupy v informačních materiálech 

(Boyda; Manning, in Griffin at al, 2003). Text, který je u sebe na těsno a plní vět-

šinu prostoru na stránce, může čtenáře unavit a odradit. Dostatek místa kolem 

textu a v textu, přináší čtenáři vizuální úlevu a značně zlepšuje čitelnost doku-

mentu. Výhodu je též kontrast, který je tím poskytnut. 

Odrážky a číslování nám pomáhají vytáhnout z textu detailní informace, které 

by mohly jinak zaniknout. Používáme je hlavně pro vyjmenování možností, či 

voleb a popisování nějakého postupu – zde je vhodné přece jenom požívat číslo-

vání, než jednotlivé body. 

7.3.4 Barva 

Barva přispěje k vizuálnímu zájmu a atraktivitě dokumentu a může pomoci i 

při orientaci v dokumentu. Použijeme – li specifickou barvu k jednomu tématu, 

kapitole, nadpisu, sekci, bude pro čtenáře velmi snadné se orientovat. 

Barvu můžeme také použít pro nasměrování čtenářovy pozornosti na nové, 

nebo důležité informaci, případně k další části dokumentu. Ovšem mnoho barev 

na jedné stránce nedělá dobrotu a může být matoucí. Barvy proto používáme 

velmi opatrně a pro usnadnění orientace v dokumentu. 

7.3.5 Ilustrace 

Při používání ilustrací je nutné vyvarovat se medicínským ilustracím, které by 

nemusely být pro čtenáře srozumitelné. Je vhodné použít jednoduché obrázky, 

kreslené jednoduchými liniemi. Je možné použít fotografie, zde si však musíme 

dát pozor na rušící elementy pozadí (lidi, věci, zvířata v pozadí), které by na sebe 

mohly strhnout pozornost. 

Ilustrace by měly podporovat myšlenku textu, či ji posílit. Jakékoliv ilustrace 

nemající přímou vazbu na text jsou rozptylující a odvádějí pozornost od zprávy, 

kterou chceme předat. 

Je též třeba dbát na popisky ilustrací. Často vídáme v textu odkaz na obrá-

zek ve formě „viz obrázek č.xy“. Samotná ilustrace pak sice má číslo, ale již ne-

nese název. Nutíme tak čtenáře, aby nevraceli zpět do textu a hledali jeho vý-

znam. 
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Je třeba opět upozornit na použití obrázků pod textem, které je krajně ne-

vhodné. Obrázek pod textem způsobuje nedostatek kontrastu a rozptyluje čtená-

ře. 

7.4 Příloha 4 – Ukázka hodnocených informačních materiálů 

 č. 1 – Riaps / Absces a flegmóna (skládaný leták) 

Jednoduchý a dobře napsaný leták. Snížené hodnocení však získal za 

absenci krátkého souhrnu nebo opakování na konci. Leták takového rozsahu 

by souhrn již mohl mít. Ke sníženému hodnocení také přispělo neuvedení 

všech témat na první a chybění interaktivity. 
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 č. 22 - K-Litoměřice / Snižuj rizika (brožura) 

Jednoduchá brožura, dobře napsaná v hovorovém stylu, její negativní hod-

nocení získala za faktory rozvržení (použití lesklého papíru) a typografii (obrázky 

pod textem, které snižují kontrast, nezlatkové písmo), za vzhled a chybění inter-

aktivity. 
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 č. 14 Podané ruce / Jaké nádobíčko? (brožura) 

  

 

Zde jednoznačně chyběl souhrn na konci brožury a interakce. Snížené hod-

nocení brožura získala za faktory rozvržení kvůli bezpatkovému písmu a jeho 

malé velikosti. 
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 č. 25 - SZU / Hepatitidy a, b, c, d (skládaný leták) 

Nedostatky tohoto letáku spočívaly v chybění informací o možnostech 

řešení některých otázek (kdy se obrátit na zdravotnické zařízení, nakoho se 

obrátit, jak se chovat v případě podezření infekce apod.), nejsou používány 

jednoduché věty, rozsah je relativně rozšířen, špatné hodnocení leták získal 

také za typografické faktory (malé a bezpatkové písmo v kombinaci s textem 

psaného do bloku) a faktory rozvržení (jednolitý dlouhý text bez členění). 

Dále chybí interaktivita a vlastnosti z kulturních náležitostí byly též špatně 

ohodnocené (leták není psán pro drogovou klientelu). 
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 č. 5 - Kotec / Pravidla bezpečného braní (jednoduchý leták) 

 

Nedostatkem tohoto letáku je, tak jako u většiny letáků použití 

bezpatkového, malého písma a absence interaktivity. Snížené ohodnocení 

získal i za použití kurzívy v textu 

 

 


