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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá minimálními preventivními programy na 

pražských základních školách a výzkumem evaluace těchto programů. Teoretickým 

zázemím je evaluace ve veřejné politice, škola jako výchovná instituce, rizikové chování 

a primární prevence. Výzkum je kvalitativního charakteru a vychází 

z polostrukturovaných rozhovorů a analýzy minimálních preventivních programů 

základních škol na Praze 5. Práce obsahuje návrh jednotné struktury těchto programů a 

návrh evaluačního nástroje pro externí hodnotitele, na jehož základě jsou tyto programy 

zhodnoceny. Nejlepší z nich je následně coby případ dobré praxe podrobně rozebrán 

v případové studii. 

 

 

 

Abstract 

The thesis deals with minimal preventive programs in elementary schools in 

Prague and research of evaluation of these programs. Theoretical background is on 

evaluation of public policy, the school as an educational institution, risk behavior and 

primary prevention. The research is qualitative in nature and based on semi-structured 

interviews, and on the analysis of minimal prevention programs in elementary schools in 

Prague 5. Work includes design of a single structure of these programs and design of an 

evaluation tool for external evaluators. Programs from Prague 5 are evaluated on the basis 

of this evaluation tool. Subsequently the best program is analyzed as an example of good 

practice in a case study. 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Programová evaluace, minimální preventivní programy, primární prevence, 

základní školy 

 

 

Keywords 

Program Evaluation, Minimal Preventive Programs, Primary Prevention, 

Elementary Schools 



 8 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................................ 15 

1 VEŘEJNĚ POLITICKÝ PROBLÉM.................................................................................. 16 

2 VÝZKUMNÉ CÍLE A OTÁZKY............................. ............................................................ 17 

2.1 VÝZKUMNÉ CÍLE .................................................................................................................. 17 
2.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY ............................................................................................................ 18 

3 METODOLOGIE A ZDROJE DAT.................................................................................... 18 

3.1 METODOLOGICKÝ POSTUP .................................................................................................. 19 
3.2 SEKUNDÁRNÍ DATA .............................................................................................................. 19 
3.3 POLOSTRUKTUROVANÉ ROZHOVORY ................................................................................ 20 
3.4 HODNOCENÍ POMOCÍ SYSTÉMU KRITERIÍ .......................................................................... 21 
3.5 PŘÍPADOVÁ STUDIE .............................................................................................................. 21 

4 KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC................................................................................................. 22 

5 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů.................... 24 

5.1 EVALUACE VE VE ŘEJNÉ POLITICE ...................................................................................... 24 
5.1.1 DEFINICE EVALUACE A MONITORINGU .............................................................................. 24 
5.1.2 FUNKCE EVALUACE VEŘEJNÝCH PROGRAMŮ A POLITIK .................................................... 25 
5.1.3 EVALUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR..................................................................................... 29 
5.1.3.1 Kontext implementace programu.................................................................................... 32 
5.1.4 TYPY EVALUACE ................................................................................................................ 32 
5.1.4.1 Typy evaluace ................................................................................................................. 33 
5.1.5 ZNAKY KVALITNÍ EVALUACE ............................................................................................. 39 
5.1.5.1 Zlatá pravidla .................................................................................................................. 40 
5.2 ŠKOLA JAKO VÝCHOVNÁ INSTITUCE .................................................................................. 41 
5.2.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EDUKACI ....................................................................................... 42 
5.2.2 ROLE ŠKOLY VE VÝCHOVĚ ŽÁKŮ ....................................................................................... 43 
5.2.2.1 Rozvoj morálky a předávané hodnoty............................................................................. 44 
5.2.2.2 Ochrana žáků a ovlivňování jejich vývoje ...................................................................... 45 
5.3 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U D ĚTÍ A MLÁDEŽE ............................................................................ 46 
5.3.1 DEFINICE A VYMEZENÍ PROBLEMATIKY ............................................................................. 46 
5.3.1.1 Příčiny a důsledky........................................................................................................... 47 
5.3.1.1.1 Teorie deviace .............................................................................................................. 48 
5.3.2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ................................................................................................................ 50 
5.3.3 ROZSAH RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE V  ČR.................................................... 51 
5.4 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ................................................................... 51 
5.4.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ........................................................................................ 53 
5.4.2 CO JE (NE)EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE....................................................................... 56 
5.4.2.1 Příklady úspěšných programů ......................................................................................... 57 
5.4.2.2 Standardy a certifikace v ČR........................................................................................... 58 
5.4.3 SITUACE PRIMÁRNÍ PREVENCE V ČR.................................................................................. 61 
5.5 SHRNUTÍ ............................................................................................................................... 62 



 9 

6 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁC H ............ 64 

6.1 VYMEZENÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAM Ů .................................................. 64 
6.2 LEGISLATIVNÍ A METODICKÝ RÁMEC ................................................................................ 65 
6.3 ROZSAH RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ D ĚTÍ A MLÁDEŽE  V  PRAZE ........................................... 67 
6.4 PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU A ZÚČASTNĚNÝCH AKTÉR Ů ........................................................ 68 
6.4.1 NADNÁRODNÍ STRUKTURY................................................................................................. 68 
6.4.2 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY .................................................... 70 
6.4.3 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE................................................................................................... 73 
6.4.4 MAGISTRÁT HL. M. PRAHA ................................................................................................. 74 
6.4.5 PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE.......................................................................... 77 
6.4.6 MĚSTSKÉ ÚŘADY ................................................................................................................ 78 
6.4.7 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY....................................................................... 82 
6.4.8 POLICIE ČR A MĚSTSKÁ POLICIE........................................................................................ 84 
6.4.8.1 Nestátní neziskové organizace ........................................................................................ 85 
6.4.9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ............................................................................................................... 87 
6.4.9.1 Školní metodik prevence................................................................................................. 89 
6.4.9.1.1 Funkce a činnost........................................................................................................... 90 
6.4.9.1.2 Podpora pro výkon činnosti ......................................................................................... 91 
6.4.9.1.3 Odborný výcvik............................................................................................................ 92 
6.4.9.1.4 Potřebnost funkce školního metodika prevence........................................................... 94 
6.4.9.1.5 Kvalita činnosti ............................................................................................................ 95 
6.4.9.2 Ředitel školy ................................................................................................................... 98 
6.4.9.3 Třídní učitel................................................................................................................... 100 
6.4.9.4 Školní psycholog........................................................................................................... 100 
6.4.9.5 Výchovný poradce ........................................................................................................ 101 
6.4.10 RODIČE........................................................................................................................... 101 
6.5 TEORIE PROGRAMŮ ........................................................................................................... 102 
6.6 STRUKTURA A OBSAH PROGRAM Ů .................................................................................... 103 
6.6.1 ANALÝZA SITUACE ŠKOLY ............................................................................................... 106 
6.6.2 CÍLE PROGRAMU............................................................................................................... 106 
6.6.3 CÍLOVÉ SKUPINY .............................................................................................................. 107 
6.7 KONKRÉTNÍ PREVENTIVNÍ AKTIVITY A METODY PRÁCE ................................................ 107 
6.8 FINANCOVÁNÍ ..................................................................................................................... 109 
6.8.1 DOTACE............................................................................................................................ 109 
6.8.2 VLASTNÍ ZDROJE ŠKOLY A ŠKOLNÍ FONDY....................................................................... 111 
6.9 VZDĚLÁVÁNÍ V  OBLASTI PREVENCE ................................................................................. 111 
6.10 KONTROLA A VYHODNOCOVÁNÍ ..................................................................................... 112 
6.11 NÁZORY NA JEDNOTNÝ VZOR PROGRAMU ..................................................................... 112 
6.12 OBECNÉ SILNÉ STRÁNKY A NEDOSTATKY ...................................................................... 113 
6.13 SHRNUTÍ ........................................................................................................................... 115 

7 EVALUACE MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAM Ů NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH NA PRAZE 5.......................................................................................................... 117 

7.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA PRAZE 5 – POPIS SOUBORU........................................................... 117 
7.2 VYBRANÉ PROMĚNNÉ Z PROGRAMŮ ZŠ NA PRAZE 5 ...................................................... 120 
7.3 REALIZÁTO ŘI EVALUACE A VYUŽÍVANÉ METODY ........................................................... 124 
7.3.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ............................................................................................................. 124 
7.3.2 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE................................................................................................. 127 
7.3.3 EXTERNÍ REALIZÁTOŘI PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ....................................................... 130 
7.3.3.1 Příklad výjimečné evaluace...........................................................................................134 
7.4 NÁZORY NA JEDNOTNÝ EVALUA ČNÍ NÁSTROJ ................................................................. 136 
7.5 OBECNÉ SILNÉ STRÁNKY A NEDOSTATKY ........................................................................ 137 



 10 

7.6 SHRNUTÍ ............................................................................................................................. 138 

8 NÁVRH SYSTÉMU HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ PRO MINIMÁLNÍ PR EVENTIVNÍ  
PROGRAMY.............................................................................................................................. 139 

9 ZHODNOCENÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAM Ů ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL NA PRAZE 5 POMOCÍ SOUBORU KRITÉRIÍ ............ ............................................ 142 

10 PŘÍPADOVÁ STUDIE: „ZDRAVÁ SANTOŠKA“.................. ...................................... 146 

10.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ............................................................................................. 146 
10.2 CHARAKTERISTIKA PROGRAMU ..................................................................................... 147 
10.2.1 CÍLE ................................................................................................................................ 147 
10.2.2 CÍLOVÉ SKUPINY ............................................................................................................ 148 
10.2.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ .................................................................................................. 148 
10.2.4 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ....................................................................................................... 148 
10.2.5 REALIZOVANÉ AKTIVITY ................................................................................................ 148 
10.3 TEORIE PROGRAMU ......................................................................................................... 149 
10.4 LOGICKÝ RÁMEC PROGRAMU ......................................................................................... 150 
10.5 EVALUACE PROGRAMU ................................................................................................... 152 
10.5.1 REALIZÁTOŘI EVALUACE A VYUŽÍVANÉ METODY ......................................................... 152 
10.6 ZHODNOCENÍ ................................................................................................................... 153 
10.7 SHRNUTÍ ........................................................................................................................... 154 

11 DOPORUČENÍ K SYSTÉMOVÉMU ZLEPŠENÍ EVALUACE PRIMÁRNÍ 
PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH..................... ...................................................155 

12 DISKUZE............................................................................................................................ 157 

ZÁVĚR........................................................................................................................................ 158 

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................ 160 

SEZNAM OBRÁZK Ů, TABULEK A GRAF Ů ....................................................................... 161 

ZDROJE...................................................................................................................................... 162 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................... 171 



 11 

 
Projekt diplomové práce 

 

Evaluace preventivních programů 
 

Programy specifické primární prevence sociálně-patologických jevů 
na základních školách v Praze a jejich hodnocení 

 
Magdaléna Francová 

 
Katedra veřejné a sociální politiky 

Fakulta sociálních věd 
Univerzita Karlova 

Praha 
 
 
Námět: 
 

Ve snaze docílit minimalizace sociálně-patologických jevů je realizována řada 
programů zacílená na různé skupiny společnosti. Výrazný problém výskytu sociálně-
patologických jevů jako je kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, šikana, 
rasizmus, xenofobie, záškoláctví atd. v současnosti spatřujeme u dětí a mládeže. 
Nejúčinnějším nástrojem na jejich minimalizaci je včasná prevence. Programy prevence 
sociálně-patologických jevů jsou realizovány z velké části v prostředí základních škol. 
Přestože na každé z nich působí školní metodik prevence, každá základní škola má v 
současnosti povinně vypracovaný tzv. Minimální preventivní program  a existují 
organizace poskytující preventivní programy, situace se nezlepšuje, u některých jevů se 
naopak zhoršuje. 

Programy sociální intervence včetně programů prevence sociálně-patologických 
jevů lze systematicky hodnotit pomocí metod sociálního výzkumu. Tato práce se bude 
zabývat tím, jak jsou evaluovány programy specifické prevence sociálně-patologických 
jevů, které jsou realizovány na základních školách v Praze. Specifická prevence je ta, 
která se zaměřuje na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového 
chování žáků. Kvalitní evaluace obecně není v našich poměrech běžně zažitým prvkem 
realizace programů či projektů, přestože se jedná o vysoce cenný nástroj, který nejen 
průběžně a zpětně vypovídá o realizovaném projektu, ale může poskytnout důležité 
informace k jeho vylepšení a zároveň přispět k všeobecným odborným znalostem o 
tvorbě, realizaci a hodnocení preventivních programů. 

V rámci této práce budu vytvářet metaevaluaci preventivních programů a navrhnu 
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Úvod 

Problematika rizikového chování je rozsáhlá a jeho minimalizace je všeobecně 

uznávaným cílem, k němuž vedou dvě cesty: prevence a represe. Obě složky jsou 

významné a je vhodné kombinovat podporu obou z nich. V této diplomové práci se však 

zaměříme pouze na prevenci rizikového chování a to konkrétně na prevenci primární, jíž 

se dostává na mezinárodní i české politické scéně relativně hodně pozornosti, financí i 

podpory ze strany četných institucí.  

Systém primární prevence rizikového chování dětí a mládeže má v podmínkách 

České republiky své pevné místo, je mezirezortně provázaný na všech úrovních, ročně do 

něj pravidelně plynou prostředky z veřejného rozpočtu, realizuje se řada preventivních 

programů a primární prevence je ukotvena ve vzdělávacím systému, kde prostupuje 

všechny vzdělávací instituce (s výjimkou vysokých škol) prostřednictvím tzv. 

minimálních preventivních programů, které definuje a metodicky vytyčuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

Přesto se výskyt rizikového chování nejen nesnižuje, ale v řadě oblastí naopak 

zvyšuje1. Je proto nutné se ptát, proč tomu tak navzdory stávajícímu systému prevence je. 

Snaha zodpovědět tuto otázku nás přivádí k evaluaci. Pokud preventivní programy na 

školách existují a rizikové chování je stále rozšířené, jsou dvě možná vysvětlení: buď je 

systém prevence zbytečný, nebo realizované programy nejsou dostatečně efektivní. Tím 

se dostáváme k problému tzv. implementačního deficitu, tedy nepoměru „mezi energií, 

která byla skutečně vydána na realizaci dané politiky, a energií, kterou by bylo potřeba 

investovat, aby se podařilo dosáhnout vytčených cílů“ (Potůček, Vass, Kotlas, 2005: 44, 

více tamtéž). Nedostatečnost v evaluaci a měření efektivity těchto programů dokonce 

výslovně uvádí MŠMT ve Strategii prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012 jako jednu ze 

slabých stránek celého systému prevence. 

Tato práce se tedy zabývá minimálními preventivními programy základních škol 

v Praze se zaměřením na jejich evaluaci, kterou podrobně analyzuje pomocí výzkumu na 

základních školách na Praze 5, a přináší vlastní návrhy na zlepšení systému. 

                                                 
1 Podrobně viz kapitola 6.3.3. Rozsah rizikového chování dětí a mládeže v ČR. 



 16 

1 Veřejně politický problém 

Problém ve veřejné politice chápeme jako dispkrepanci mezi kýženým a reálným 

stavem. Metaproblémem, který stojí v základech této práce, je výskyt rizikového 

chování ve společnosti, především však u dětí a mládeže. Všeobecný zdravý vývoj 

jedince je všeobecně deklarovanou hodnotou, k níž se veřejná politika snaží 

prostřednictvím četných nástrojů přiblížit. Existuje rozsáhlý systém primární prevence, 

který se snaží tomuto chování předejít nebo jej alespoň co nejvíce minimalizovat. 

V České republice se především na základě Metodického pokynu k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 

006/2007-51 provádí preventivní programy ve všech typech škol a školských zařízeních. 

V této práci se zaměřím pouze na základní školy. Důvody k tomuto zúžení jsou 

následující: 

 

1) základní škola je typickým místem vykonávání povinné školní docházky 

2) speciální a praktické školy a další školská zařízení jsou specifickými institucemi 

s rozsáhlými problémy, které by analýzu zkomplikovaly 

3) základní škola je „typické“ místo vzdělávání drtivé většiny české populace 

4) základní školu dítě navštěvuje ve věku, kdy je primární prevence nejefektivnější 

5) primární prevence realizovaná na základních školách se proto dotkne největšího 

počtu dětí a bude působit v nejvhodnějším období vývoje osobnosti 

 

Substantivním problémem této práce tedy je vysoká míra rizikového chování 

žáků základních škol v Praze. 
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2 Výzkumné cíle a otázky 

 

Předmětem zkoumání této práce jsou minimální preventivní programy základních 

škol v Praze a realizovaná evaluace těchto programů na základních školách na Praze 5. 

 

2.1 Výzkumné cíle 

Hlavním výzkumným cílem této práce je analyzovat minimální preventivní 

programy na základních školách na Praze 5 a jejich evaluaci. 

Konkrétní výzkumné cíle této práce jsou následující: 

 

1) Analyzovat minimální preventivní programy na základních školách v Praze2 ze 

systémového hlediska (systém a jeho zázemí, financování, personální stránka, 

kontrola, podpora školám) 

2) Analyzovat evaluaci minimální preventivní programy na ZŠ na Praze 5 (zjistit, 

jaká je praxe: jak evaluace probíhá, kdo a jak ji provádí, jak je nakládáno 

s jejími výsledky) 

3) Vytvořit evaluační nástroj – systém kritérií pro externí hodnocení minimálních 

preventivních programů na základních školách a na jeho základě zhodnotit 

minimální preventivní programy základních škol na Praze 53, jejichž 

zřizovatelem je ÚMČ Praha 5 

4) Navrhnout systémová opatření vedoucí ke zlepšení systému primární prevence 

na základních školách v Praze 

5) Navrhnout jednotnou strukturu minimálních preventivních programů 

 

                                                 
2 Na základě získaných dat jsem mohla zpracovat obecnou analýzu minimálních preventivních programů 
základních škol v celé Praze, avšak pro podrobnou analýzu evaluování těchto programů bylo vhodnější 
zaměřit se pouze na jednu městskou část. Argumentace této volby je podrobně uvedena v kapitole 8. 
Evaluace minimálních preventivních programů na základních školách na Praze 5. 
3 Předmětem výzkumu tedy budou minimální preventivní programy – nástroje, které mají sloužit k prevenci 
našeho problému (vysoké míře rizikového chování žáků základních škol v Praze), a to, jak je uplatňování 
tohoto nástroje vyhodnocováno. 
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2.2 Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumnou otázkou této práce je, zda uplatňovaný způsob evaluace 

minimálních preventivních programů na základních školách na Praze 5 napomáhá 

k vylepšování daných programů a k efektivní primární prevenci. 

Dalšími otázkami jsou tyto: 

 

1) Mají všechny základní školy sestaveny minimální preventivní programy? 

2) Pokrývají tyto programy všechny oblasti vytyčené v Metodickém pokynu č.j. 

20 006/2007-51? 

3) Jsou stanoveny cíle, cílové skupiny, zvolené metody, způsob evaluace těchto 

programů? 

4) Jaké jsou použité metody evaluace těchto programů a jak jsou měřeny 

výstupy? 

5) Existuje obecný nástroj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

tvorbu a evaluaci těchto programů? 

6) Je evaluace realizována kvalitně, systematicky a transparentně? 

7) Jak se pracuje s výsledky evaluace programů? 

8) Jak ZŠ vnímají evaluaci těchto programů? Spíše jako byrokratickou zátěž, 

nebo nástroj ke zlepšení programů a poskytování relevantních služeb? 

9) Považují odborníci a školní metodici prevence za potřebné, aby existoval 

jednotný rámcový nástroj pro tvorbu a pro evaluaci těchto programů? 

 

Tato práce je vypracována z komplexního, systémového pohledu. Důvodem je 

především to, že evaluace je pouze prostředkem ke zlepšování nástrojů minimalizace 

určitého sociálního problému a že pro účinné návrhy a doporučení je v politické realitě 

systémovost návrhů řešení nezbytná. 

 

3 Metodologie a zdroje dat 

 Při zpracovávání této práce byla využita sada různých metod sběru dat. Výběr 

kombinace použitých metod vysvětlíme v obecném metodologickém postupu a následně 

se zaměříme podrobně na jednotlivé metody. 
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3.1 Metodologický postup 

 Metody využité v této práci byly zvoleny v návaznosti na cíle a výzkumné otázky. 

Postup práce byl takový, že nejprve byla vypracována na základě studia relevantních 

zdrojů a absolvování odborných vzdělávacích aktivit teoretická východiska, která 

posloužila k zarámování tématu a vhledu do problematiky rizikového chování dětí a 

mladistvých, jeho prevenci a zapojení této prevence do vzdělávacího systému, a možnosti 

evaluace zkoumaných programů. Solidní základ pro psaní práce a mnohá cenná data mi 

poskytla praxe z dvouletého zaměstnání v Barevném světě dětí, o.s. a navázání 

spolupráce s Pražským centrem primární prevence, o.p.s. Po zmapování tématu 

následoval samotný výzkum, který byl kvalitativní . Jeho výhody oproti kvantitativiním 

variantám vzhledem k povaze zkoumaného problému a výzkumným otázkám 

jednoznačně převážily. Následoval tedy sběr dat metodou polostrukturovaných 

rozhovorů s odborníky a školními metodiky prevence, zpracování těchto dat a jejich 

analýza. 

 Na základě všech dosavadních zjištění pak byl vytvořen soubor kritérií , pomocí 

něhož byly zhodnoceny všechny minimální preventivní programy základních škol, které 

tvořily výzkumný soubor. Na základě dat z tohoto vícekriteriálního hodnocení byla 

vybrána ZŠ U Santošky jako příklad dobré praxe, který sloužil k vypracování případové 

studie. Na základě zjištění byl vypracován návrh obecné struktury minimálního 

preventivního programu, návrh obecného evaluačního nástroje pro externí hodnocení 

těchto programů a doporučení pro systém primární prevence na základních školách. 

 

3.2 Sekundární data 

 Při mapování tématu byla použita metoda analýzy dokumentů, což je „analýza 

jakýchkoliv dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu“ (Disman, 

2005: 124). Těmito dokumenty byly četné tuzemské i zahraniční zdroje, které se věnují 

jak prevenci, tak rizikovým projevům chování, tak evaluaci. Jedná se o dokumenty 

odborné, výzkumné, metodologické, legislativní, které jsou relevantní k tématu. Při 

hledání zdrojů byly využity různé online databáze (především EBSCO  a ProQuest). 

V rámci sekundární analýzy dat byla využita data z výzkumů na téma rizikového 

chování byly využity následující mezinárodní studie: ESPAD, HBSC, statistiky 

Ministerstva vnitra ČR,  
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Mnoho cenných informací a názorů mi poskytla účast na konferencích a vzdělávacích 

seminářích (citované příspěvky jsou uvedeny v literatuře). 

 

3.3 Polostrukturované rozhovory 

Využívání rozhovorů je v praxi veřejné politiky a veřejně-politického výzkumu 

obvyklou a hojně využívanou metodou. Díky ní je možné zmapovat názory jednotlivých 

zainteresovaných aktérů. V tomto případě byla zvolena varianta rozhovorů tváří v tvář, 

rozhovory byly polostrukturované4 (na základě standardizované sady otázek, která se však 

dle potřeby rozšiřovala o otázky napomáhající vysvětlení dalších skutečností) a konaly se 

vždy na půdě pracoviště respondenta. 

Rozhovory dovolují snáze proniknout do nitra zkoumaného problému a lépe 

porozumět motivacím a pohledům jednotlivých aktérů, kteří se v dané problematice 

pohybují. V rámci výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s 9 odborníky5. 

Z oslovených vybraných respondentů se u školních metodiků prevence podařilo (někdy až 

po usilovné snaze) provést rozhovory se 12 respondenty z 13 (více v kapitole 8.). 

Rozhovor mi odmítli poskytnou pouze vedoucí úseku prevence a institucionální výchovy  

MŠMT Mgr. Martina Budinská, Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. a protidrogová 

koordinátorka z ÚMČ Praha 5 a školní metodik prevence Mgr. Jan Böhm ze ZŠ a MŠ 

Barrandov. Jedním z důvodů je to, že „rozhovor klade menší nároky na iniciativu 

respondenta, pro respondenta je obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky“ 

(Disman, 2005: 141). Především dotazník není určen k poskytnutí hlubšího náhledu do 

problémů implementace konkrétních politik tak, jak bylo třeba v této práci. Nešlo pouze o 

to zjistit, zda se evaluace minimálních preventivních programů provádí či neprovádí, ale 

také proč tomu tak je z pohledu systémového a komplexního a jak je evaluace využívána, 

vnímána a především jak je prováděna. Moje výzkumná pozice byla navíc výhodná v tom, 

že respondenti neměli žádný zásadní zájem na zastírání skutečného stavu věcí, který mají 

např. při rozhovorech se svými nadřízenými či některými spolupracujícími odborníky 

(např. metodička prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 je 

přesvědčená, že jí školní metodici prevence neposkytují pravdivé či úplné informace). 

                                                 
4 Jinou zvažovanou metodou bylo dotazníkové šetření mezi školními metodiky prevence. Jeho výsledky by 
sice byly snáze kvantifikovatelné a možná početnější co se týče množství respondentů, protože by mohlo 
zahrnout celou oblast Prahy (ne pouze Prahy 5), avšak byla by velmi pravděpodobně výrazně menší 
návratnost a ochota k účasti na výzkumu, než je v osobním kontaktu s lokálně zaměřeným výzkumem. 
5 Seznam uskutečněných rozhovorů je k dispozici v příloze č. 1. 
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Rozhovory trvaly zpravidla okolo 60 minut, některé byly o málo kratší, některé 

naopak až dvojnásobně dlouhé. Data získaná z rozhovorů byla zaznamenána během 

rozhovorů písemně formou poznámek. 

 

3.4 Hodnocení pomocí systému kriterií 

Při hodnocení veřejných programů pomocí kritérií je možné zvolit jedno hlavní 

kritérium (např. účinnost nebo ekonomické a finanční možnosti) anebo tzv. vícekriteriální 

metodu6. Zde byla zvolena varianta druhá s tím, že na všechna kritéria byl kladen stejný 

důraz (nebylo tedy zvoleno žádné „primární kritérium“). Externí hodnocení minimálních 

preventivních programů je třeba dělat jednoznačně, transparentně a na základě stejných 

podmínek. Za účelem analýzy programů zkoumaných škol byl proto vytvořen soubor 

kritérií, pomocí něhož byly programy zhodnoceny a následně srovnávány. Volba 

hodnotících kritérií vyžaduje značnou citlivost, obeznámenost s hodnocenou 

problematikou (získanou i skrze spolupráci s klienty7) a zkušenost. Primárním zdrojem, 

který určoval cíle zvolených kritérií byl především Metodický pokyn k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 

006/2007-51 a Školní preventivní program, což jsou základní metodické materiály 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které určují žádoucí 

podobu primární prevence na školách. 

 

3.5 Případová studie 

 V rámci přiblížení tématu se budeme zabývat také jednou případovou studií, která 

nám umožní hlubší vhled do primární prevence jedné konkrétní základní školy.  Volba 

metody případové studie je výhodná z toho důvodu, že umožňuje hluboký a komplexní 

náhled a pochopení daného jevu. Zvolena byla škola s nejlepším programem na základě 

hodnocení pomocí systému kritérií, kterou byla ZŠ U Santošky. Vysokou úroveň 

zpracování jejího minimálního preventivního programu potvrdila také PhDr. Bubleová 

z Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) a pracovníci Pražského centra 

primární prevence (dále jen PCPP). 

 

                                                 
6 Podle Veselého a Nekoly, 2007: 240. 
7 Podle Veselého a Nekoly, 2007: 240. 
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4 Konceptuální rámec 

 
 Tento konceptuální rámec dává do souvislostí jednotlivé komponenty této práce, a 
ukazuje jejich vztahy. 
 
 
 

 



 23 

Téma této práce je multidimenzionální a zasahuje do něj široká škála vlivů a na 

sebe navazujících a vzájemně propojených prvků. Uvedený konceptuální rámec jednotlivé 

prvky zasazuje do souvislostí. Rizikové chování, jehož výskyt je příčinou pro existenci 

primární prevence, je ovlivňováno několika faktory, které jsou dány do vzájemných 

souvislostí.  

 Tato práce se zaměřuje na primární prevenci realizovanou ve školách, především 

na její evaluaci, avšak při vědomí významnosti a vlivu všech dalších prvků systému (např. 

stěžejní role rodiny na výchovu dítěte a tedy i na vznik jeho případného rizikového 

chování). 

Při sledování evaluace jsou zde však pro nás kromě ní samotné nejdůležitějšími 

prvky rizikové chování, primární prevence a škola. Těmto čtyřem oblastem se proto 

budeme věnovat v teoretické části práce. 
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5 Teoretická východiska a vymezení základních pojmů 

Tato diplomová práce je ukotvená ve čtyřech teoretických oblastech. První a 

nejrozsáhlejší z nich se věnuje evaluaci ve veřejné politice, jejímu smyslu a podobám. 

Druhou oblastí je teoretické ukotvení toho, proč je primární prevence realizována ve škole 

a věnuje se tedy výchovné funkci školy. Třetím teoretickým rámcem je problematika 

rizikového chování dětí a mládeže a čtvrtou primární prevence tohoto chování. Poté si 

vysvětlíme základy, na nichž stojí programová evaluace a praxe primární prevence 

rizikového chování a její včlenění do školského systému, a připravíme si tak půdu na 

vlastní praktickou část této práce, která bude analyzovat současnou praxi minimálních 

preventivních programů na základních školách v Praze a jejich evaluaci. 

 

5.1 Evaluace ve veřejné politice 

 V této kapitole se budeme věnovat evaluaci v kontextu procesu veřejné politiky. 

Abychom doložili, proč je evaluace nedílnou součástí politického procesu, ukážeme si, 

jak dojít k poznání, že realizovaná politika či program má nějaký efekt a tedy proč a jak 

se evaluace provádí, jaké jsou její možnosti, pravidla a typy. 

 

5.1.1 Definice evaluace a monitoringu 

Pro jednoznačné chápání toho, o čem tato práce pojednává, je nezbytné si 

jednoznačně stanovit, co chápeme pod pojmem „evaluace“. V literatuře lze nalézt řadu 

definic, zde je však evaluace chápána obecně jako „sociálně-vědní disciplína zaměřená na 

sběr, analýzu, interpretaci a sdělování informací o činnosti a efektivitě sociálních 

programů“ (Nekola, 2007: 339 podle Rossiho, Lipseyho, Freemana, 2004). 

Konkrétněji budeme evaluaci chápat podle OECD: „Evaluace je systematické a 

objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, 

jejich uspořádání, implementace a výsledků. Cílem je určení významnosti a plnění cílů, 

posouzení rozvojové efektivnosti, účinku a udržitelnosti“ (Nekola, 2007: 339 podle 

OECD: Glossary Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management), 

s tím, že „evaluace by měla poskytovat spolehlivé a užitečné informace, které umožní 

přetavení zjištěných poučení do rozhodování jak adresátů služeb, tak jejich dárcům“ 
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(OECD, 2002 : 228). Vzhledem k tomu, že se věnujeme evaluaci programů, uvedeme si 

ještě vymezení programové evaluaci. Tu budeme chápat jako „použití sociálně-

výzkumných metod k systematickému zkoumání efektivity sociálně-intervenčních 

programů postupy, které jsou přizpůsobené politickému a organizačnímu kontextu a které 

jsou vytvořené za účelem formování sociálních činností tak, aby se zlepšily sociální 

podmínky. (...) Čerpá z technik a konceptů sociálně-vědních disciplín a je určena ke 

zdokonalování programů a poskytování informací o sociální činnosti zaměřené na 

zlepšování sociálních problémů“ (Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 28 – 299). 

Stává se, že dochází k záměně či nepochopení rozdílu mezi monitoringem a 

evaluací. Uveďme si tedy rozdíly, které mezi nimi jsou. Monitoring bývá v souvislosti 

s evaluací velmi často spojován i realizován. Jedná se o „kontinuální systematický sběr 

dat na základě specifických ukazatelů za účelem poskytnutí indikátorů k měření postupu a 

dosažení cílů manažerům a hlavním aktérům probíhajícího vylepšování intervence, 

s přihlédnutím k využití alokovaných zdrojů“ (podle UNODC, 2009: 2)10. Monitoring je 

zpravidla provádí osoby přímo spojené s daným programem či intervencí a jeho smyslem 

je průběžné sledování realizace programu. Jeho výsledky mohou sloužit k evaluaci11. 

 

5.1.2 Funkce evaluace veřejných programů a politik 

Evaluaci není možné posuzovat vytrženě z kontextu, v němž se nachází. Jedná se 

o součást celku tvorby a realizace politiky, což je dynamický proces12, do nějž zasahuje 

celá řada aktérů, procesů a proměnných. Pro lepší chápání politického cyklu a role 

evaluace v jeho rámci, si můžeme uvést tzv. model politického cyklu, který vychází 

z Eastonova modelu politického systému13 znázorňujícího politický cyklus v jeho třech 

fázích: „iniciaci politiky, realizaci politiky a ukončení politiky“ (Fiala, Schubert, 2000: 

75)14.  

 
 

                                                 
8 Vlastní překlad. 
9 Vlastní překlad. 
10 Překlad autorka. 
11 Někdy dochází také k záměně s termínem „audit“, více o něm tamtéž, str. 3. 
12 Více např. Fiala, Schubert, 2000: 75. 
13 Viz především in David Easton, An approach to the analysis of political systems. In: World politics, Vol. 
9, No. 3 (Apr., 1957), pp. 383 – 400. The John Hopkins University Press. 
14 Fázový i cyklický model však byly především v 90. letech 20. stol. silně kritizovány a to ze strany např. 
Paula Sabatiera (podle Veselý, Nekola, 2007: 46). 
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Obr. 2  Model politického cyklu 

 
Zdroj: Fiala, Schubert, 2000: 76 podle Janna, 1981: 34 

 
 
 V tomto modelu15 je zobrazen začátek politického cyklu ve fázi formulování 

politiky, které pokračuje její implementací. Vzhledem k časové posloupnosti dopadů 

programů od doby jejich realizace, je třeba odlišovat výstupy, účinky a výsledky politiky 

či programu, což je pro evaluaci a její zaměření významné. Output znázorněný v modelu 

chápejme jako konkrétní výstup politiky , „materiální produkty, služby nebo finanční 

zdroje poskytované cílovým skupinám nebo příjemcům“ (Nekola, 2007: 343). V našem 

případě může jít např. o minimální preventivní programy na školách. Účinky politiky  

(impacts) jsou v časové hierarchii následné a jedná se o „efektivní změny chování a 

postojů (Dunn 2004), které jsou výsledkem působení dané politiky“ (Nekola, 2007: 343)16, 

např. snížení výskytu rizikového chování u dětí a mládeže. Posledním stádiem pak jsou 

výsledky politiky (outcome), které se projeví až „v horizontu několika let od 

implementace“ (Nekola, 2007: 343), např. snížená míra kriminality či zneužívání 

návykových látek ve společnosti. Jak si však ukážeme u typů evaluace, provádí se dnes ve 

všech fázích politického procesu, tedy i při formulaci a implementaci politiky. Tzv. 

                                                 
15 Tento model je přehledný a pro naši potřebu adekvátní. Nerozpracovává podrobně počáteční fáze 
procesu, ale k tomu je možné nahlédnout do modelů jiných, např. model G. D. Brewera a P. de Leona (viz 
Fiala, Schubert, 2000: 79) či Drora (viz Potůček, 2005: 35). Vzhledem k tomu, že zde potřebujeme poukázat 
na zařazení evaluace do politického cyklu, není nutné používat modely, které mají výrazněji rozpracované 
jednotlivé fáze. 
16 Dunn, W. N. (2004). Public Policy Analysis: An Introduction (3rd ed.). Upper Saddle River (NJ): Prentice 
Hall. 
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evaluace účinnosti, která se provádí po realizaci programu či politiky, je považována za 

„královskou“. 

Výsledky evaluace vedou buď k ukončení programu (pokud byl účel politiky 

splněn anebo již není vůle politiku změnit), anebo k reformulování dané politiky a jejímu 

vylepšení na základě poznatků získaných díky evaluaci. Existují také jednotlivé fáze 

procesu evaluace17. 

K evaluaci jako součásti procesu veřejné politiky je třeba explicitně pojmenovat 

její funkci a vyložit její roli. Funkce evaluace je „poskytovat užitečnou zpětnou vazbu 

různým příjemcům – zadavatelům evaluace, klientům služeb, úředníkům, politikům apod.“ 

(Nekola, 2007: 339). 

Tato zpětná vazba by měla být užitečná, poskytovat relevantní a aktuální 

poznatky, které budou využitelné pro zlepšování politiky či programu. Evaluace se může 

vztahovat ke dvěma veličinám, které je třeba odlišovat: efektivita a účinnost politiky. 

Podle Nekoly lze zjednodušeně říci, že „efektivita se zaměřuje na vztah mezi vstupy a 

výstupy, účinnost se zaměřuje na vztah mezi vstupy a výsledky (účinky) dané politiky“ 

(Nekola, 2007: 339–340). 

Evaluace veřejných programů a politik je hojně skloňovaná a její zařazení do 

politického procesu se stává samozřejmostí. Její důležitost všeobecně narůstá18, 

v evropském kontextu je silně ovlivněna politickým prostředím19. Obecně lze říci, že na 

Západě je evaluace rozvinutá výrazně více než u nás, nejvíce pak v USA a na severu a na 

západě Evropy. Velká část evropských států má svou zastřešující organizaci zaměřující se 

na evaluaci20 (téměř všechny státy západní Evropy včetně např. Polska), u nás však stále 

schází21. 

Navzdory tomu, že uplatňování evaluačního výzkumu a využívání evaluace ve 

veřejné politice je u nás v porovnání se západními státy zaostalé, dochází i zde k rozvoji a 

evaluace začíná být integrální součástí veřejných politik. Je třeba mít na paměti, že 

evaluace ve vztahu k rizikovému chování je rozkolísaná podle toho, jaké oblasti se věnuje 

                                                 
17 Více viz Nekola, 2007: 342. 
18 Došlo k expanzi státní sociální politiky a profesionalizaci veřejné správy a to i v ohledu zadávání 
evaluačních výzkumů (podle Rossiho, Lipseyho a Freemana, 2004 : 2). Zásadní rozvoj evaluačního 
výzkumu na evropském území započal především v 70. a 80. letech a to ve Švédsku, v Německu a ve Velké 
Británii (podle Schröter, 2007: 3). 
19 Podle Schröter, 2007: 2. 
20 Existuje také řada mezinárodních organizací jako European Evaluation Society založené v roce 1994 
v nizozemském Haagu nebo International Organisation for Cooperation in Evaluation, American Evaluation 
Association, International Program Evaluation Network a celá řada dalších. Evaluaci se výrazně věnuje 
kromě zmíněné EU také např. OECD či OSN včetně svých orgánů jako WHO, UNICEF, UNEP ad. 
21 Podle Schröter, 2007: 1. 
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a jaký důraz je kladen na danou oblast. Výrazně se rozvíjela především primární prevence 

zneužívání návykových látek. Během druhé poloviny 90. let se začala výrazněji rozvíjet 

koncepce systému společně s postupným důrazem na potřebnost profesionalizace 

přístupu a přijímání tzv. „evidence based přístupu“. To však neplatí obecně pro všechny 

oblasti prevence. Obecně však platí, že úroveň profesionálního řízení, koordinace a 

kontroly je nízká22. Evaluace je navíc stále často chápána jako byrokratické zatížení, což 

vede ke snaze její realizaci „ošidit“23. Zároveň stále nemáme dostatek odborníků a ti, 

kteří evaluaci v reálu provádějí, mnohdy nejsou v problematice dostatečně proškoleni24. 

Přesto však se vyhodnocování v ČR výrazně rozvíjí a vzniká stále větší množství 

kvalitních studií. Posun nastává do značné míry také v chápání evaluace coby nástroje, 

který není kontrolní v represivním smyslu, ale naopak může prostřednictvím poskytnutí 

relevantních jí informací výrazně napomoci realizovaným aktivitám. Evaluaci také stále 

častěji realizuje a vyžaduje veřejná správa, což si můžeme ukázat např. na uzákonění 

evaluace ve školství včetně uzákonění autoevaluace škol. 

 Tento trend je do velké míry podpořen ze strany Evropské unie, která evaluaci 

začlenila jako nedílnou součást do strukturální politiky25 a od 80. let ji prosazovala za 

účelem zlepšování realizovaných programů. V roce 1995 došlo k určitému zlomu, kdy EU 

začala vyžadovat každoroční monitorovací zprávy a pětiletá vyhodnocení, následně došlo 

k posunu směrem k systematičnosti a decentralizaci systému realizované evaluace26.  

Vyhodnocování aktivit je také více žádáno také napříč mezi různými aktéry a institucemi 

– např. ze strany zákonodárců, kontrolních úřadů, poskytovatelů grantů atd.27. Role 

evaluace je ve strategických dokumentech zdůrazňována a vyzdvihována, ohledně 

potřebnosti a přínosů evaluace panuje všeobecná shoda. Důvody, proč je evaluace takto 

hodnocena, jsou především ty, že „každá veřejná politika by měla být v průběhu své 

implementace monitorována a vyhodnocována tak, aby mohlo být rozhodnuto o jejím 

dalším pokračování, případných úpravách nebo ukončení“ (Nekola, 2007: 338), což 

vychází ze základního předpokladu: „týká-li se politika dosažení cílů, pak jediné, co je 

třeba zjistit, je, zda jich bylo, či nebylo dosaženo“ (Colebatch, 2005: 58). 

                                                 
22 Podle Miovského, 2004: 1 – 2. 
23 Tomuto problému se budeme blíže věnovat přímo v souvislosti s evaluací minimálních preventivních 
programů. 
24 Podle Miovského, 2004: 9. 
25 Podle Evaluace socioekonomického rozvoje: Metodická příručka, 2005: 8. 
26 Podle Schröter, 2007: 4. 
27 Podle Colebatch, 2005: 58. 
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Evaluace tedy začala hrát významnou roli v mezinárodní, evropské i národní 

politice díky EU, přesto má před sebou ještě velký prostor pro rozvoj28. Důležitost 

evaluace je zvýrazněna také současným zaměřením na efektivní alokování omezených 

finančních zdrojů, které si vyžaduje vyhodnocování efektivity realizovaných programů 

sociální intervence29. 

 

5.1.3 Evaluace ve vzdělávání v ČR 

Význam evaluace ve vzdělávacím systému je zdůrazňována ve strategických 

dokumentech, především z produkce MŠMT, kde se jedná zejména o: 

 

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

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

• Standard základního vzdělávání 

• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílou knihu) 

 

Všechny tyto dokumenty zdůrazňují roli hodnocení výsledků vzdělávání a její 

význam. Podle školského zákona je jedním ze základních zásad, na nichž je vzdělávání 

založeno „hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy“ (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 

1, odst. 1, čl. g). Bílá kniha, která shrnuje a nastiňuje základní procesy a strategie ve 

vzdělávání v ČR30, ve schématu strategie změn potom monitorování a hodnocení kvality a 

efektivity vzdělávání stanovuje za jednu z hlavních linií31 a evaluaci vidí jako klíčovou32. 

Právě tento dokument víceméně jako první výrazněji nastartoval systematické 

propojování evaluace realizovanou na několika úrovních – jedná se o úroveň školy, 

zřizovatele (především kraje a obce) a státu33. 

                                                 
28 Více viz Schröder, 2007. 
29 Podle Rossi, Lipsey, Freemann, 2004: 28. 
30 Je důležité mít na paměti, že se jedná o vládní dokument, bývá tedy některými zpochybňován. Přesto se 
jedná o „první polistopadovou ucelenou vizi rozvoje vzdělávání v ČR, vytvořenou na základech širokého 
konsensu pedagogické i laické veřejnosti, sociálních partnerů a klíčových účastníků rozhodovacích procesů 
v oblasti vzdělávání a školství“ (http://www.tauris.cz/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-bila-kniha, 1. 3. 
2010). Výrazně z ní vychází např. publikace Ryšky a kol. 
31 Viz Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001: 88. 
32 Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, 2001: 35. 
33 Podle Koucký, Kovařovic, Ryška, 2008: 9. 
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V současnosti hodnocení vzdělávání probíhá podle školského zákona na dvou 

rovinách34: interní, které provádí ředitel, a externí, které provádí především Česká školní 

inspekce (zkráceně ČSI). Externí kontrola se však často týká pouze formálních náležitostí. 

Interní kontrola velmi závisí na snaze a kompetencích daných jedinců, kteří ji provádí, 

stejně tak na nich záleží, jak s výsledky naloží. Povinností je vydávat výroční zprávy 

školy. Tato povinnost však vznikla až s novým školským zákonem z roku 2004, do té 

doby nebyla uzákoněna. Výroční zprávu škola musí následně poskytnout zřizovateli 

(kraje a obce), kraj ji využije jako zdroj k výroční zprávě kraje o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji, dále výroční zprávu zpracovává ČSI, zastřešujícím 

dokumentem pak je výroční zpráva MŠMT35. Školský zákon také umožňuje zřizovatelům 

provádět podle předem zveřejněných kritérií své vlastní kontroly36. 

Polistopadový vývoj přinesl v oblasti výchovně-vzdělávacího systému „přechod 

od kontroly vstupů ke sledování výstupů“ (Ryška, 2008: 11) a to průřezově na všech 

úrovních. Výrazné změny nastaly v souvislosti se zřízením krajů v roce 2000, kdy došlo 

k významnému posílení místní samosprávy a posunu směrem k decentralizaci. Nicméně 

už ve Standardu základního vzdělávání z roku 1995 se věnuje přímo v úvodu tématu 

evaluace a sám standard má sloužit k tomu, aby byl mj. „účinným nástrojem sebeevaluace 

škol zaměřené jak na zjišťování efektivnosti (jednotlivých) vzdělávacích činností, tak na 

hodnocení výsledků dosažených žáky“ (MŠMT, 1995). Tento trend byl dále výrazněji 

posilován, evaluace je považována za klíčovou oblast „pro správné fungování 

decentralizovaného a participativního vzdělávacího systému“ (MŠMT, 2001: 35). 

Největší nedostatky v oblasti vyhodnocování výsledků vzdělávání bývají 

spatřovány v kvalitě a nedostatečném systémovém řešení. Podle Bílé knihy je nutné 

„dobudovat systém evaluace činnosti vzdělávacích institucí na všech úrovních řízení a 

správy, monitorování výsledků vzdělávání, examinace, hodnocení úrovně osobnostního 

vývoje a profesní orientace dětí a mládeže“ (MŠMT, 2001: 84, více tamtéž, str. 40 – 41). 

Situace se u nás v praxi zlepšuje jen velmi pozvolna. „Sice již v roce 1994 byla 

v programovém dokumentu MŠMT Kvalita a odpovědnost zdůrazněna úloha evaluace 

jako jednoho z hlavních nástrojů nepřímého řízení“ (Koucký, Kovařovic, Ryška, 2008: 9) 

a v roce 1995 uváděl Standard základního školství, že „ucelená představa o cílech a 

obsahu základního vzdělávání, vyjádřená ve standardu, je i východiskem pro tvorbu 

                                                 
34 „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí“ 
(školský zákon, § 12, odst. 1). 
35 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 12, odst. 4. 
36 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 12, odst. 5. 
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soustavy evaluačních nástrojů, podle nichž se bude posuzovat kvalita dosažených 

výsledků celého základního školství, škol i žáků“ (MŠMT, 1995), ale vývoj začal 

víceméně až s tzv. Bílou knihou a se zřízením krajů, které si vypracovávají vlastní 

strategie a jejich vyhodnocování. Strategie spojené s Bílou knihou však nebyly z velké 

části prosazeny a Bílá kniha nesplnila očekávání37. Přesto byly k jejímu vytvoření 

uskutečněny četné hloubkové analýzy, které popisovaly nedostatky ve vzdělávání a 

prostor pro jeho rozvoj, což jsou stále platná zjištění. Vzhledem k současné situaci však 

není zřejmé, kdy v oblasti hodnocení kvality, monitoringu a evaluace ve vzdělávání 

nastanou výrazné změny a zásadní kvalitativní reformy. 

Na autoevaluaci38 ve vzdělávání je v ČR kladený důraz a její výstupy jsou 

používány k závěrečným (především výročním) zprávám, které hodnotí stav a vývoj 

v dané oblasti (pro nás tedy ve vzdělávání). Skrze systém evaluace prostupující všechny 

úrovně vzdělávacího procesu (včetně provázanosti se zahraničními studiemi), se vytváří 

ucelený systém. Pokud je tento systém funkční, můžeme hovořit o „vytvoření evaluačního 

prostředí či evaluační kultury, založené na kritické sebereflexi každého článku 

vzdělávacího systému v každé fázi jeho činnosti. Hodnocení zvnějšku se rozšiřuje o 

hodnocení zvnitřku, které je spojeno s vlastním úsilím o změnu a je nakonec rozhodující 

pro dosažení vysoké kvality“ (MŠMT, 2001: 39). 

Pokud se evaluace a autoevaluace nařídí zákonem, neznamená to automaticky, že 

bude prováděna kvalitně. Jak jsme si již zmínili výše, aby měla evaluace smysl a splnila 

svůj cíl, musí být prováděna kvalitně. Pokud však nejsou ti, kteří ji provádějí, dostatečně 

obeznámeni s metodikou a vzděláváni a nemají k dispozici nástroje, které by jim práci 

usnadnily, je kvalita ohrožena. Mezi silné stránky autoevaluace ve vzdělávacím systému 

patří finanční nenáročnost, znalost prostředí a vhled do situace, možnost přímého 

pozorování vývoje žáků, jejich výsledků a chování a kombinace s vnější kontrolou 

zmenšuje riziko selhání. Jako slabé stránky můžeme naopak označit menší nadhled a 

riziko profesionální slepoty (kvůli ukotvení hodnotitele v evaluovaném prostředí) a nejistá 

kvalifikaci k provádění evaluace. 

 

                                                 
37 Viz např. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) 
v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, MŠMT, Praha 2009. Dostupné z WWW: 
<http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/A_BK_230609/AV_evaluace_BK.pdf> (11. 3. 2009). 
38 Podle školského zákona „vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o 
činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí“ (školský zákon č. 561/2004 Sb., 
§ 12, odst. 2). 
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5.1.3.1 Kontext implementace programu 

Každý veřejný program se odehrává v určitém kontextu, který jej přímo či 

nepřímo ovlivňuje. Tyto vlivy je nutné si při tvoření, realizaci a evaluaci programu 

uvědomit a pracovat s nimi. Kontext můžeme rozdělit do čtyř oblastí39: 

 

1) kontext vývoje politiky  – Strategická rozhodnutí a stanovené cíle, na 

konkrétní realizované politiky, legislativu. 

2) institucionální kontext – Systém vzájemně propojených aktérů, kteří ale 

mohou mít rozdílné cíle, zájmy, moc, prostředky atd. V evaluačním výzkumu 

je proto potřeba zahrnout všechny zainteresované instituce a aktéry. 

3) socio-ekonomický kontext – Tyto charakteristiky jsou pro intervenci zásadní. 

Pro dosažení co nejvyšší efektivity je potřeba programy přizpůsobovat 

prostředí, v němž jsou realizovány. 

4) implementační opatření – Organizační prostředí, v němž je daná intervence 

implementována, a organizační opatření související s danou implementací 

programu. 

 

Při každé evaluaci je nutné zhodnotit všechny tyto čtyři komponenty a být se 

vědom konkrétních specifik a podmíněnosti daného programu. 

 

5.1.4 Typy evaluace 

Klasifikací evaluace je celá řada. Typologie jde vytvořit na základě časového 

hlediska, na základě předmětu evaluace, postavení evaluátora, obsahu evaluace, 

metodologie, můžeme se setkat s rozlišováním evaluace administrativní, politické a 

vědecké40, či klasické a participativní41. Pro naši potřebu si zde pro pochopení rozdílů 

nastíníme pouze základní rysy jednotlivých typů.  

 

                                                 
39 Podle OECD, 2006 : 7. 
40 Fiala, Schubert, 2000: 83. 
41 O tomto dělení viz Nekola, 2007: 360–361, o dalších možnostech klasifikace, typů a metod evaluace více 
viz Nekola, 2007: 353–378. 
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5.1.4.1 Typy evaluace 

Základní dělení rozlišuje evaluaci formativní a sumativní. Cílem formativní 

evaluace je zjistit, jak politiku, projekt či program vylepšit, a jak zjistit případné 

nedostatky a navrhnout jejich zlepšení42 a tedy určité formování daného programu. 

V našem případě to může být např. zjištění nedostatečné komunikace či neposkytování 

zpětných vazeb od realizátorů preventivních programů ve školách metodikům prevence. 

Tento nedostatek pak může být eliminován díky formativní evaluaci, která jej odhalí a 

navrhne řešení. Formativní evaluace je zpravidla prováděna během realizace programu43. 

Můžeme ji dále členit na analýzu potřeb, analýzu proveditelnosti evaluace, evaluaci 

implementace a procesní evaluaci44. 

 

1) analýza potřeb – identifikace disproporcí mezi současným a kýženým 

stavem45 a „potřeb a jejich klasifikaci dle míry důležitosti“ (WHO: Sešit 1, 

2002: 22). 

2) analýza proveditelnosti evaluace – posouzení toho, zda je u daného 

programu vůbec smysluplné a možné evaluaci uskutečnit. Zahrnuje tři 

aktivity: „popis modelu programu se zaměřením na definování cílů programu, 

hodnocení toho, zda je tento model dobře definován a zda je evaluovatelný, a 

popis zájmů jednotlivých aktérů ohledně evaluace a možné použití výsledků“46 

(Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 136). 

3) procesní evaluace – odhaluje, „zda je program nebo systém implementován 

tak, jak bylo původně zamýšleno a v integrované podobě“ (WHO: Sešit 1, 

2002: 23), a zaměřuje se na zkoumání činnosti a kontextu realizace. Jedná se o 

nejčastější formu evaluace programů47. Týká se dvou oblastí: pokrytí a 

samotného procesu48. 

                                                 
42 Podle Hendla, 2005: 293. 
43 Podle OECD, 2002: 23. 
44 Autoři přistupují k typologiím a zařazením jednotlivých typů do kategorií velmi různě. 
45 V našem případě by tedy měla politika, která doporučuje zavedení programů primární prevence na 
školách vycházet z podrobné analýzy, která identifikuje potřebu tyto programy realizovat. Na úrovni školy 
by pak měla v menším měřítku proběhnout analýza konkrétních potřeb školy v souvislosti s jejími specifiky 
a kontextem situace. 
46 Zmíněnou evaluabilitu můžeme chápat jako „rozsah, v jakém mohou být aktivity nebo program 
evaluovány reliabilním a důvěryhodným způsobem“ (OECD, 2002: 21, překlad: autorka). 
47 Podle Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 57. 
48 Při zkoumání pokrytí procesní evaluace zjišťuje, komu je intervence skutečně poskytnuta, kdo z těch, 
komu je program určen, se ho skutečně účastní (příp. proč někteří ne), s jakým úspěchem spolupracují 
(podle WHO: Sešit 4, 2002: 8). Co se týče naší problematiky, minimální preventivní programy vykazují ve 
vztahu k evaluaci procesu oproti např. programům léčby drogově závislých (příklad ze sešitu č. 4 z WHO) 
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Vedle evaluace formativní existuje také tzv. souhrnná evaluace – někdy 

nazývaná též sumativní. Ta má za cíl na základě souhrnných dat po skončení intervence 

(nebo její části) zjistit, „jak byl program efektivní a zda se v něm má dále pokračovat“ 

(Hendl, 2005: 293) a slouží tedy k celkovému posouzení efektů dané politiky, projektu či 

programu. Jedná se tedy o evaluaci ex-post49 a bývá sem řazena evaluace výsledku, 

evaluace účinku či ekonomická evaluace. 

 

1) evaluace výsledku – hodnotí, nakolik má realizovaná intervence přímý efekt na 

cílovou skupinu. Jedná se o zásadní typ evaluace, který obsahuje řadu 

významných kroků jako výběr klientů, kteří se evaluace budou účastnit, 

rozhodnutí o velikosti výběrového souboru a stanovení všech podrobností ohledně 

follow-up fáze50. 

2) evaluace účinku  či efektu intervence – je širším pojetím evaluace výsledku je. To 

má za cíl podat zpětnou vazbu ohledně celkového efektu dané politiky, programu 

či intervence. 

3) ekonomickou evaluaci – poskytuje informace ohledně vynaložených prostředků 

neboli řeší efektivitu vynaložených finančních i nefinančních zdrojů a „určuje 

varianty, které poskytují nejlepší výsledky z hlediska vynaložených prostředků“ 

(WHO: Sešit 1, 2002: 27). Kromě ekonomické evaluace existuje také např. 

evaluace nákladů51 a další, specifičtější typy52. 

 

 

Druhá zásadní typologie vychází z časového hlediska, podle kterého lze rozlišit 

evaluaci ex-ante, průběžnou a evaluace ex-post.  

 

1) evaluace ex-ante – hodnotí stav před zavedením programu a zajišťuje jeho 

věcnost a promyšlenost 

                                                                                                                                                  
určité odlišnosti. Týkají se především právě pokrytí, protože „klienty“ programu jsou všichni žáci školy a 
nemá tak smysl zkoumat motivaci jejich vstupu do programu atd.  
49 O evaluaxi ex-post více v následující kapitole. 
50 Jedná se o fázi evaluace, která se realizuje následně po skončení intervence či účasti jedince v programu. 
Jejím cílem je přinést informace ohledně toho, jaký měla intervence na daného jedince efekt. Podle WHO: 
Sešit 7, 2002: 12–17. 
51 O ní více např. v Sešitu č. 5: Evaluace nákladů od WHO (2002). 
52 Např. studie nákladové efektivity (více Miovský, 2004: 8) 
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2) průběžná evaluace – zaměřuje se na hodnocení průběhu implementace programu 

a jeho shodu s plánem. 

3) evaluace ex-post – tedy po skončení programu – slouží k poskytnutí informací o 

tom, zda realizovaný program přinesl očekávané výsledky a kde byly jeho silné 

stránky a případné slabiny53. 

 

Další hledisko, kterým sledujeme různé typy evaluace, je hledisko užitého typu 

výzkumu. Výzkumné designy jsou trojího druhu: experimentální, kvazi-experimentální a 

neexperimentální. 

 

1) experiment – předpokladem je existence skupiny experimentální (podrobena 

intervenci) a kontrolní (nepodrobuje se), do nichž jsou účastníci rozděleni na 

základě náhodného výběru. Tento design tudíž klade značné nároky na uspořádání 

a v praxi mnohdy není možné splnit podmínku náhodného rozdělení. Samotné 

intervenci předchází změření stavu v obou skupinách, totéž se provádí následně po 

intervenci (někdy i v jejím průběhu). Na základě porovnání výsledků jsou 

vyneseny závěry o působení dané intervence za podmínek, které byly 

v experimentu přítomné54. 

2) kvazi-experiment – „výzkumný design, ve kterém intervence a kontrolní skupiny 

jsou utvořeny jinou metodou, než je náhodný výběr“ (Rossi, Lipsey, Freeman, 

2004: 264). Rozdělení a výběru experimentální a kontrolní skupiny55 je však třeba 

věnovat velkou pozornost56, aby se co nejvíce zabránilo možnému vychýlení 

výsledků. Některé výzkumné designy nepoužívají ani kontrolní skupinu57. 

3) neexperimentální – designy využívající kvalitativní metody, „jako je zúčastněné 

pozorování, různé typy interview, ohniskové skupiny atd. Důležitá je samozřejmě 

adekvátnost zvoleného typu výzkumu, případně kombinace více typů v případě 

složitějších projektů“ (Miovský, 2004: 8). Využívané metody obecně vycházejí ze 

společensko-vědního výzkumu. 

 

                                                 
53 Podle OECD, 2002: 22–23. 
54 Podle Miovského, 2004: 8. 
55 Jako ilustraci si můžeme uvést program primární prevence na jedné škole, který je realizován v jedné 
třídě, druhá třída je vybrána jako kontrolní a je tudíž bez intervence. Rozdělení zde tedy nebylo náhodné, ale 
podle příslušnosti k dané třídě. 
56 O výběru experimentální a kontrolní skupiny více in Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 275 – 290. 
57 Podle Miovského, 2004: 8. 
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Hendl58 se věnuje smíšeným modelům evaluace, které překračují základní dělení 

podle kvantitativních či kvalitativních typů. Evaluace podle Pattona59 se zaměřuje 

především na použití kvalitativních metod a je v úzké spolupráci s uživateli výsledků 

evaluace. Jiným typem je tzv. realistická evaluace pocházející od autorů Pawsona a 

Tilleyho60. Zaměřuje se na teorii a kontext programu a vede k formulování hypotéz 

ohledně fungování daného programu. Evaluace podle Yina využívá řadu výzkumných 

metod: případovou studii, etnografickou metodu, zakotvenou teorii či kvaziexperiment61. 

Dále existuje klasifikace na základě postavení hodnotitele. Ta vychází z pozice, 

kterou zaujímá hodnotitel vůči evaluovanému programu (organizaci). Prvním typem je 

evaluace externích expertů – tzv. „nezávislá evaluace“, která je realizovaná 

hodnotitelem mimo jakoukoliv kontrolu těch, kteří jsou zodpovědní za hodnocený 

program. Nezávislá evaluace se vyznačuje neomezeným přístupem k datům a plnou 

autonomií při výzkumu i zveřejňování výsledků62. Právě nezávislost hraje podstatnou roli 

v otázce spolehlivosti evaluace, protože odnímá politický vliv a tlak organizací63. V 

našem případě jsou externími evaluátory úředníci nebo manažeři mimo instituci 

realizující hodnocený program anebo externí expert, kterým je v praxi zpravidla školní 

inspektor64. Mezi výhody65 externí evaluace patří: 

 

1) profesionalita, zkušenost a zodpovědnost 

2) objektivita, nezaujatost 

3) možnost vnesení nové perspektivy 

4) kapacita na provádění evaluace, dostupnost evaluačních nástrojů 

5) možnost podpory při vytváření nástrojů monitorování66 

                                                 
58 Hendl, 2005: 298–303. 
59 Více viz Hendl, 2005: 299. 
60 Více viz Hendl, 2005: 300–301. 
61 Více viz Hendl, 2005: 301–303. 
62 Podle OECD, 2002: 24–25. 
63 Např. u realizátora programu je důvodem snížené spolehlivosti jejich zodpovědnost za výsledky, kterých 
má být skrze daný program dosaženo. Mohou nastat obavy přiznat případné nepozitivní zjištění. Jako 
příklad si můžeme uvést př. realizátora projektu (např. školy), který po implementaci programu vykazuje 
tendenci ukazovat „efektivní vynaložení“ financí. Jiným příkladem může být politické rozhodnutí, kdy 
dojde např. k zaškrcení dotací na primární prevenci z důvodu její údajné neefektivnosti, politikům a 
úředníkům se pak příliš „nehodí“, pokud bude evaluace preventivního programu vykazovat silně pozitivní 
účinky a tak mohou zdůrazňovat či zveřejňovat jen vybrané informace, které nejsou v konfliktu s jejich 
nastolenou agendou a potvrzují jejich rozhodnutí (podle Hrudkové, 2009). 
64 Ve výjimečných případech se realizují kvalitní dlouhodobé evaluační výzkumy ze strany expertů, jakým 
byl výzkum efektivity primární protidrogové prevence na Praze 6 od Miovského, Miovské a Václavkové, 
2008. 
65 Na základě Tutty, 2004 (b): 2, upraveno autorkou. 
66 Pouze pro případ, kdy je externí evaluátor zapojen již před začátkem implementace. 
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Toto jsou však ideální znaky a předpokládají zkušeného evaluátora, který je najatý 

za účelem provedené konkrétní evaluace. V reálu může být evaluátor najatý realizátorem, 

který tlačí na potvrzení realizované politiky či programu. Obecně je velkým problémem, 

že výstupy, kdy se nepotvrdí či přímo vyvrátí účinnosti politiky či programu, nejsou 

považovány za „skutečný a hodnotný“ výsledek67. V naší problematice je externí evaluace 

prováděna školskými inspektory68. 

Mezi nevýhody69 externí evaluace pak patří: 

 

1) finanční náročnost 

2) zpravidla delší doba provádění a zpracovávání evaluace 

3) obtížná dostupnost zkušených evaluátorů 

 

Typem evaluace, která využívá vnitřní zdroje – tedy zaměstnance, realizátory či 

jiné zainteresované osoby zevnitř programu, je interní evaluace či autoevaluace, někdy 

nazývaná též sebe-evaluace. U primární prevence bývá hodnotitelem tvůrce programu (v 

našem případě základní škola) nebo zaměstnanci subjektů, které realizují preventivní 

program. Výhody70 autoevaluace spočívají v následujících bodech: 

 

1) malá finanční náročnost 

2) porozumění tématu 

3) vhled do kontextu, v němž se program realizuje 

4) znalost programu včetně jeho obtíží, které se během implementace vyskytly 

5) dostupnost všech dat a možnost monitorování programu během implementace 

6) slouží jako zdroj pro externí evaluaci 

 

Naopak jako nedostatky můžeme identifikovat: 

 

1) riziko profesionální slepoty a nedostatečného nadhledu a objektivity 

2) riziko neznalosti provádění evaluace 

                                                 
67 Tento problém souvisí s čerpáním finančních prostředků z EU, ze státního či samosprávního rozpočtu, 
kdy se realizátoři politik a programů při přiznání tohoto zjištění obávají o odebrání dotací. 
68 O jejich práci více v kapitole 7.4.3 a 8.3.2. 
69 Na základě Tutty, 2004: 2 upraveno autorkou. 
70 Na základě Tutty, 2004: 2, upraveno autorkou. 
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3) riziko neochoty provádět evaluaci zodpovědně 

4) riziko preferování pozitivních výsledků a nepřiznání těch negativních 

 

V praxi se autoevaluace využívá stále více. To platí i pro oblast školství, kde je 

vzrůstající tlak na autoevaluaci a vyvíjení její dobré praxe71. Tato tendence je zjevná ve 

všech státech EU, ale také v USA či např. v Austrálii72. V ČR byla autoevaluace škol 

uzákoněna v roce 200473. Co se týče autoevaluace programů primární prevence, je také 

hojně využívaná, je ovšem vždy třeba zvážit, zda je její volba v daném případě vhodná74. 

Její velkou výhodou je finanční nenáročnost, velkou nevýhodou neznalost provádění 

kvalitní evaluace programů75 a mnohdy i neochota k ní. 

V praxi je podle odborníků76 nezbytné zvážit, zda v konkrétním případě je 

vhodnější realizovat evaluaci externí nebo interní. Současná vlna rozšiřování 

autoevaluace je z velké části kvůli financím, protože není dostatek prostředků na to, aby 

všechny preventivní programy realizoval externí evaluátor (nicméně to ani nemusí být 

vždy potřeba). Výhodou je také to, že tvůrci programu by měli programu, jeho kontextu a 

dané problematice rozumět. Při zavádění autoevaluace v rakovém rozsahu, jako je to 

v případě českého školství (včetně programů primární prevence), je klíčové naplnit 

požadavek odborné podpory (a eventuálně i kontroly) pro realizátory autoevaluace, 

protože ji provádějí osoby, které s ní zpravidla dosud nemají zkušenost. 

Za určitý mezičlánek můžeme považovat další typ, kterým je participativní 

evaluace. Jedná se o typ vyznačující se tím, že reprezentanti agentur či další 

zainteresovaní účastníci (např. státní úředníci) společně s aktéry, kteří program realizují 

spolupracují na vytváření designu, na provádění i na interpretování evaluace77.  

Specifickým druhem evaluace je tzv. metaevaluace, která agreguje zjištění ze 

sady evaluací78. Jedná se o „systematické posouzení jedné či více evaluací, sloužící 

k určení kvality jejich průběhu a získaných závěrů“ (Cooksy a Caracelli, 2005 podle 

                                                 
71 Podle Ministerstva dětí, školství a rodin Velké Británie (dostupné z WWW: 
<http://www.standards.dfes.gov.uk/research/themes/selfevaluation/> (8. 3. 2010)). 
72 Existuje celá řada výzkumů a metodik. Viz např. příručku australské vlády Monitoring and evaluating 
your project: How to measure progress, 2006. Dostupná z WWW: 
<http://www.ag.gov.au/agd/WWW/ncphome.nsf/Page/RWPD39DCC854991AEF4CA25703400802080> 
(8. 3. 2010).  
73 Autoevaluace ve vzdělávání je podrobně rozebrána v kapitole 6.1.3 Evaluace ve vzdělávání v ČR. 
74 Podle Tutty, 2004: 2. 
75 Tomuto ústřednímu tématu této práce se budeme podrobně věnovat v kapitole 8. Evaluace minimálních 
preventivních programů na základních školách v Praze. 
76 Např. Tutty, 2004: 2. 
77 Podle OECD: 2002: 28. 
78 Podle OECD, 2002: 27. 
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Nekoly, 2007: 359). Někdy bývá označována jako „evaluace evaluace“ (Stufflebeam, 

2001: 2)  a „posuzovány mohou být jak evaluační studie, tak jednotlivé evaluační nástroje, 

postupy, či samotní evaluátoři“ (Nekola, 2007: 359). Podle Stufflebeama můžeme 

rozlišovat mezi formativní nebo sumativní metaevaluací79. Cílem metaevaluace by mělo 

být zjištění, zda jsou hodnocené evaluace prováděné kvalitně a odpovědně, zda přinášejí 

spolehlivá zjištění a zda se evaluační praxe stále vylepšuje80. Význam metaevaluace 

spočívá tedy v kontrole kvality prováděných evaluací a v poskytnutí zpětné vazby jednak 

pro ty, kteří dané evaluace provádějí, jednak pro ty, kteří jsou „objekty“ evaluace (ti 

dostanou informaci o tom, zda evaluace hodnotící jejich práci je řádně vedena a odpovídá 

standardním požadavkům). Tato práce z pojetí metaevaluace vychází, avšak neaplikuje ji 

přímo. V praxi nezřídka dochází k záměně81 mezi metaevaluací a metaanalýzou. 

Metaanalýza je „forma kvantitativní syntézy studií, které se zabývají stejnou výzkumnou 

otázkou“ (Stufflebeam, 2001: 682). 

 Vzhledem k tomu, jak v této práci budeme přistupovat k evaluaci minimálních 

preventivních programů, jsou nám nejbližší tyto typy evaluace: 

 

1) průběžná 

2) formativní 

3) procesní 

4) s využitím externí a interní evaluace 

5) neexperimentální design 

6) metaevaluace 

 

5.1.5 Znaky kvalitní evaluace 

 Vzhledem k tomu, že evaluace je především v zahraničí již etablovanou 

disciplínou, vyprofilovala se podoba základních rysů kvalitní evaluace. Konkrétní design 

závisí vždy na daném kontextu a musí reagovat na podmínky programu, přesto lze 

vysledovat charakteristické společné znaky. V celosvětovém měřítku bylo realizováno 

obrovské množství studií a výzkumů, na jejichž základě vznikla celá řada standardů a 

metodik. K jednotným standardům však mnozí přistupují odmítavě a zdůrazňují potřebu 

                                                 
79 Více viz Stufflebeam, 2001: 2. 
80 Podle Stufflebeama, 2001: 2. 
81 Podle Stufflebeama, 2001: 6. 
82 Překlad: autorka. 
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samostatného řešení všech jednotlivých evaluačních designů. Tento přístup ale klade 

„značné nároky na erudovanost personálu, připravenost výzkumných a kontrolních 

institucí a finanční zajištění evaluace“ (Miovský, Miovská, 2004: 2). V případě standardů 

probíhá hodnocení pomocí sledování toho, jak konkrétní programy naplňují jednotlivá 

stanovená kritéria kvalita. „Tento přístup je finančně méně náročný a snadněji 

realizovatelný. Jeho nevýhodou je však  určitá rigidita a pomalost v reagování na 

proměnu potřeb cílových skupin a menší potenciál pro inovaci“ (Miovský, Miovská, 

2004: 2). 

 Podle Berka a Rossiho výsledky evaluace nejsou „správné nebo špatné“, ale „více 

nebo méně spolehlivé“ 83. Aby byly závěry výzkumníka či hodnotitele nenapadnutelné, je 

nezbytné, aby data, která sbírá, měla potřebnou kvalitu. Existují dva klíčové pojmy, které 

se k tomuto vztahují: jedná se o validitu a reliabilitu84. První z nich – validita85 – se 

vztahuje k rozsahu, v jakém strategie a nástroje sběru dat měří skutečně to, co bylo 

plánováno86. „Validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli 

měřit“. (Disman, 2005: 62).  Druhým termínem je reliabilita , kterou chápeme jako 

„konzistentnost či spolehlivost dat a evaluačních výstupů s odkazem na kvalitu nástrojů, 

postupů a analýz použitých při sběru a interpretaci evaluačních dat“ (OECD, 2002: 32). 

Reliabilní měření je tedy „takové měření, které nám při opakované aplikaci dává shodné 

výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil“ (Disman, 2005: 62). Při 

provádění evaluačního výzkumu bychom tedy měli dbát na to, abychom měřili skutečně 

co, co chceme měřit, aby toto měření přineslo při opakování za stejných podmínek stejné 

výsledky. 

5.1.5.1 Zlatá pravidla 

 Existují tři základní rysy, které musí obsahovat každá evaluace87. Vždy je třeba 

mít na paměti hlavní účel evaluace, kterým je poskytnout užitečnou zpětnou vazbu 

využitelnou pro zlepšení daného programu. Při sestavování plánu evaluace je nezbytné 

vyjasnit, zda program vůbec naplňuje základní parametry pro to, aby byla evaluace 

možná. To předpokládá především jasné stanovení cílů, dále cílových skupin, logiky 

                                                 
83 Podle Berk, Rossi, 1990: 17. 
84 Existuje řada dalších pojmů, které se vztahují především ke statistice (např. robustnost), avšak jejich 
relevance k našemu tématu je nižší. 
85 Více viz Cook, T. and D. Cambell, 1979 Quasi-Experimentation. Chicago: Rand McNally in Berk, Rossi, 
1990: 17, Hendl, 2005: 301, Berk, Rossi, 1990: 17 a 19–21. 
86 Podle OECD, 2002: 37. 
87 Zdroj: Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 61, s využitím Evaluace socioekonomického rozvoje, 2005: 42. 
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programu a metod. Pokud toto program stanoven nemá, je evaluace velice nesnadná až 

nemožná88. Dále je třeba jednoznačně určit, co je cílem evaluace, pro koho je určena, kdo 

se ji bude účastnit (identifikace zúčastněných aktérů), jak budou využity výsledky a jaké 

bude načasování a provázání s fázemi politiky89. 

Při sestavování evaluace je klíčové brát ohled na kontext programu. „Evaluace 

musí být šita na míru politickému a organizačnímu kontextu daného evaluovaného 

programu“ (Rossi, Lipsey, Freeman, 2004 : 2990). Jedná se o související politiku a její 

změny, o sociální situaci, do níž intervence zasahuje, o to, „jak je program nový a nakolik 

je otevřený změnám, stupeň konfliktů mezi zúčastněnými aktéry ohledně podstatě a účelu 

programu, hodnoty a koncepty obsažené v teorii programu a způsob, jakým je program 

organizovaný a administrovaný“ (Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 6191). Evaluaci je třeba 

provádět i prezentovat citlivě. 

Třetí rys dodávají dostupné zdroje. „Evaluační plán se musí přizpůsobit 

nevyhnutelným omezením dostupných zdrojů“ (Rossi, Lipsey, Freeman, 2004: 6192). Je 

třeba design vytvořit tak, aby se daly s dostupnými prostředky získat co nejlepší poznatky, 

zároveň je nutné vyvarovat se podcenění nákladů, které by mohlo způsobit předčasné 

ukončení či úplné nedokončení evaluace. S tím souvisí i potřebné vyjasnění vztahů mezi 

evaluátory a ostatními aktéry zahrnutými do evaluace93 (např. smluvní vztahy). 

 

 

5.2 Škola jako výchovná instituce 

Ve vztahu k charakteru a zaměření této práce, je třeba si uvědomit, že „škola 

slouží k uspokojování socializačních potřeb společnosti a jejích členů, je jednou 

z typických společenských institucí“ (Havlík, Koťa, 2007: 96). Tato kapitola se nebude 

zabývat vzdělávací politikou94 jako systémem, zaměří se především na východiska, která 

školství tvarují, a cíle, které vzdělávací systém plní. 

                                                 
88 Např. Rossi a Berk uvídějí, že „u programů a politik, které nemají jasné a konzistentní cíle, nemůže být 
měřena efektivita“ (Rossi, Berk, 1990: 15, překlad: autorka). 
89 Je třeba výsledky poskytnout v té fázi, kdy jsou vyžadovány. Program je možné měnit v omezeném 
období a pokud nejsou výsledky poskytnuty včas, do značné míry ztrácejí smysl. 
90 Překlad: autorka. 
91 Překlad: autorka. 
92 Překlad: autorka. 
93 S tímto rysem souvisí zvolení typu evaluace externí, participativní či interní (o tom více v kapitole 
6.1.4.1).  
94 O vzdělávací politice blíže např. Veselý in Potůček, 2005: 277 – 309. 
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Vzdělávací soustava je komplexem zajišťujícím mnoho oblastí. V zahraničí je 

oblíbený termín „edukace“, který je komplexnější a zahrnuje výchovu i vzdělávání. 

V českém kontextu je však stále zvykem tyto dvě entity pojmově oddělovat (v praxi se ale 

prolínají), avšak je znát posun k používání pojmu sjednocujícího95. 

Jako funkce vzdělávací soustavy96 bývají označovány funkce: výchovná, 

vzdělávací, socializační, resocializační či nápravná, ochranná a kontrolní, integrační, 

selektivní, kvalifikační a inovativní funkce a tvorba nových poznatků
97. 

Škola by měla umět s žáky zacházet, směrovat je podle své filozofie, podporovat 

děti ve zdravém vývoji, vycházet s ostatními v prostředí skupiny, vycházet s autoritami (a 

tím zachovávat sociální řád), pozitivně působit na jejich zdravé sebevědomí a 

sebeuvědomění, chránit je před negativními vlivy, integrovat znevýhodněné či rizikové 

jedince, v případě potřeby působit nápravně98 a samozřejmě děti vzdělávat a připravit na 

samostatný, profesní život. 

Mezi funkcemi vzdělávacího systému figurují i funkce ochranná a kontrolní, 

výchovná a socializační.  Především tyto funkce souvisí s naší tématikou primární 

prevence realizované na školách. Existuje ze zákona povinná školní docházka, na níž má 

podle Listiny základních práv a svobod (Listina základních práv a svobod, hlava 4., 

článek 33) právo každý. Školství je pokládáno za jeden z pilířů předávání naší kultury, 

našich znalostí, hodnot a společenského řádu. 

 

5.2.1 Faktory ovlivňující edukaci 

Situaci žáka ve škole ovlivňuje celá řada faktorů. Jedná se především o 

celospolečenský kontext (technologický pokrok, ekonomické a politické souvislosti, 

sociální podmínky, kulturní, vzdělávací a výchovný systém společnosti, demografický 

vývoj99), kontext dané školy (její kultura, klima, pedagogové, spolužáci) a osobní 

vlastnosti a situaci žáka. 

                                                 
95 Viz např. významnou Průchovu knihu Moderní pedagogika, kde se pojem „edukace“ užívá téměř 
výhradně. 
96 Vzdělávací soustava je pojem, který zahrnuje také řadu jiných institucí, než je „běžně chápaná“ škola. 
Jedná se o internáty, dětské domovy, výchovné ústavy atd. Těmito specifickými institucemi se zde však 
zabývat nebudeme, protože se tato práce zaměřuje na základní školy. 
97 Podle Veselého in Potůček, 2005: 282 a Koti in Havlík, Koťa, 2007: 98. 

 
98 Jedná se z velké části o speciální „nápravná“ zařízení, která jsou také součástí vzdělávacího systému 
(např. výchovné ústavy). 
99 Autorka podle Havlíka, Koti, 2007: 25 – 40. 
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Edukační proces lze definovat jako jakoukoliv „činnost, jejímž prostřednictvím 

nějaký subjekt instruuje (vyučuje) a nějaký subjekt se učí“ (podle Průchy, 2002: 75). Jde o 

mnohovrstevnatý proces a zasahují do něj různí aktéři, utváří jej kontext mimo přímý 

edukační proces, jeho vlastní obsah a výstupy100. Pro přiblížení si ukážeme konkrétní 

podobu edukace. 

 
 
Obr. 3  Edukační procesy (EP) podle míry intencionality 
 

 
 

 
Zdroj: autorka, upraveno podle Průchy, 2002: 80 

 
 
 Na konkrétním příkladu drogové prevence zde je představena orientační struktura 

edukačních procesů. Uvedli jsme ji zde z toho důvodu, že minimální preventivní 

programy se realizují v prostředí školy v rámci edukačního procesu a proto jsou všechny 

tyto souvislosti pro naše chápání relevantní. 

 

5.2.2 Role školy ve výchově žáků 

Výchovu zde chápeme jako cílevědomou činnost „formování vlastností, citů, vůle, 

charakteru, tedy těch osobních vlastností, které se projevují v jednání nebo chování“101 

(Havlík, Koťa, 2007: 98). Jedná se o celoživotní proces, který je úzce spojen s pojmem 

„socializace“. Tento sociologický koncept označuje „sociální procesy, v jejichž průběhu 

si děti osvojují sociální normy a hodnoty a utvářejí si své vlastní „já“. Zvlášť intenzivně 

probíhá socializace v rané fázi dětství, ale do jisté míry pokračuje po celý život“ 

                                                 
100 Podle Průchy, 2002: 81. 
101 Rozdíl mezi chováním a jednáním je ten, že jednání je intencionální. 

Edukační procesy (EP) podle míry intencionality 

EP nonintenciální 
(subjekt se učí spontánně o rizicích 
užívání heroinu tím, že sleduje 
v televizi film o narkomanech, kde 
jsou zobrazeny důsledky narkomanie) 

EP intencionální 

EP řízené 
(školní program 
drogové prevence 
v rámci výuky) 

EP neřízené 
(člověk pravidelně dobrovolně 
pomáhající v organizaci na pomoc 
uživatelům návykových látek) 
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(Giddens, 2004: 553). Zpravidla jsou rozlišovány dva typy: socializace primární a 

sekundární. Primární socializace probíhá zpravidla v rodině a to během rané fáze dětství. 

Má na jedince nejzásadnější vliv a tak i v oblasti prevence rizikového chování hraje 

nejzásadnější roli rodina102. Sekundární socializace probíhá časově následně a tedy 

v pozdějším věku. Týká se začleňování jedince do jiné skupiny, než je jeho primární 

skupina (tou bývá dnes v naší společnosti zpravidla nukleární rodina) a značnou roli zde 

hraje škola103. Jedinec se musí adaptovat na prostředí, novou společnost, na systém. 

Výrazný je vliv vrstevníků. Toto období je navíc spjato s dospíváním, s tvorbou 

samostatných názorů, hledání koníčků a zájmů, přátel, počíná zde směřování dalšího 

života. A právě všechny tyto procesy probíhají do velké míry ve škole či společně se 

spolužáky ze školy. Škola se navíc stává místem, kde dítě tráví výraznou část svého času 

a i z tohoto důvodu hraje významnou roli. Důležitost školy v procesu edukace je pak 

znásobena faktem, že škola je sociální organizmus a systém (relativně uzavřených) 

sociálních interakcí104. Podle Koti je vliv školy „v oblasti sociální percepce a utváření 

postojů k druhému rovnocenný, v některých životních obdobích a oblastech dokonce větší 

než vliv rodičů“ (Havlík, Koťa, 2007: 137). Přestože se v současnosti klade na školu a 

učitele v rámci výchovy velký podíl, není jednoznačné, že je toto řešení zcela správné. 

Vlivem transformačních změn v české společnosti po roce 1989 a určitou proměnou 

výchovy v rodinách, došlo k situaci, kdy podle mnohých odborníků „od socializačního 

působení školy se dnes očekává víc, než je reálné“ (Matoušek, Kroftová, 1998: 66–67). 

 

5.2.2.1 Rozvoj morálky a předávané hodnoty 

 Podle školského zákona jsou obecnými cíli vzdělávání mj. „rozvoj osobnosti 

člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a 

duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní 

činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života“ (školský zákon č. 

561/2004 Sb., § 2, odst. 2, čl. a) a „pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního 

státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální 

                                                 
102 Poskytování zázemí právě pro svůj největší vliv na utváření jedincova charakteru, vnímání hodnot atd. 
Co dítě v tomto věku nedostane vštípeno či mu není dáno (např. zázemí, láska, pozitivní modely chování 
atd.) se později výrazně projevuje a velmi špatně napravuje (této problematice se věnuje vývojová 
psychologie). 
103 Podrobně o tomto tématu pojednává kapitola Škola jako prostor pro socializaci (Havlík, Koťa, 2007: 137 
– 140) a Tematizované a netematizované vztahy školy a společnosti (tamtéž, str. 140 – 150). 
104 Více např. Havlík, Koťa, 2007: 119 – 120. 
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soudržnost“ (tamtéž, čl. c). Ponechme stranou debaty o přetíženosti pedagogů105 a 

věnujme se otázce rozvoje morálky a předávaných hodnotách. Podle Vacka si tato oblast 

v zahraničí vyděluje v rámci školní edukace stále větší prostor, naopak u nás zůstává 

součástí předmětů jako je občanská, etická či multietnická výchova apod., není však 

zřetelně pojmenovaná jako „výchova k hodnotám“106. 

 Postavení školy v morální a hodnotové výchově je tedy takové, že žáky učí 

respektu k druhým, ke zdravému sebepřijetí a sebevědomí, uznávání hodnoty lidského 

života, rovnosti a práv druhých, odolnosti vůči nátlaku a stresu, schopnosti řešit problémy 

v klidu, bez násilí a návykových látek, k aktivnímu občanství, k fungování v současné 

společnosti atd. Samozřejmě platí, že velkou roli hraje osobnost pedagoga, který tyto 

postoje žákům předává. 

Očekávání a představy spojené s výchovným působením školy se však mohou 

mezi aktéry zásadně lišit a z toho důvodu může docházet k výrazným názorovým střetům 

(např. mezi rodiči a učiteli, mezi učiteli a ministerstvem školství aj.). Existuje také mnoho 

koncepcí, které se zabývají sociologickou stránkou vzdělávání107 a mnoho pedagogických 

přístupů108. 

 

5.2.2.2 Ochrana žáků a ovlivňování jejich vývoje 

Ve smyslu výše uvedených souvislostí „stát přebral na svá bedra značnou část péče 

o řízenou socializaci a pověřil školu, aby tuto socializaci formou výchovy a vzdělávání 

mládeže realizovala“ (Havlík, Koťa, 2007: 141). Součástí politiky a výkonné moci státu 

je „dávat veřejnosti najevo, že kontrola fungování a efektivity školských institucí zajišťuje, 

aby se cíle školy zásadně nerozešly s cíli, které sleduje či vyznává společnost“ (Havlík, 

Koťa, 2007:  142). 

Vývoj ochranné funkce se posunul od ochrany před zaměstnáváním dětí po to, že 

„konvenční víra vyžaduje, aby škola chránila mladé lidi před kontaminací nešťastnými a 

amorálními aspekty společenského dění“ (Havlík, Koťa, 2007: 140). Do této oblasti 

částečně spadá také primární prevence realizovaná na školách. Souvislost s regulační 

funkcí je potom nasnadě: kombinace ochranné, výchovné a socializační funkce spolu se 

                                                 
105 Pedagogové si stěžují, že je na ně kumulováno čím dál více funkcí. V souvislosti s výchovnou funkcí 
výrazně sílí hlasy kritizující praxi, kdy rodiče nemají čas se svým dětem věnovat a výchovnou funkci 
nechávají na škole. 
106 Podle Vacka, 2008: 103 
107 Více viz např. Giddens, 2000: 391 – 410 nebo Havlík, Koťa: Sociologie výchovy a školy, 2007. 
108 Více viz např. Průcha: Moderní Pedagogika, 2002. 
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vštěpovanými základními hodnotami, které drží společenský řád pohromadě, ústí 

v cílevědomou snahu o ovlivňování vývoje dětí a jeho usměrňování v rámci všeobecně 

uznávané koncepce zdravého vývoje. Vzhledem k věku dětí na základních školách, jejich 

pubertě, hledání sebe sama, vymezování se vůči autoritám a tomu, co dětem předávají, 

vzhledem k relativně malé odolnosti vůči rizikům a nízké schopnosti odhadnout rizika a 

dopady svých činů je toto stádium významné109. 

 

5.3 Rizikové chování u dětí a mládeže 

V této kapitole se budeme věnovat problematice rizikového chování110. Nejprve si 

vymezíme základní pojmy, poté je uvedeme do kontextu a ukážeme si situaci v ČR. 

 

5.3.1 Definice a vymezení problematiky 

 Pod pojmem rizikové chování rozumíme obecně „ takové chování jedince, které je 

charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním 

sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a jednání, které vede 

k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak 

k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím“ (Pokorný, 

Telcová, Tomko, 2003: 9). 

V našem případě u dětí a mládeže se jedná konkrétně především o projevy těchto 

rizikových jevů111: 

 

• záškoláctví, 

• šikana, násilí 

• kriminalita, delikvence, vandalismus,  
                                                 
109 Významu preventivní práce se žáky mladšího věku (do 13 let) a jejich rodinami se věnuje např. příručka 
britského ministerstva školství Support from the Start. 
110 Dříve se používal pojem „sociálně patologické jevy“. Byl však se změnou paradigmatu (podle 
Doležalové, 2009) nahrazený na Západě užívaným termínem „rizikové chování“. Původní termín 
nevyhovoval právě z důvodu, že má hanlivou konotaci a určité skupiny osob proto stigmatizoval, což bylo 
podle odborníků v důsledcích škodlivé. Změnu názvu prosazuje MŠMT, ale změna na všech úrovních a u 
všech zainteresovaných subjektů je pouze pozvolná, takže se stále často setkáváme s pojmem „sociálně 
patologické jevy“. Jednota však není ani napříč vládními resorty – např. Ministerstvo obrany (a také mnohé 
organizace) používají termín „sociálně nežádoucí jevy“. Např. ředitelka Odboru prevence, speciálního 
vzdělávání a institucionální výchovy PhDr. Pavla Doležalová uvádí, že termín „sociálně patologické jevy“ 
má „patologickou povahu a v zemích EU se nepoužívá“ a odkazuje na teorie deviace a subkultur 
(viz kapitolu 6.3.1.1.1. Teorie deviace). 
111 Podle Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012, 2009: 8. 
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• závislost na politickém a náboženském extremismu,  

• rasismus, xenofobie, intolerance 

• užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky 

• onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, 

• poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

• sebepoškozování, sebevraždy, 

• netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

• nezodpovědné sexuální chování, prostituce 

 

Primární prevence se zabývá také rozpoznáním a zajištěním včasné intervence 

zejména v případech: 

• domácího násilí, 

• týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

• ohrožování mravní výchovy mládeže112 

 

 Je nutné vysvětlit, v čem spočívá ono „riziko “. Výše popsané jevy jsou 

sebepoškozující, asociální či přímo antisociální. V důsledku ubližují jedinci, který jej 

páchá, i jeho okolí a narušují tedy fungování společnosti. Vzhledem k tomu, že pro 

fungování společenského řádu je třeba dodržovat určitá pravidla, na kterých se společnost 

shodne, je nutné mít tato pravidla jednoznačně nastavená a trestat jejich porušení. 

  

 

5.3.1.1 Příčiny a důsledky 

 Je důležité, abychom se orientovali v základech toho, jaké jsou příčiny a důsledky 

rizikových projevů chování. Příčiny pak jsou pro nás zcela klíčové, protože bez jasného 

uvědomění si příčin nemá smysl na děti preventivně působit. 

 Příčiny i důsledky vznikají v neoddělitelném vztahu od sociálního prostředí, 

v němž se jedinec pohybuje, mají svoji genezi a dynamiku. Jedná se ve zjednodušení o 

tyto oblasti: rodina, škola, kamarádi, vrstevníci, parta, zájmy, koníčky a trávení volného 

času, společnost a samotnou osobnost jedince. V rámci těchto oblastí se může vyskytnout 

široká paleta jevů, které mohou zapříčinit vznik rizikového chování. 

                                                 
112 Podle Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012, 2009: 8, upraveno autorkou. 
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Obr. 4  Model oblastí vlivu na vznik a rozvoj rizikového chování dětí a mládeže 

 

 
Zdroj: autorka 

 

V tomto modelu jsou zachyceny základní oblasti, které působí na vznik a rozvoj 

rizikového chování dětí a mládeže a které jsou jím zároveň zpětně ovlivňovány. 

Jednotlivé oblasti jsou rozvedené a vyjmenované spolu s důsledky v příloze č. 3. Tyto 

okruhy tvoří na jedné straně sám jedinec, na druhé okolní prostředí. 

Při preventivní práci a ovlivňování příčin je třeba mít na paměti, že se příčiny, 

jejich kontext a možnosti a nástroje intervence stále mění a je proto nutné pružně reagovat 

a stále zkoumat113. Velké změny nastaly např. v souvislosti s pádem minulému režimu a 

otevřením hranic, s rozvojem nových technologií, s výskytem nových typů drog atp. 

 

5.3.1.1.1 Teorie deviace 

S výskytem rizikového chování souvisí také sociologické pojmy jako sociální 

deviace, sociální normy, sociální kontrola. Základním předpokladem ve stručnosti je to, 

že „všechny společenské normy jsou provázeny sankcemi, jež podporují konformitu a 

chrání před nekonformním jednáním“ (Giddens, 2000: 187). Sociální kontrolu pak 

můžeme chápat jako „mechanismy formální i neformální povahy, kterými se společnost 

                                                 
113 Viz Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 13. 
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chrání proti svým narušitelům v zájmu udržení sociálního konsenzu“ (Munková, 2004: 

11). 

Existuje celá řada teorií o deviantním chování (dříve nazýváno „sociální 

patologií“114), které se snaží vysvětlit, proč se někteří jedinci chovají proti společenskému 

řádu a jaké to má dopady. Základní přístupy jsou dva: normativní  (objektivistický) a 

relativistický (interpretativní) přístup. První, klasický přístup zdůrazňuje konsenzus ve 

společnosti spojený s dodržováním norem a pravidel, porušení normy a jasnou 

identifikaci deviantů spojenou se sankcemi. Jeho základní předpoklady jsou takové, že: 

„normy jsou nutné, jejich význam je jednoznačný, jsou kompletně uspořádány pro všechny 

možné situace, jsou univerzální a nadčasové, jsou sankcionovány nezávisle na 

individuích“ (Munková, 2004: 16). Druhý, relativistický přístup, který význam norem 

relativizuje, stojí na předpokladu, že deviantní chování je deviantní proto, že jej tak 

označí ostatní členové společnosti. Hlavními myšlenkami tohoto přístupu je, že „deviace 

je vlastností, kterou na lidské chování klade veřejnost (publikum), deviace je funkcí 

vnímání a hodnocení určitých forem chování, deviace je funkcí sociální kontroly“ 

(Munková, 2004: 16). Tyto přístupy se však nevylučují, jsou spíše komplementární115. 

Např. Hamanová a Kabíček označují rizikové chování pro děti a mládež za 

„syndrom“ a vnímá jej jako funkční, protože ji dospívající považuje za určitou satisfakci a 

zároveň jde o „vývojovou potřebu“ (skrze ní si může např. zvedat sebevědomí). Proto je 

důležité dětem nabídnout jinou zajímavou činnost a minimalizovat rizikové faktory a 

naopak posilovat ochranné faktory116. 

Někteří sociologové117 však spatřují v „deviantním chování“ také pozitivní funkci: 

pokud se vyskytne deviace a ta je podle pravidel společenství potrestána, působí 

v důsledku pro společnost funkčně, protože utužuje konformitu ve společnosti. 

Mezi známými teoriemi můžeme jmenovat např. teorii sociální dezorganizace118, 

teorii diferencované asociace119, teorii anomie120, teorii kultur a subkultur121, teorii 

sociální kontroly122, etiketizační teorii123. Sociálním deviacím se věnovala také 

                                                 
114 Změna základního termínu nastala stejně jako u „sociálně patologických jevů“ kvůli negativní, 
stigmatizující konotaci pojmu. 
115 Podle Munkové, 2004: 14 – 16. 
116 Hamanová, Kabíček, 2009. 
117 Např. Robert King Merton ve své funkcionalistické teorii anémie. 
118 Více viz Munková, 2004: 26–27. 
119 Více viz Giddens, 2000: 193 nebo Munková, 2004: 28 – 29. 
120 Více viz Giddens, 2000: 193 – 195 nebo Munková, 2004: 31 – 45. 
121 Více viz Giddens, 2000: 194 nebo Munková, 2004: 46 – 58. 
122 Více viz Munková, 2004: 59 – 65. 
123 Více viz Giddens, 2000: 195 – 196 nebo Munková, 2004: 66 – 87. 
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fenomenologie, radikální kriminologie či feministická kriminologie, dříve také biologické 

teorie zločinu a deviace. 

Pro tuto práci je však třeba mít na paměti, že ne všechny rizikové projevy chování 

musí být zároveň deviantní (a to i pokud pomineme různé možnosti interpretace skrze 

různé teorie deviace). Nejvíce se však našemu chápání blíží interpretativní teorie , které 

zdůrazňují, že deviantní chování, je takové proto, že jej za deviantní označí většina 

společnosti. Problematické může být v naší společnosti např. chápání požívání 

alkoholických nápojů, které je zcela běžné a nikdo jej za deviantní nepovažuje. Ovšem 

mezi dospělými. Pokud uvidíme desetiletého chlapce pít vodku, už nám to pravděpodobně 

normální připadat nebude. Ve společnosti tedy jsou ustálené většinové názory o tom, co je 

normální a co již normální není. Mnohdy tato hranice není nazírána jednoznačně, ovšem 

co se týče např. našeho problému rizikových projevů chování dětí a mladistvých, 

Metodický pokyn k primární prevenci tyto jevy jednoznačně definuje. 

 

5.3.2 Způsoby řešení 

Rizikové projevy chování lze ovlivňovat dvěma způsoby: prevencí a represí. 

Prevence se zabývá předcházením rizikového chování, represe pak jevy již vzniklými124. 

Přitom platí, že oba způsoby je ideální kombinovat a nalézt pro ně optimální 

vyváženost125. Represe, která se vyskytuje v každé společnosti, kde platí pravidla pro její 

fungování (tedy v každé společnosti)126, sama o sobě nemusí stačit. Pro lepší fungování je 

vhodné na členy společnosti působit preventivně tak, aby rizikové či deviantní chování 

vůbec nevzniklo. Že by tento stav nastal, je utopie. Je však žádoucí, aby se výskyt 

rizikového chování minimalizoval. 

Represe může nabývat různých podob. V našem kontextu mají u dětí a mládeže 

tradici následující přístupy: intervence sociálního úřadu, ústavní výchova (v dospělosti 

pak vězení), v poslední době stoupá význam alternativních trestů
127. Intervencí sociální 

úřadu je především práce sociálních kurátorů pro mládež a sociálních pracovníků. Ti 

spolupracují s problémovým jedincem, v případě potřeby jej doporučí ke spolupráci 

v preventivně působící neziskové organizaci, středisku výchovné péče. Pokud jsou již 

problémy vážnějšího charakteru, může dojít k doporučení či nařízení umístění dítěte na 

                                                 
124 Podle Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 10. 
125 Viz Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 14. 
126 O pravidlech a jejich porušování je následující podkapitola o teoriích deviace. 
127 Podle Matouška, Kroftové, 1998: 155 – 205. 
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pobyt do diagnostického ústavu, sociální pracovník může také navrhnout umístění dítěte 

do dětského domova, dětského domova se školou (pro vážnější případy dětí, tedy do 15 

let) či výchovného ústavu (pro vážnější případy mládeže, tedy od 15 do 18 let). Dále mezi 

sankce patří podmíněné tresty, alternativní tresty (např. veřejně prospěšné práce) a 

spolupráce s probační a mediační službou v současnosti nabývají na významu a výrazně 

se inspiruje zkušenostmi ze zahraničí. 

 

5.3.3 Rozsah rizikového chování dětí a mládeže v ČR 

 Situace rizikových projevů chování u dětí a mládeže se v ČR v mnoha oblastech 

zhoršuje, v některých je relativně stabilizovaná, v některých se nepatrně lepší. Rizikové 

jevy se však stále vyskytují ve velkém rozsahu. Důležité je dlouhodobé sledování 

jednotlivých jevů, které nám podá informace o trendech. Z nich čerpáme informace o 

tom, co a jak je třeba změnit na strategiích prevence. Významné je také mezinárodní 

srovnání, které ukáže situaci u nás v kontextu dalších států. 

 Informace o trendech v oblasti jednotlivých rizikových jevů přinášejí četné české i 

mezinárodní výzkumy a statistiky (např. data Ministerstva vnitra či Ministerstva práce a 

sociálních věcí, ze zahraničních pak především ESPAD a HBSC).  

Hlavními výsledky pro ČR je vysoký počet kuřáků, pravidelné a poměrně silné pití 

alkoholu, neblahé, ovšem velmi výrazné evropské prvenství v konzumaci a dostupnosti 

marihuany, dále zvyšování agrese a epidemičnost šikanování na školách a další. 

Podrobnější data o rozsahu rizikového chování u žáků v Praze je uvedeno v kapitole č. 7. 

 

5.4 Primární prevence rizikového chování 

 Moderní společnost ztratila mnoho z institucí, které fungovaly ve společnosti 

„tradiční“. V ní byly mj. silnější komunitní vazby a sociální kontrola skupiny128. 

Vzhledem k charakteristikám moderní společnosti se stát rozhodl převzít řadu rolí a 

garantovat řadu aktivit, které byly dříve více či méně naplňovány skrze běžné fungování 

společnosti. Sníženou míru kontroly a výchovy tak stát supluje také skrze systém primární 

                                                 
128 Více např. Keller, 2005: 394 – 401. 
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prevence, ke kterému pravidelně vypracovává celostátní strategie129, v nichž se zavazuje 

preventivní aktivity podporovat. 

 Primární prevenci rizikového chování je věnována poměrně značná, stále rostoucí 

pozornost130. Tím spíše je zajímavé, že se mnohé ukazatele rizikových projevů chování 

nadále zhoršují. Je nutné se ptát, zda se prevence dělá kvalitně a zda je účinná. V potřebě 

realizovat programy primární prevence a řešit prevenci systémově se shoduje většina 

odborníků. Podle odborníků např. u protidrogové prevence platí, že „absence všech forem 

prevence by pravděpodobně vedla k vyšší míře užívání, užívání v rizikových situacích a 

sociálnímu vyloučení mnohem vyššího počtu mladých lidí“ (Utrecht, 2002 podle Sananim, 

2004). V souvislosti s potřebou primární prevence se často skloňuje také její finanční 

výhodnost. Tím, že se předejde rizikovému chování, nedojde k potřebě řešit nastalé 

problematické situace, čímž se ušetří prostředky např. na léčbu drogově závislých, 

výjezdy policejních jednotek, výlohy soudů, atd. To dokládá např. Pentz, podle něhož „ve 

srovnání se scénářem, kdy by se neprováděla vůbec žádná prevence, se drogová prevence 

vyplácí v kurzu jedna ku čtyřem až pěti (tzn. že každé euro vložené do účinné prevence 

ušetří na nákladech na zdravotnictví a nákladech na (ušlou) produktivitu čtyři až pět 

euro)“ (tamtéž). Tyto odhady se shodují také s názory českých odborníků a platí i pro 

ostatní rizikové jevy (např. prevence šikanování, prevence kriminality aj.)131. Např. Kolář 

o prevenci šikanování říká: „úspěšnou cestou ke zkrocení rozbujelého násilí může být 

pouze postupné rozvíjení prevence na co největším počtu škol za aktivní pomoci 

ministerstva školství a krajských úřadů“ (Kolář, 2001: 197). Potřebu prevence potvrdili 

také všichni odborníci (teoretici i lidé z praxe), s nimiž byly realizovány v souvislosti 

s touto prací výzkumné rozhovory. 

Pokud je tedy primární prevence účinná, je jejím výsledkem to, že u jedince, na 

něhož byla intervence zacílena, dojde na základě získaných informací či pochopení ke 

změně postojů, která povede ke změně chování, konkrétně nepodlehnutí rizikovému 

chování (např. zneužívání návykových látek)132. V následujícím obrázku jsou znázorněny 

možnosti působení preventivních programů (žádoucí postup je graficky zvýrazněný). 

                                                 
129 Především Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012. 
130 Viz např. Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 13. Tuto skutečnost dokládá i řada strategických plánů, 
dokumentů, úkolů apod., které problematice věnuje MŠMT coby koordinační a metodický státní orgán pro 
tuto oblast. 
131 Např. Petr Nečas, tč. ministr práce a sociálních věcí, při vyhlašování Transformace a sjednocení systému 
péče o ohrožené děti uváděl, že investování 1 Kč do prevence se zhodnotí až 20-krát (tisková konference 
MPSV, 15. ledna 2009). 
132 Podle Radimeckého, 2009. 
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Obr. 5  Základní logický rámec primární prevence rizikového chování 
 

 
Zdroj: autorka 

 

To však automaticky neznamená, že realizované aktivity jsou účinné a mají 

pozitivní efekt. Primární prevenci zároveň znesnadňuje celá řada faktorů, mezi 

nejdůležitější patří špatné vzory od dospělých či kritika primární prevence ze selhání 

(především ze strany politiků)133. V této kapitole se budeme věnovat nejprve základním 

pojmům v oblasti primární prevence, poté znaky (ne)efektivní primární prevence, 

příklady úspěšných programů a prevenci ve školním prostředí. 

 

5.4.1 Vymezení základních pojmů 

Existuje celá řada definic primární prevence rizikových projevů chování (či dříve 

sociálně patologických jevů). Příklad obecné, pozitivně laděné definice vymezuje tuto 

problematiku jako „koncepční, komplexní, cílený, plánovitý, flexibilní a efektivní soubor 

opatření, odborných činností a nabídek, zaměřený na posilování a rozvoj společensky 

žádoucích postojů, hodnot, zájmů, forem zdravého životního stylu, chování a jednání 

jednotlivců i skupin“ (Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 14). 

Konkrétnější vymezení MŠMT potom používá následující definici: „ výchova žáků 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování 
                                                 
133 Podle Radimeckého, 2009. 
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integrity osobnosti (...) s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, 

nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky“ (Metodický pokyn 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, hlava I, článek II, 2007:2). 

Primární prevence se dále člení na několik subtypů. Základní struktura je 

znázorněna v následujícím modelu. 

 
 
Obr. 6  Model struktury prevence 
 

 
Zdroj: autorka134 

 
 

 Nespecifickou prevenci představují „veškeré aktivity podporující zdravý životní 

styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání 

a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné 

programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje 

osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání“ (Metodický pokyn k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

hlava I, článek II, 2007:2). 

 Specifická prevence pak jsou „aktivity a programy, které jsou zaměřeny 

specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování 

žáků. Jedná se o: 

                                                 
134 Přerušovaná spojnice mezi „hrozícím rizikovým projevem chování“ a „sekundární prevencí“ naznačuje 
nejednotnost v chápání sekundární prevence. 
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a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve 

zjišťován rozsah problému nebo rizika,  

b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou 

hrozbu rizikového chování,  

c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických 

vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky“ (Metodický pokyn k primární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, hlava I, článek II, 2007:2). 

 

 Pro úplnost a dotvoření komplexního pohledu na prevenci si uvedeme vymezení 

sekundární a terciální prevence. Definic existuje v odborné literatuře celá řada, my si zde 

uvedeme definice, jejichž vnímání u nás převažuje. Sekundární prevence135 je vnímána 

jako „předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. V tomto pojetí je 

sekundární prevence název pro včasnou intervenci, poradenství a léčení“ (Strategie 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 

mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, 2009: 9). Terciální prevence136 je potom 

zaměřena na osoby, u nichž se jev již plně rozvinul, a je vymezena následovně: „Prevence 

je zaměřená na jedince, u nichž se negativní jev již projevil, snaha o zmírnění následků 

problémového jevu“ (Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 173).  

Toto dělení by mělo napomoci k porozumění struktuře prevence. V praxi se 

jednotlivé úrovně samozřejmě poněkud prolínají a instituce, které se prevencí zabývají, se 

sice mohou specializovat na určitý typ, vždy ale musí mít přesahy do dalších oblastí a 

spolupracovat s dalšími specializovanými organizacemi. 

Minimální preventivní programy, které si vymezíme dále, zahrnují oba tyto 

základní typy primární prevence. Nespecifická prevence je v podobě různých školních 

akcí jako jsou zájmové kroužky organizované školou, akademie, výlety apod. 

Specifickou, všeobecnou prevenci představují především programy realizované externími 

subjekty jako jsou např. přednášky Policie ČR. 

                                                 
135 Odborníci se liší v tom, zda za sekundární prevenci považují pouze intervenci u osob extrémně 
ohrožených či u osob, u nichž již daný jev vznikl. Tato stádia jsou však v praxi poměrně dosti provázaná, 
takže se lze přiklonit k obecnému pojetí „včasné intervence“. 
136 U protidrogové prevence, kde je tento termín hojně využíván, se jedná jednak o tzv. „harm reduction“ 
(strategie praktik snižujících rizika spojená s daným jevem, např. distribuce čistých injekčních stříkaček), 
jednak o zabránění recidivě a relapsu choroby a omezení negativních dopadů zdravotních či jiných 
problémů. 
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 Programy se liší také podle toho, kdo (škola, státní orgány, neziskové organizace) 

je realizuje, metodami práce (beseda, přednáška, nácvik, zážitkový program, 

sebezkušenostní výcvik, interaktivní forma) a cílovými skupinami137 (primární: děti a 

mládež, pedagogičtí pracovníci, sekundární: rodiče, veřejnost). 

 

5.4.2 Co je (ne)efektivní primární prevence 

Vedou se četné debaty o tom, jaká je nejvhodnější podoba prevence a 

preventivních programů. Shoda panuje v tom, že účinná prevence je dlouhodobá, 

komplexní, koncepční, cílevědomá, flexibilní, interaktivní, kontinuální, systematicky 

naplánovaná, včasná, vhodně načasovaná vzhledem k věku a psychosociálním 

schopnostem osob, na které se zaměřuje, používá pozitivní modely a prvky „peer“ 

programů138, je prováděn odborně, kvalifikovaně a důvěryhodně, kombinuje mnohočetné 

strategie, vychází ze znalosti místních specifik, sběru a analýz informací, je evaluována a 

využívá výstupy hodnocení k dalšímu vylepšování139. Metodický pokyn pojmenovává 

podobu efektivní a naopak neefektivní primární prevence. Podle něj se jedná především o 

programy, které žákům pomáhají čelit „sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění 

komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého 

sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.“ (Metodický pokyn k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

hlava I, článek II, 2007:2). 

Efektivní primární prevence má ovšem křehké hranice a ovlivňují ji i zdánlivé 

maličkosti. Např. Radimecký zdůrazňuje, že nejdůležitější je umět dětem předat poselství 

primární prevence, umět s dětmi mluvit. Podle něj „ základ primární prevence není v tom 

dělat víc a víc sofistikované programy založené na vědeckých přístupech, ale o 

demonstrovaný zájem o život mladých lidí“ (Radimecký, 2009) a na to člověk „ani nemusí 

být nejlepší odborník, ale musí to umět předat“ (Radimecký, 2009). 

                                                 
137 Podle Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, 2009: 7. 
138 Programy realizované vrstevníky či jedinci věkově blízkými osobám, pro něž se preventivní programy 
realizují. Je prokázaná jejich vyšší účinnost. 
139 Podle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových 
látek, 2005: 11, 12, Pokorného, Telcové, Tomka, 2003: 14, 24 a Semiginovského, 2005: 27 – 30, upraveno 
autorkou. 
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Naopak neefektivní způsoby intervence140 jsou „zastrašování, citové apely, pouhé 

předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse“ 

(tamtéž), s tím, že „hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, 

na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách“ (tamtéž). Dodejme pro 

úplnost, že mezi znaky neefektivní, až kontraproduktivní prevence141 patří nekoncepčnost, 

nesoustavnost, nahodilost, neodbornost, nedefinování cíle, rigidita, šíření ideologie 

namísto obecně uznávaných hodnot (např. náboženská142), absence evaluace a využívání 

jejích výstupů, neznalost prostředí, využívání nevhodných metod práce. 

 Zjišťování toho, zda jsou konkrétní preventivní programy (ne)efektivní, je možné 

právě za pomoci evaluace preventivních programů. Ideálním způsobem, jak zjistit 

účinnost programu, je měření situace před intervencí a po ní a srovnání skupiny, která 

intervenci podstoupila s kontrolní skupinou. 

 

5.4.2.1 Příklady úspěšných programů 

 Existuje řada dokladů o efektivní primární prevenci143. Stejně tak se ale vyskytují i 

případy, kdy byl prokázán nulový či dokonce negativní efekt. Na základě těchto 

zkušeností byla vytvořena celosvětově uznávaná baterie znaků kvalitní primární prevence, 

kterou jsme si ukázali v předchozí kapitole. Z české reality zde můžeme jako pozitivní 

příklad zmínit známé preventivní programy zaměřené proti šikanování od PhDr. Michala 

Koláře, předního odborníka na tuto problematiku, které vycházejí z rovněž úspěšných 

programů norského profesora Dana Olweuse. Jeho programy zdůrazňují potřebu evaluaci 

ex-ante a ex-post a v rámci projektu MŠMZ „Specifický Program proti šikanování a násilí 

ve školách a školských zařízeních“ byla prokázána účinnost tohoto programu. Výstupem 

                                                 
140 Jako příklad neefektivního programu lze uvést např. školní preventivní programy proti kouření (viz 
Nutbeam, D., Macaskill, P., Smith, C., Simpson, J.M., & Catford, J. Evaluation of two smoking education 
programmes under normal classroom conditions. British Medical Journal, Vol. 79, 1993). 
141 Podle Pokorného, Telcové, Tomka, 2003: 24, upraveno autorkou. 
142 Viz např. varování MŠMT před preventivními programy scientologické církve. Dostupné z WWW: 
<http://www.drogy.net/portal/pro-odborniky/politika/aktivity-scientologu-oficialni-stanovisko-msmt-autor-
ministerstvo-skolstvi-cr-datum-2192004-_2007_01_10.html> (30. 4. 2010). 
143 Preventivní programy se v zahraničí evaluují zcela běžně, v ČR jsou k tomu nuceny certifikované 
organizace a v rámci vyhodnocování projektů také většina organizací, které získají dotace na realizaci 
preventivních aktivit. Jako příklad si můžeme uvést americké prof. Leslie Tutty, která se věnuje především 
evaluaci programů proti zneužívání dětí, z druhého konce světa a z jiné oblasti prevence např. programy 
National Community Crime Prevetion Programe australského Institutu pro kriminologii, ve Velké Británii 
efektivitu řady programů prokázala Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills 
(Ofsted), úspěšný byl také preventivní program „Life Skills Training“ ze španělského Santiaga de 
Compostella autorů Fraguely, Martína a Triñanese z místní univerzity či výsledky velkého evropského 
projektu EU-Dap (European Drug addiction prevention) atd. 
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z něj byl „Školní program proti šikanování“144, který zaštítilo MŠMT a je doporučován 

všem školám. 

 Asi nejznámějším příkladem potvrzení efektivity preventivních programů 

v českém prostředí je evaluace čtyřletého programu protidrogové primární prevence od 6. 

do 9. třídy  na základních školách na Praze 6, který realizovalo Centrum primární 

prevence, které působí pod o.s. Prev-Centrum. Více o něm v kapitole 8.3.3.1. 

 

5.4.2.2 Standardy a certifikace v ČR 

 V ČR jsou základním materiálem Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů 

programů primární prevence užívání návykových látek (dále jen Standardy), které vydalo 

v roce 2005 MŠMT. Důležitým nástrojem je také Certifikační řád pro hodnocení odborné 

způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek 

MŠMT, na jehož základě jsou udělovány organizacím certifikace zaručující kvalitu jejich 

práce. U obou je však zásadní nevýhodou jejich orientace pouze na problematiku 

návykových látek, protože, jak jsme si ukázali výše, problematika primární prevence je 

výrazně širší. Jedná se nicméně o základní vymezení, která lze ve většině ohledů zobecnit 

na programy zaměřené i na všechny oblasti primární prevence (především pak kapitola 

„Znaky efektivní primární prevence zneužívání návykových látek“145). 

 Zmíněné dva dokumenty poskytují podrobný přehled o tom, jak má kvalitní a 

efektivní prevence vypadat. Byly zpracovány na základě spolupráce řady odborníků 

z oblasti primární prevence, např. Doc. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., předního 

odborníka na tuto problematiku, a vycházejí z osvědčených teoretických i praktických 

českých i zahraničních materiálů. Podle Standardů jsou znaky kvalitních programů 

primární protidrogové prevence následující146: 

 

1) jasně definovaná cílová skupina včetně jednotlivých znaků (věk, pohlaví, 

vzdělání, příslušnost k určité sociální skupině, projevy rizikového chování atd.) 

2) kapacita programu (stanovení minimálního a maximálního počtu účastníků) 

                                                 
144 Více in Kolář, Bolest šikanování, Portál, Praha: 2003. 
145 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, 
2005: 11–12. 
146 Podrobně viz Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání 
návykových látek, 2005: 6, 11–12. 



 59 

3) „zdůvodnění, proč je (nebo není) daný program vhodný právě pro tyto cílové 

skupiny a ne nějaké jiné, jaké problémy či specifika definované cílové skupiny 

program řeší a jak atd.“ (Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů 

primární prevence užívání návykových látek, 2005: 6). 

 

Kromě těchto tří nejdůležitějších rysů Standardy rozlišují další znaky: 

 

4) „program musí respektovat specifické problémy a potřeby své cílové skupiny a 

jeho součástí tedy musí být i způsob, jakým tyto informace poskytovatel získává 

5) program musí být dostupný a musí respektovat základní práva jeho účastníků 

(klientů), součástí programu je zajištění základních organizačních, personálních a 

ekonomických požadavků na poskytovatele preventivních programů, 

6) musí být jasně stanoveno, co vše je materiálně a technicky třeba zajistit, aby 

mohl být program realizován a bylo dosahováno co nejvyšší efektivity, 

7) program musí být součástí širšího systému preventivního působení (zajištěná 

návaznost) a součástí jeho realizace je zhodnocení jeho kvality, případně též 

efektivity“ (Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 

prevence užívání návykových látek, 2005: 6). 

 

 

Standardy pojmenovávají také základní charakteristiky efektivity preventivních 

programů147. Vzhledem k jejich zásadní důležitosti pro naši práci a k vysoké kvalitě 

zpracování si zde uvedeme i konkrétní citace vysvětlující jednotlivé body: 

 

1) Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií 

2) Kontinuita působení a systematičnost plánování 

3) Cílenost a adekvátnost informací i forem působení 

4) Propojení prevence užívání nelegálních návykových látek a těkavých návykových 

látek s prevencí problémů působených alkoholem a tabákem 

5) Včasný začátek preventivních aktivit, ideálně již v předškolním věku 

6) Pozitivní orientace primární prevence a demonstrace konkrétních alternativ 

7) Využití „KAB“ 148 modelu 

                                                 
147 Podle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových 
látek, 2005: 11–12, podrobněji viz tamtéž. 
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8) Využití „peer“ prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení 

9) Denormalizace 

10) Podpora protektivních faktorů ve společnosti 

11) Nepoužívání neúčinných prostředků (podle Standardů odborné způsobilosti 

poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, 2005: 11–

12, více viz tamtéž). 

 

Standardy dále obsahují 12 hodnocených dimenzí. Jedná se o přístupnost 

odborných programů, práva klientů, úvodní zhodnocení, zásady poskytování odborných 

programů, personální práce, odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů, dostupnost a 

vnější vztahy, organizační aspekty, finance, prostředí a materiálně-technické zázemí, 

minimální bezpečí a hodnocení kvality a efektivity programů. Poslední dimenze, která má 

pro tuto práci klíčový význam, je dále specifikována: 

 

1) „Zařízení kontroluje a hodnotí, zda naplňování poslání a cílů a způsoby jejich 

dosahování jsou v souladu s deklaracemi a z případného nesouladu či rozporu 

vyvozuje potřebná opatření. 

2) Zařízení má zavedený systém trvalého sledování, udržování a rozvoje kvality 

poskytovaných programů (Continual Quality Management). 

3) Zařízení má pravidla pro zjišťování spokojenosti zájemců o programy, klientů. 
4) Souborné hodnocení efektivity se provádí periodicky, minimálně 1x ročně. 

5) Do hodnocení kvality a efektivity se zapojují pracovníci na všech úrovních. 

6) Z hodnocení kvality a efektivity poskytované péče jsou vyvozována příslušná 

opatření“ (Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 

prevence užívání návykových látek, 2005: 33). 

 

 

Soubor všech výše uvedených kritérií efektivity preventivních programů a jejího 

hodnocení je velice důležitý, protože na základě spolupráce kompetentních odborníků a 

zaštítění ze strany MŠMT skrze něj získáváme základní znaky toho, jaká by měla 

primární prevence být. Ve vztahu k tématu této práce je nutné zdůraznit roli evaluace, 

která je potřebná o to více, že programy musí být přizpůsobené konkrétnímu prostředí a 

                                                                                                                                                  
148 Jedná se o model vysvětlující roli chování. Zkratka vychází z anglického pojmu „Knowledge-Attitude-
Behaviour“. 
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cílové skupině a tedy být flexibilní. Vzhledem k této skutečnosti je o to důležitější 

zjišťovat, zda daný program v daném prostředí působí tak, jak má. Konkrétní podmínky 

se mohou odlišovat natolik, že stejný program by v jedné škole mohl mít pozitivní efekt a 

být účinný, ve druhé naopak. To je důvodem, proč by všechny preventivní programy, 

včetně těch minimálních, měly být evaluovány. 

 

5.4.3 Situace primární prevence v ČR 

Primární prevence se u nás začala systematicky výrazně rozvíjet především po 

roce 1989. Od té doby vznikl provázaný systém podpory a utvořila se řada 

specializovaných pracovišť včetně řady nestátních neziskových organizací, specialistů na 

tuto problematiku, bylo vydáno mnoho odborných podkladů a publikací. Stát garantuje 

fungování provázaného systému, kde funguje množství jednotlivých odborných složek. 

Jejich strukturu si ukážeme v následující podkapitole. 

V uplynulých letech byly posilovány snahy o rozvoj systému prevence. Ten se 

mimo prevenci kriminality a protidrogové prevence, které tvoří dva hlavní pilíře primární 

prevence, začal zajímat také o problematiku vztahů, sociálního klimatu, agrese, šikany 

apod. Přesto je systém primární prevence je často kritizován pro svoji roztříštěnost. Např. 

přední odborník a vedoucí Centra adiktologie Doc. PhDr. Michal Miovský uvádí, že „už 

několik let se ukazuje, že vícekolejnost v primární prevenci je nadále neúnosná“ (MHMP, 

2008). Roztříštěnost systému dokládá také Mgr. Aleš Kuda, který rozlišuje tři hlavní linie 

prevence: zaprvé prevenci jako systém pod vedením MŠMT, zadruhé protidrogovou 

prevenci a Zdraví 21 a zatřetí prevenci kriminality (Ministerstvo vnitra a složky policie 

včetně tzv. Preventivně informačních skupin) a prevenci v dopravě (BESIP)149. 

V současné české společnosti došlo po roce 1989 k významné transformaci, jejíž 

důsledky dopadají na všechny aspekty společnosti včetně výchovy. „Jak slábne vliv 

některých rodin na děti a jak se mocným socializačním vlivem v druhé polovině našeho 

století stávají také média a zároveň rostou obavy z neřízeného socializačního působení 

vrstevnických skupin, začíná být škola viděna jako málem jediné prostředí schopné 

garantovat „optimální“ či dokonce „vědecky promyšlené“ působení na dítě, jež je 

v souladu se zájmy společnosti“ (Matoušek, Kroftová, 1998: 66–67). Ač se podle 

některých, „od socializačního působení školy dnes očekává víc, než je reálné“ (Matoušek, 

                                                 
149 Na této trojkolejnosti však také dokládá vhodnost termínu „rizikové chování“, který pokrývá všechny 
tyto polohy. 
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Kroftová, 1998: 66–67), je prevence pevně včleněna do vzdělávací soustavy od 

mateřských, přes základní, po střední školy, což v praxi utváří koncepce probíraného 

Metodického pokynu k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních. „V podstatě platí, že čím nižší je věk žáka, tím 

je prevence méně specifická a je více orientovaná na obecnou ochranu zdraví“ 

(Semiginovský, 2005: 27). Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v rámci vlastní 

analýzy minimálních preventivních programů a v případové studii. 

 

5.5 Shrnutí 

V této kapitole jsme si představili čtyři teoretické oblasti, z nichž vychází celá tato 

práce. Základní zakotvení je v pojetí evaluace, jejímu významu a roli ve veřejné politice, 

představili jsme si základní typy metod (s některými budeme dále pracovat v souvislosti 

s realizovanou praxí) a znaky a předpoklady  kvalitní evaluace. Druhé teoretické ukotvení 

nám představilo školu jako výchovnou instituci, její funkci a roli v edukačními procesu, 

stejně jako faktory, které tento proces ovlivňují. Školy mají pro společnost 

nezastupitelnou úlohu a to nejen co se týče vzdělávání, ale právě také s ohledem na 

výchovu, socializaci, tvorbu hodnotových rámců atd. Samostatné podkapitoly se pak 

věnovaly explicitně ochranné a regulační funkce vzdělávací soustavy a rozvoje morálky a 

předávaným hodnotám včetně debat o problémech s tím spojených. 

Nastínili jsme si také problematiku rizikového chování v ČR, příčiny, důsledky, 

sociologické teorie a rozsah. V Praze je v porovnání se zbytkem republiky výrazně horší 

situace. U primární prevence je důležité, aby reagovala právě na současné trendy. 

Samotná existence těchto rizikových jevů je dostatečným argumentem pro potřebu 

primární prevence na základních školách, kdy jsou děti z pohledu vývojové psychologie 

„tvárné“, jsou schopné přijmout informace a dojít k vlastním názorům na základě 

podaných informací a prožitých zážitků a tyto nabyté znalosti a názory následně využívat 

v rizikových situacích. 

V této kapitole jsme se věnovali také primární prevenci rizikového chování. 

Vysvětlili jsme si základní pojmy, typy, předpoklady a zakotvení ve školním prostředí. 

Ukázali jsme si rysy efektivní a naopak neefektivní primární prevence a příklady 

úspěšných programů, především v českém kontextu. 
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Nyní, když jsme si rozklíčovali výchozí problematiku, jsme tedy vybaveni 

veškerým potřebným teoretickým zázemím a můžeme se věnovat samotné výzkumné 

části práce. 
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6 Minimální preventivní programy na základních školách 

 V této kapitole se budeme podrobně věnovat minimálním preventivním 

programům, jejich vymezení, legislativnímu ukotvení a metodickým materiálům, usazení 

v systému primární prevence a aktérům tohoto systému a konečně analýze samotných 

programů. Budeme analyzovat data a zjištění, která byla získána na konferenci „Možnosti 

a cesty primární prevence“, především ale z výzkumných rozhovorů a z analýzy 

minimálních preventivních programů, které byly odevzdány v rámci žádostí škol 

v dotačním programu „Zdravé město Praha 2010“ a které jsem měla díky Pražskému 

centru primární prevence možnost zkoumat. Jednalo se tedy o minimální preventivní 

programy na školní rok 2009/2010. Na základě těchto získaných dat se ukázalo jako 

nejvhodnější řešení vztáhnout tuto kapitolu na celé hl. m. Prahu, nikoliv pouze na MČ 

Praha 5, jak bylo původně plánováno (téma bychom zbytečně zúžili a nevyužili tak 

všechna získaná data). Specifikům Prahy 5 se pak budeme podrobně věnovat v kapitole 8. 

Evaluace minimálních preventivních programů na základních školách na Praze 5. 

Dodejme že i zde platí, že se budeme zaměřovat primárně na běžné základní školy. 

 Seznam odborníků, kteří poskytli pro tuto práci rozhovor, je uveden v příloze č. 1. 

 

6.1 Vymezení minimálních preventivních programů 

Minimální preventivní program je vymezený jako „konkrétní dokument školy 

zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a 

sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální 

preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem 

preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden 

školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je 

průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je 

součástí výroční zprávy o činnosti školy150“ (Metodický pokyn k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

hlava I., čl. 2, odst. 6). Měl by vycházet ze Školní preventivní strategie, což je 

dlouhodobý programový dokument školy v oblasti prevence, který je součástí školního 

                                                 
150  § 12 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
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vzdělávacího programu151. MŠMT vydalo metodický dokument „Školní preventivní 

program pro mateřské a základní školy a školská zařízení“, který školám a školským 

zařízením poskytuje konkrétnější vodítko při implementaci preventivních strategií152. 

Podle Metodického pokynu č.j.: 20 006/2007-51153 by na něm spolupracovat pokud 

možno všichni pedagogové (především ředitel a třídní učitelé) a odborníci dané školy. 

Prevence by měla být zapojena do jednotlivých předmětů a učebních plánů (např. 

v souvislosti s chemií probírat drogy, s biologií sexuální chování apod.). Toto by se však 

nemělo dít nahodile, nýbrž na základě jasného plánu a za vzájemné komunikace (na 

pedagogických a příp. i na provozních radách) a pod koordinací školního metodika 

prevence. Do programu by měli být zapojení kromě vnitřních pracovníků školy také 

externí spolupracovníci z řad expertů na konkrétní rizikové chování či na prevenci a 

metodik ze spádové Pedagogicko-psychologické poradny, který má školní metodiky 

metodicky vést a poskytovat jim podporu154. 

Metodický pokyn není právně závazný, ale podle statistik ČSI má „preventivní 

program“ vypracovaných 95,8 % základních škol (a 100 % středních škol) 155. 

 

6.2 Legislativní a metodický rámec 

Naší problematiky se týká celá řada zákonů156. Primární prevenci a její ukotvení 

ve školství legislativně určují především školský zákon č. 561/2004 Sb., zákon o sociálně-

právní ochraně dětí č. 359/1999 a Listina základních práv a svobod, Ústavní zákon č. 

2/1993 Sb. Významnou úlohu má Metodický pokyn k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 

006/2007-51, který určuje rámec a koncepci celé primární prevence na školách, dále 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 28 275/2000-22 a nová verze, která vyšla pod č.j. 

24 246/2008-6, Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

                                                 
151 Podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, hlava II., čl. 3, odst. 3, který jej vymezuje. 
152 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství, mládeže a 
tělovýchovy na období 2001 – 2004 a Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012. 
153 Konkrétně hlava I, čl. II, odst. 6. 
154 Podrobné vymezení je v uvedeném Metodickém pokynu, hlava II. 
155 ČSI, 2009: 37. 
156 Přehled všech relevantních dokumentů je k dispozici na WWW: 
<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/LP_PrehledvybranychplatnychpredpisuSPJ.pdf> (5. 3. 
2010 
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intolerance, č.j. 14 423/1999-22, dále Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb.157, která každé škole nařizuje 

stanovit funkci školního metodika prevence a stanovuje jeho povinnosti, a Školní 

preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení, což je podrobný 

metodický materiál z roku 2001 k sepsání preventivních programů, v němž se uvádí i na 

jaké oblasti se zaměřit v rámci jednotlivých ročníků. Významná je Strategie prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy na období 2009–2012 či Strategie boje proti extremismu z Ministerstva 

vnitra z roku 2009. 

Důležitým krokem bude přijetí chystaného Akčního plánu transformace a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti158. Z MŠMT vzešla také řada dokumentů, které 

se problematice věnují jako např. „Pedagogové proti drogám – Program preventivních 

aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních“ z roku 1999, „Školní 

preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení“ z roku 2001 

vypracovaný Michalem Kolářem či „Evaluace a diagnostika preventivních programů“ 

z roku 2002 a Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při 

prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané, č.j. 25 884/2003-24. 

Do naší problematiky dále spadají zákony jiných resortů ošetřující konkrétní 

projevy rizikového chování. Jedná se především o trestní zákon č. 40/2009, občanský 

zákoník č. 40/1964, zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., či zákon o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů č. 379/2005 Sb. aj. 

Konkrétní zákon, který by se věnoval přímo primární prevenci však v ČR zatím 

neexistuje. Tuto skutečnost někteří odborníci a lidé z praxe kritizují, protože se 

domnívají, že by toto ukotvení podpořilo potřebnou systematičnost, zabránilo dublování 

některých programů a naopak systematické vynechávání některých cílových skupin159. 

Podle ředitele PCPP Aleše Kudy MŠMT v roce 2008 hovořilo o vytvoření věcného 

návrhu zákona o primární prevenci, nicméně tato slova zůstala doposud nenaplněná. 
                                                 
157 Seznam všech relevantních předpisů je k dispozici z WWW: 
<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/LP_PrehledvybranychplatnychpredpisuSPJ.pdf> (5. 3. 
2010). 
158 Tu vyhlásil na základě podrobné analýzy a zpracovaných návrhů na tiskové konferenci 15. 1. 2009 
tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a podle PhDr. Heleny Volechové, vedoucí Oddělení 
sociální prevence na ÚMČ Prahy 5, se na ní stále pracuje a její význam bude značný. 
159 Podle Miovského, dostupné z WWW: <http://www.drogy.net/portal/pro-odborniky/politika/stehlikova-
prevenci-rizikoveho-chovani-chybi-ukotveni-v-zakone_2008_11_11.html> (30. 4. 2010). 
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Prevenci na školách tedy vymezuje kromě nezávazného Metodického pokynu č.j. 20 

006/2007-51 především vyhláška č. 72/2005 Sb., podle níž musí každá škola mít školního 

metodika prevence a která stanovuje (velmi stručně) náplň jeho práce. 

 

6.3 Rozsah rizikového chování dětí a mládeže  v Praze 
Potřebnost primární prevence dokládají data o rozsahu rizikového chování. 

Situace v Praze patří v oblasti zneužívání návykových látek porovnání s ostatními kraji 

v ČR mezi nejhorší160. Děti zde patří mezi nejsilnější, pravidelné kuřáky (Csémy, 2006: 

37), jejich frekvence pití alkoholu taktéž patří mezi regiony s nejvyššími čísly, stejně tak 

rozšíření užívání sedativ bez předpis, stejně tak užití jakékoliv nelegální látky mimo 

marihuanu za posledních 12 měsíc, opakované kouření marihuany a hašiše a to i 

v kombinaci s alkoholem, užití heroinu a jiných opiátů, extáze, LSD (tamtéž, str. 38–42). 

U ostatních proměnných, kde mladí Pražáci nebyli na prvním místě (příp. společně 

s jinými okresy), se pohybovali v druhé nejvyšší kategorii. Z výsledků je ale např. vidět, 

že u 16-tiletých Pražanů není tolik rozšířeno užívání pervitinu a jiných amfetaminů či 

těkavých látek jako jinde, zato heroin či extáze se zde „nosí“. 

V souhrnu je tedy Praha společně s Ústeckým, Jihomoravským a 

Moravskoslezským krajem v kategorii nejrizikovějších oblastí v ČR. Tato data pocházejí 

z výzkumu z roku 2003 avšak situace Prahy je dlouhodobě mezi nejexponovanějšími 

místy v ČR161. 

Kriminalita v Praze mezi žáky ZŠ se vyskytuje také, speciálně na Praze 5 je 

relativně vysoká162 a je propojena s kouřením, alkoholem, „poflakováním“ v partách 

(především v oblasti pěší zóna Anděl) aj. 

Podle PaedDr. Jiřího Pilaře z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy z MHMP je 

současná situace na pražských školách následující: „Násilné projevy chování jsou 

největším problémem všech škol v České republice, především však pražských škol. 

Velké nepříjemnosti začíná také způsobovat kyberšikana. Pokud jde o drogy, poprvé bylo 

vloni zaznamenáno, že konzumace drog se po školách dále nerozšiřuje, včetně kouření 

marihuany. Dokonce byla zaznamenána i lehce klesající tendence. Zatím je ale předčasné 

hovořit o trendu“ (Doubrava, Učitelské noviny, 9/2009). 

                                                 
160 Viz kapitola Užívání drog v krajích České republiky (Csémy, 2006: 36 – 43).  
161 Podle Csémy, 2006: 43. 
162 Např. podle PhDr. Heleny Volechové, vedoucí Oddělení sociální prevence ÚMČ Prahy 5. Statistiky, 
které si vede, jsou ale tajné. 
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Shrneme-li tato zjištění, je zřejmé, že situace rizikového chování dětí a mládeže 

v Praze je vážná a zasluhuje výraznou pozornost. 

 

6.4 Představení systému a zúčastněných aktérů 

Vzhledem k multidimenzionálnosti problematiky primární prevence a její 

významnosti je počet aktérů, kteří do ní zasahují, velmi vysoký. Ukotvení systému je 

posazeno nejprve do nadnárodních struktur, které mají značný vliv na politiky v ČR, jež 

zase mají zásadní vliv na konkrétní podobu primární prevence včetně minimálních 

preventivních programů. Proto se odrazíme od nadnárodních struktur k systému primární 

prevence je v České republice, který je velmi členitý a roztříštěný, což si ukážeme právě 

v této kapitole. V ČR se stále do velké míry zachovává „rozdělení“ primární prevence na 

prevenci kriminality a protidrogovou prevenci163. A to i přesto, že toto dělení vynechává 

mnoho významných oblastí prevence jako je např. šikana. Mgr. Martina Budinská, 

vedoucí úseku prevence a institucionální výchovy MŠMT však na konferenci „Možnosti a 

cesty primární prevence“ uvedla, že by od roku 2010 mělo dojít ke sjednocení164.  Zatím 

ovšem žádné změny navenek patrné nejsou. 

Nejasnosti do systému vnáší do určité míry i rozdělení samosprávy. Každý místní 

úřad má vytvořenou strukturu podle vlastního klíče a vzájemně se tedy liší. Do 

problematiky vstupuje celá řada institucí a aktérů, kteří významně utvářejí mantinely a 

podobu minimálních preventivních programů a aktérů, kteří jsou v přímém kontaktu 

s těmito programy. 

 

6.4.1 Nadnárodní struktury 

Vzhledem k zakotvení naší země ve struktuře Evropské unie a další mezinárodní 

spolupráci, jsou naše strategie prevence rizikového chování a boje s ním v souladu 

s relevantními strategiemi a dokumenty. 

Stejně jako v ČR jsou jednotlivé agendy spadající pod problematiku primární 

prevence řešeny odděleně (ač koordinovaně), jednotlivá témata spadají pod orgány, které 

se věnují dané konkrétní oblasti. Ty vytvářejí strategické dokumenty a akční plány, na něž 

se navazuje v jednotlivých členských státech. Zásadním orgánem je Evropská komise, 

                                                 
163 Např. podle Ing. Věry Nouzové, pražské krajské školské metodičky prevence. 
164 Podle Budinské, 2009. 
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která se skrze svá oddělení věnuje problematice kriminality165 a protidrogové prevence 

(Oddělení Spravedlnost, svoboda a bezpečnost), kdy vypracovává akční plány166 a 

strategie167 v těchto a dalších oblastech. Existuje řada dalších klíčových dokumentů jako 

„Strategie EU pro práva dítěte“, „Evropský pakt mládeže“, „Bílá kniha Evropské unie o 

mládeži“, „Mládež v akci“, „Investování do mládeže a posílení jejího postavení“ aj. 

Značná pozornost se věnuje našemu tématu skrze prizma prevence a ochrany zdraví, 

souvisí s dokumenty jako „Veřejné zdraví“, „Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu“, 

„Drogová prevence a informovanost o drogách (2007 – 2013)“, „Strategie EU na podporu 

členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem“168, „Společná zpráva o 

sociální ochraně a sociální inkluzi 2010“. Mnoho studií, kampaní, doporučení, směrnic či 

nařízení v oblasti boje proti kouření169, výživy170, sportu a volného času171, životního 

prostředí172, sexu a HIV/AIDS173, drogové prevence174. 

Veškeré strategie a dokumenty vycházejí ze společného základu a vzájemně se 

doplňují a to následně i se strategiemi a programy jednotlivých členských států, které na 

ně navazují. Základní rysy strategií a programů ukazuje např. Špidla a Figeľ v dokumentu 

„Communication from the Commission to the Council on European policies concerning 

youth Addressing the concerns of young people in Europe – implementing the European 

Youth Pact and promoting active citizenship“175. 

                                                 
165 Dokumenty „Fight Against Violence (Daphne) 2007 – 2013“ coby součást základního programu 
„Základní práva a spavedlnost“. Dříve byla „Daphne“ spojená s programem „Drug Prevention and 
Informations“, ale došlo k jejich oddělení a to z důvodu kritiky přehlušování boje proti násilí drogovou 
problematikou. Obsahy dokumentů však zůstaly nezměněny. 
166 Aktuální je „EU Drugs Action Plan for 2009 – 2012“, dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/docs/com_2008_567_en.pdf> (19. 3. 2010). Hned jeho první 
věta jednoznačně určuje drogy jako největší zdravotní a bezpečnostní riziko pro evropskou společnost. 
167 Aktuální je „EU Drugs Strategy 2005 – 2012“ zdůrazňující evaluaci celého procesu. Dostupný z WWW: 
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st15/st15074.en04.pdf> (19. 3. 2010).  
168 Odkazy na četné studie související s alkoholem a prevencí jeho zneužívání je dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/keydoc_alcohol_en.htm> (19. 3. 2010). 
169 Odkazy na četné studie související s kouřením a bojem proti němu je dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm> (19. 3. 2010). 
170 Viz WWW: <http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_cs.htm> (19. 3. 2010). 
171 Viz WWW: <http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/sports_and_leisure/index_cs.htm> (19. 3. 2010). 
172 Akční plán pro životní prostředí a zdraví aj., viz WWW: <http://ec.europa.eu/health-
eu/my_environment/environmental_health/index_cs.htm> (19. 3. 2010), pro další dokumenty viz WWW: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_en.htm> (19. 3. 
2010). 
173 Viz WWW: <http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/sexual_health_en.htm> (19. 3. 2010). 
174 Např. program Evropské komise „Drug Prevention and Information Programme“, viz WWW: 
<http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm> (22. 4. 2010). 
175 Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&a
n_doc=2005&nu_doc=206> (19. 3. 2010). 
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Kromě EU jsou pro nás významná i další nadnárodní uskupení, především pak 

Organizace spojených národů (např. tři úmluvy o drogách) a jeho agentura Světová 

zdravotnická organizace WHO (schválila např. Evropskou chartu o alkoholu) či dětský 

fond OSN UNICEF, OECD (věnuje se prevenci i evaluaci), Rada Evropy. 

 

6.4.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

V ČR je klíčovým aktérem v oblasti primární prevence rizikového chování 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně úsek prevence a institucionální 

výchovy pod odborem prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 

skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání. Jeho role je především metodická, 

koncepční a koordinační, administrativní a kontrolní. Dále v rámci své činnosti připravuje 

legislativu nebo pomáhá při přípravě relevantních materiálů a vypracovává stanoviska 

k důležitým koncepcím, plní úkoly vyplývající z vládních a jiných strategií a koncepcí, 

má na starosti řízení relevantních pracovních skupin, samo se jich účastní, zadává 

vypracování analýz a evaluací implementace, zajišťuje certifikaci organizací realizujících 

primární prevenci užívání návykových látek aj.176. Významnou roli hraje při 

přerozdělování financí (má na starosti dotační programy včetně všech potřebných činností 

včetně kontroly, a také „na základě analýz a realizovaných evaluací přijímání opatření 

k efektivní primární prevenci“177. Ministerstvo je také zřizovatelem České školní inspekce 

(dále jen ČSI) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (dále jen IPPP). 

Ministerstvo je často kritizováno  od ostatních aktérů za nedostatečnou podporu, 

nedostatek financí alokovaných na primární prevenci na školách, za upřednostňování 

protidrogové problematiky oproti ostatním rizikovým jevům aj. Podle Ing. Věry Nouzové 

z Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) se už před 3 roky mluvilo o tom, že 

ministerstvo zpravuje „Manuál dobré praxe“ pro školní metodiky prevence, ale stále není 

k dispozici. Např. podle PhDr. Pavly Bubleové z Pedagogicko-psychologické poradny 

(dále jen PPP) pro Prahu 5 je ale systém primární prevence špatně nastavený. Jako hlavní 

důvod pro toto tvrzení označuje stávající grantový systém, který údajně zvýhodňuje 

projekty, které již běžely a mají tradici, s tím, že pro nové projekty jsou uplatňována 

přísnější kritéria. Kritizuje také to, že tento systém vede k opomíjení některých škol, což 

                                                 
176 Podle webových stránek MŠMT, dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence> 
(5. 11. 2010). 
177 Podle webu MŠMT, dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence> (5. 11. 
2009), kde jsou také přesně vyjmenované jednotlivé funkce. 
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je špatně, protože preventivní aktivity potřebují všechny školy. K celkovému nastavení 

systému se negativně vyjádřila také PhDr. Ivana Slavíková z IPPP, která z něj kvůli 

„politikaření a nechutným bojům o peníze“ raději vystoupila a prevenci se nyní věnuje 

pouze skrze školení pro pracovníky PPP, která vede. 

Jak uvádí např. Mgr. Aleš Kuda, ředitel PCPP, stávající systém je také kritizován 

za to, že „ministerstvo školství nemá dostatečné nástroje na to, jak podpořit a zároveň 

přimět kraje k tomu, aby se primární prevencí adekvátně zabývaly“ (Doubrava, Učitelské 

noviny, č. 9/2009). 

 Ministerstvo považuje primární prevenci za významnou agendu, nemá však 

dostatek zdrojů a kapacit se jí dostatečně věnovat. Řadu kompetencí tedy deleguje na 

místní samosprávu. Mgr. Klára Laurenčíková, t.č. náměstkyně ministryně školství a 

vedoucí skupiny pro sociální programy ve školství, však označuje úroveň metodické 

spolupráce za nízkou a to jak na úrovni horizontální, tak vertikální, a pojmenovává 

potřebu zlepšení metodické i koordinační funkce MŠMT178. 

MŠMT spolupracuje s celou řadou dalších institucí. Na horizontální úrovni to je 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti, dále pak 

především Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády a 

Republikový výbor prevence kriminality při Ministerstvu vnitra179. Provázanost 

spolupráce všech aktérů systému primární prevence je znázorněna v následujícím modelu. 

 

                                                 
178 Laurenčíková, 2009. 
179 Podle Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, 2009: 10 – 11. 
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Obr. 7     Struktura organizačního systému primární prevence v ČR na horizontální úrovni 

 
 
Vysvětlivky k použitým zkratkám: 
 
RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky 
RVPPK Republikový výbor pro prevenci 

kriminality 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 
PŘO Přímo řízené organizace MŠMT  
OPŘO Ostatní přímo řízené organizace 

MŠMT* 

PS SPP Pracovní skupina specifické 
primární prevence  

MO  Ministerstvo obrany 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZ  Ministerstvo zdravotnictví 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 
MF  Ministerstvo financí 
MS  Ministerstvo spravedlnosti 
NNO Nestátní neziskové organizace 
VŠ  Vysoká škola 

 
*  
IPPP – Institut pedagogické psychologického poradenství 
VÚP – Výzkumný ústav pedagogický 
NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání 
ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání 
AV – Antidopingový výbor 

 
 

Zdroj: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, 2009:10 

 

 

Na vertikální úrovni spolupráce probíhá s „krajskými školskými koordinátory 

prevence (pracovníci odborů školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů), metodiky 

prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) a školními metodiky 
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prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních)“ (Strategie prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a 

tělovýchovy na období 2009–2012, 2009: 11). Spolupráce opět znázorňuje následující 

graf. 

 

Obr. 8         Struktura organizačního systému primární prevence v ČR na vertikální úrovni 

 
 
 

Zdroj: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti 

resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012, 2009: 11, upraveno 

autorkou180 

 

 Skrze tyto provázané vazby může ministerstvo působit jako aktér-koordinátor a 

řídit tak spolupráci všech dalších relevantních aktérů a pro tuto spolupráci utvářet 

podmínky. 

 

6.4.3 Česká školní inspekce 

 Funkcí České školní inspekce je kontrolovat úroveň vzdělávání v mateřských, 

základních, středních a vyšších odborných školách181. Kontrolu školy jako celku 

                                                 
180 Pozn. Ve zdroji je neaktuální název odboru MŠMT (Odbor speciálního vzdělávání a institucionální 
výchovy), proto došlo k úpravě. 
181 Informace o náplni její činnosti jsou ve školském zákoně. 

MŠMT 
Odbor prevence, speciálního 

vzdělávání a institucionální výchovy 
MŠMT  

Krajský školský koordinátor prevence 

Pracovník krajského úřadu – OŠ MS 

Metodik prevence 

Pracovník školského poradenského zařízení 

Školní metodik prevence 
Pedagogický pracovník školy či školského 

zařízení 
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provádějí standardně jednou za 3 roky, šetří však povinně všechny došlé stížnosti182, 

přičemž u nich se zabývají pouze kritizovanou oblastí a šetření jde do hloubky. Na 

hodnocení školy mají vytvořený kritériální rámec  včetně metodických karet183. Systém 

ČSI je údajně potvrzen jako nejlepší hodnotící systém v Evropě
184. Ve vztahu 

k minimálním preventivním programům je podle metodického pokynu k prevenci185 ČSI 

pověřená k jejich kontrole. Rozhovor s Mgr. Kateřinou Kulíškovou, ředitelkou pražského 

inspektorátu, a školním inspektorem Mgr. Borisem Tvarůžkem přinesl o této činnosti 

podrobnější informace: kontrola se vždy zaměřuje na to, zda minimální preventivní 

program škola vůbec má vypracovaný, dále hovoří o programu se školním metodikem 

prevence, sledují, jak je program postaven. Pokud ČSI zjistí pochybení, dá škole 

doporučení (na závazné nařízení nemá pravomoci). Stručné hodnocení minimálních 

preventivních programů inspektoři zapojují do inspekční zprávy školy. ČSI se podle 

těchto dvou představitelů postupně daří přeměna do role spolupracujícího orgánu a 

partnerů (strach škol z ČSI pozvolna klesá), což souvisí také se změnou přístupu 

samotných inspektorů. 

 Kritické zhodnocení jejich činnosti je podrobně rozvedeno v kapitole 8. Evaluace 

minimálních preventivních programů na základních školách na Praze 5. 

 

6.4.4 Magistrát hl. m. Praha 

 Praha má do určité míry odlišné postavení od zbytku republiky. To souvisí kromě 

organizačních důvodů (je samostatným krajem) také s odlišnou situací rizikového 

chování. Na druhou stranu má podle krajské školské koordinátorky prevence z Magistrátu 

hl. m. Prahy Ing. Věry Nouzové město na prevenci rizikového chování výrazně více 

finančních prostředků než jiné části republiky. To je do značné míry dáno tím, že 

dlouholetým primátorem byl MUDr. Pavel Bém, který se dlouho věnoval léčbě drogově 

závislých a prevenci proto velmi podporoval. Např. podle Mgr. Aleše Kudy, ředitele 

Pražského centra primární prevence, je škoda, že Praha toto období více nevyužila na 

posílení prevence, protože je velká pravděpodobnost, že s příštím primátorem se situace 

změní a finance se mohou z oblasti prevence přelít pravděpodobně do represe. 

                                                 
182 Mohou se týkat i stížnosti na ředitele školy např. z důvodu jeho nečinnosti při výskytu šikany na škole 
(uvedeno jako prostředek řešení ve školním programu proti šikanování ZŠ U Santošky). 
183 Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85026-kriteria-hodnoceni-20092010> (18. 4. 2010). 
184 Podle ředitelky pražského inspektorátu Kulíškové. 
185 Hlava I, čl. II, odst. 6. 
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 Na magistrátu hl. m. Prahy panuje v souvislosti s organizační strukturou určitá 

rozpolcenost. V oblasti prevence kriminality funguje oddělení prevence kriminality, které 

organizačně spadá pod Odbor krizového řízení a také Komise Rady hl. m. Prahy pro 

prevenci kriminality na území hl. m. Prahy a Krajské oddělení prevence kriminality186 

(zkráceně koppr). Prevence kriminality je realizována na základě Koncepce prevence 

kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012, která je vypracována koordinátorkou 

prevence kriminality hl. m. Prahy. Tato koncepce pojmenovává strukturu a obsah 

prevence kriminality, také má podle ní mít každá městská část svého koordinátora 

prevence kriminality a zpracovaný vlastní program prevence kriminality. Na to, že jde o 

strategický dokument na období několika let, je poměrně stručný. Např. v oblasti primární 

prevence nestanovuje žádné konkrétní plány (kromě zavedení pilotního projektu Systému 

včasné intervence na Praze 2) a práci s mládeží je věnováno pouze několik řádků, které 

vyjmenovávají zcela obecné cíle. 

Prevence zneužívání návykových látek spadá pod oddělení protidrogové 

prevence a realizuje se na základě Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy 

na období 2008 – 2012. Hlavním cílem této strategie je „snížit užívání všech typů drog a 

potencionální rizika a škody, které mohou jednotlivcům a společnosti v důsledku jejich 

užívání nastat za použití 4 strategií: 1) specifická primární prevence, 2) léčby a 

resocializace, 3) snižování rizik, 4) snižování dostupnosti“ (MHMP, 2008b: 11). Pro 

plnění vytyčených úkolů magistrát zřídil Protidrogovou komisi Rady hl. m. Prahy187, 

při níž fungují čtyři pracovní skupiny, z nichž jedna je zaměřená na primární prevenci. 

Podle zmíněné protidrogové strategie, „vzhledem k rozsahu činností a rozsahu drogové 

problematiky Hl. m. Prahy je počet úvazků v oddělení nedostačující“ (MHMP, 2008b 

2008: 14). 

 

                                                 
186 Pracuje ve složení: protidrogová koordinátorka Hl. m. Prahy, jmenovaná do funkce Radou Hl. m. Prahy, 
která je zároveň vedoucí oddělení Protidrogové prevence, a krajská koordinátorka prevence rizikového 
chování u dětí a mládeže. 
187 Od roku 2003 pracuje ve složení: předseda – primátor Hl. m. Prahy, člen Zastupitelstva Hl. m. Prahy, 
zástupce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, zástupce Magistrátu Hl. m. Prahy, 3 zástupci 
státních institucí a 5 zástupců z řad nestátních neziskových organizací. 
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Obr. 9  Struktura systému primární prevence na Magistrátu hl. m. Praha 

 
Zdroj: autorka podle WWW: <http://magistrat.praha.eu>. 

 

Primární prevenci se věnuje také Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. To 

vydává každoroční výroční zprávy, kde se toto téma objevuje. Na webu však je 

v současnosti dostupná pouze výroční zpráva za školní rok 2007/2008 a text, který se 

věnuje primární prevenci je velice stručný a žádné konkrétnější aktivity nebo cíle 

vyhodnoceny nejsou. 

Pro naši práci je nejdůležitější pozice krajské školské koordinátorky prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže, kterou je Ing. Věra Nouzová, s níž jsem dělala 

polostrukturovaný rozhovor. Její funkce188 je koordinační a koncepční, účastní se 

výběrových řízení na přidělení grantů, vypracovává metodické pokyny a další materiály 

pro žadatele o granty, hodnotí jejich výstupní dokumenty a působí v roli kontaktní osoby 

pro spolupracující instituce. Iniciuje také setkání metodiků prevence z Pedagogicko-

psychologických poraden, která se konají dvakrát až třikrát ročně. Spolupráci koordinuje 

krajská školská metodička prevence, která řídí i každoroční pravidelná zářijová setkávání 

                                                 
188 Přesní vymezení je v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních z roku 2007, článek IV, odstavec 4. 
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metodiků prevence z  PPP, kde se projednává aktuální situace a vývoj a dohadují 

možnosti spolupráce. 

Existuje také Koncepce péče o ohrožené děti na území hl. m. Prahy (opět 

neobsahuje příliš konkrétní a kvantifikované cíle) a podpora mnoha aktivit nespecifické 

primární prevence. Tento výčet ovšem není vyčerpávají, jedná se spíše o nastínění 

systému a hlavních strategických a programových dokumentů. 

 

6.4.5 Pražské centrum primární prevence 

Pražský magistrát zřídil společně s 1. lékařskou fakultou UK novou obecně 

prospěšnou organizaci Pražské centrum primární prevence. Zatím probíhá pilotní fáze 

ověřující koncepci centra, které by mělo v budoucnu koordinovat a metodicky řídit 

primární prevenci v celé Praze. Podle ředitele Pražského centra primární prevence Mgr. 

Aleše Kudy, by bylo potřeba, aby takováto regionální a krajská centra primární prevence 

vnikla po celé republice. K tomuto závěru došel i výstup pracovní skupiny pro primární 

prevenci v rámci programu Phare Twining Project (2000–2001) ve spolupráce 

s Rakouskem189. Údajně je k této systémové změně vůle190. Tato centra by koordinovala a 

metodicky řídila primární prevenci v daném okrese, což by vedlo k efektivnější prevenci, 

která by koncepčně a systematicky pokrývala všechny potřeby a nedocházelo by k 

opomíjení některých cílových skupin191. Tato nově vzniklá centra by zavedla dodržování 

následujících jednotných pravidel: 

 

1) „Jednotná kritéria kvality a efektivity, 

2) Jednotný systém evidence (tzv. výkaznictví) a evaluace, 

3) Důraz na soběstačnost škol v oblasti všeobecné prevence, 

4) Respekt a držení hranic specializace všech aktérů v MČ (např. sledování a 

odstraňování duplicit a držení se definované role každého subjektu atd.), 

5) Nenarušování tématické celistvosti jednotlivých resortních linií a společné 

vyjednávání o jejich harmonizaci na úrovni MČ a Prahy a nikoli posilování 

jejich rozdílů, 

                                                 
189 Podle materiálu Pražské centrum primární prevence: Základní informace, 2009: 1. 
190 Ovšem nikdo jiný z odborníků se mi o této myšlence nezmínil. 
191 Podle Miovského in Pellar, 2010. 
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6) Sdílení pravidel pro vzdělávání pracovníků a dodržování personálních 

požadavků na odbornost a zajištění specializačních programů na úrovni 

selektivní a indikované prevence, 

7) Aktivní zapojení do společných projektů na úrovni celé Prahy“ (tamtéž). 

 

Naplánovaná koncepce centra je velice slibná a pokud by se ji jeho činnost plnila 

podle tohoto plánu, zamezilo by se mnoha nedostatkům, které jsou v současnosti 

kritizovány (a které dokládá i tato práce). Zatím však z rozhovorů se školními metodiky 

prevence i dalšími odborníky vyplynulo, že zatím žádné zlepšení nepocítili, a čekají, 

s čím PCPP v budoucnu přijde. 

Během svého výzkumu jsem se respondentů dotazovala na jejich obeznámenost 

s činností PCPP. Odborníci až na výjimku věděli, že bylo zřízeno, ale nevěděli o jeho 

činnosti (s výjimkou Ing. Věry Nouzové a a PhDr. Pavly Bubleové z PPP, které s nimi 

spolupracují). Školní metodici prevence neměli ani ponětí, že tato organizace vůbec 

existuje. 

PCPP by mělo vypracovat strukturu minimálních preventivních programů, která 

by byla jednotná pro všechny pražské školy. Podle Ing. Věry Nouzové by se jednalo o 

„formulář“, který by stanovoval strukturu, do níž by školy vyplňovaly program podle své 

potřeby. V rámci této struktury by byla také část věnovaná evaluaci. V současnosti působí 

pod PCPP pracovní skupina, která na jednotném minimálním preventivním programu 

pracuje. 

 

6.4.6 Městské úřady 

Jednotlivé městské části, potažmo jejich úřady, jsou dalším činitelem v rámci 

systému. Ty na základě delegovaných funkcí plní úkoly místních samospráv a mají tak na 

starosti sociální, bezpečnostní a vzdělávací agendu a tedy i školy, jejichž jsou zřizovateli a 

v nichž se prevence odehrává. Úřady městských částí nemají ani v Praze jednotnou 

strukturu192 (přestože agenda je u všech stejná), podrobnosti si tedy ukážeme na Praze 5, 

na kterou se v této práci zaměřujeme. 

Do naší problematiky zasahují především následující orgány. Oddělení krizového 

řízení a prevence kriminality, které spadá pod Kancelář městské části Praha 5, se podílí 

                                                 
192 Někteří odborníci či zaměstnanci úřadů hovoří o potřebě zřízení jednotné struktury, zatím se však žádná 
reforma reálně nerýsuje. 
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na sledování a vyhodnocování situace kriminality na Praze 5 (mimo problematiky 

zneužívání návykových látek). Spolupracuje s Policií ČR i Městskou policií a také na 

agendě grantové politiky prevence kriminality193. Odbor školství a kultury, který plní 

roli zřizovatele škol na Praze 5, má ve své činnosti podíl na tvorbě a realizaci koncepce 

školství a mimoškolní činnosti v MČ Praha 5194. Jejich aktivity v souvislosti s primární 

prevencí však obsahují pouze „přeposílání nabídek preventivních programů“ (PaedDr. 

Dagmar Drmotová). Monitorování ani vyhodnocování rizikového chování, primární 

prevence ani podmínek pro její realizaci na školách nedělají s odkazem na to, že jde o 

agendu plně v kompetenci ředitelů škol v souvislosti s jejich právní subjektivitou195. 

V rámci projektu financovaného z prostředků z EU realizovali v letech 2006–2008 

vzdělávací semináře pro školy zaměřené na evaluaci. V rámci těchto aktivit by měly být 

účastníci údajně vzděláni také v oblasti evaluace preventivních aktivit. V řešení 

konkrétních záležitostí pak školy mají spolupracovat přímo se sociálním odborem. 

Sociální odbor zajišťuje mimo poskytování sociálních dávek, terénní práce a další 

agendy také poradenskou a výchovnou činnost, sociální prevenci a prevenci kriminality. 

Působí zde protidrogový koordinátor , který se podílí na sledování a vyhodnocování 

situace v oblasti zneužívání návykových látek na území Prahy 5 a jejich prevenci. 

Odtrženě (na jiné adrese a tedy se sníženou úrovní kontaktů a komunikace) působí 

Oddělení sociální prevence196, které vede PhDr. Helena Volechová, s níž jsem 

absolvovala výzkumný rozhovor (dříve působila jako kurátor a protidrogový koordinátor). 

Tato pracoviště obecně plní funkci koordinační, plánovací, měly by i metodickou. 

Předpokladem je vzájemná spolupráce se zainteresovanými aktéry, ta však v praxi 

mnohdy selhává vlivem odlišných očekávání jednotlivých aktérů (např. pedagogů a 

sociálních kurátorů), neznalosti postupů, povinností či možností, upozaďování 

komunikace kvůli nedostatku času atd. Zanedbání spolupráce relevantních aktérů 

(především školy, sociálního odboru, příp. NNO) však může vést k výraznému 

prohloubení problémů dítěte namísto včasné intervence197. Vzhledem k problematičnosti 

                                                 
193 Podle WWW: <http://www.praha5.cz/abook.php?cat=&id=68> (18. 4. 2010). 
194 Podle WWW: <http://www.praha5.cz/abook.php?cat=32&id=105> (18. 4. 2010). 
195 Podle PaedDr. Dagmar Drmotové. 
196 Vzhledem k situaci a k pojetí tohoto oddělení se však zaměřuje až na sekundární a terciální prevenci. 
197 Za účelem posílení této spolupráce byl na Ministerstvu vnitra vytvořen tzv. „Systém včasné intervence“, 
který pracuje právě za intenzivní komunikace a spolupráce všech aktérů, kteří s problémovým dítětem 
přijdou do styku a mohou diagnostikovat vznikající problémy. Jako jednou z klíčových metod práce je 
svolání případové konference, kde se v případě hrozících či již se vyskytnuvších problémů dítěte všichni tito 
aktéři včetně rodičů sejdou a společně vytvoří řešení, na jehož realizaci se všichni podílejí. Tento projekt je 
nyní v pilotní verzi realizován např. na Praze 2 a plánuje se jeho plošné zavedení. 
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území Prahy 5 z hlediska četnosti sociálních problémů je podle PhDr. Volechové 

problémem také zcela nedostatečná kapacita terénní práce. Sledování rizikového chování 

všeho druhu a jeho řešení monitorují (na základě zákona 359/1999 Sb.), každoročně 

vypracovávají statistiky, které zasílají na MHMP a MPSV. Jsou však tajné a nejsou tak 

k dispozici veřejnosti.  

Podoba spolupráce je vzhledem k přetíženosti kurátorů taková, že se do školy 

dostaví až v případě výskytu problému na základě žádosti o pomoc ze strany školy (řeší 

se tedy ex-post, což však v mnoha případech odporuje zákonu o sociálně-právní ochraně 

dětí, který stanovuje oznamovací povinnost hlásit detekované či tušené problémy dítěte). 

Spolupráci se školami hodnotí Volechová jako rozkolísanou: některé školy na Praze 5 

spolupracují intenzivně, jiné se snaží „vyřešit vše samy“ nebo se ozývají „až když je 

pozdě“198. Při nástupu do nynější funkce nechala zpracovat všeobecnou analýzu situace 

na školách se zaměřením na výchovné problémy, které řeší především. S tím souvisí také 

skutečnost, že na školách spolupracují především s výchovným poradcem, v případě 

potřeby se účastní výchovných komisí. I přes „rozkolísanost“ spolupráce Volechová 

uvádí, že přehled o situaci na školách mají. Jako problematický moment spolupráce však 

označuje právě opožděné oznámení problému ze strany školy. Tato skutečnost souvisí 

také s tím, že školy se „nechtějí otevřít“. Důvodem může být jednak to, že škola je určitý 

více či méně uzavřený „mikrosvět“, jednak ze strachu z nařčení ze selhání a obava o 

poškození dobrého jména školy. 

 

 

                                                 
198 Např. přes 200 neomluvených hodin žáka na konci školního roku či pokročilé stádium šikany. 
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Obr. 10        Struktura systému Úřadu MČ Praha 5 zasahující do oblasti primární prevence 

 
Zdroj: autorka 

 
 
 Z tohoto grafu je patrné, že do problematiky zasahuje hned několik sekcí úřadu a 

pro kvalitní primární prevenci je klíčová společná koncepce a vzájemná spolupráce. Ta 

však v reálu nefunguje úplně ideálně. Na otázku po sledování primární prevence na 

školách a její kontrolu, mi úředníci nebyli schopní odpovědět a přehazovali si mě 

z jednoho odboru na druhý. Nakonec se ukázalo, že monitoring a kontrolu jednotně nikdo 

z ÚMČ jednotně nedělá (nemá ji ve své gesci, všichni jsou zahlceni jinou agendou). 

Školní primární prevence se sleduje především skrze granty, o které ale zdaleka všechny 

školy nežádají a jejichž zaměření nepokrývá celou oblast primární prevence, a skrze 

krizové situace, kdy musí zasáhnout příslušné orgány. 

Městské úřady se zpravidla do primární prevence aktivně příliš nezapojují. 

Sociální kurátoři a další sociální pracovníci sice se školou spolupracují, avšak převážně 

v souvislosti s řešením již vzniklých problémů dítěte a nejedná se tedy o prevenci 

primární, ale až sekundární či terciální. Minimální preventivní programy by však měly 

uvádět sociální odbory jako spolupracující instituce. V sepsaných programech sice tato 

spolupráce mnohdy není zaznamenaná, ale školy se na sociální odbory v praxi v případě 

problému skutečně obrací. Velice často se to však nestane včas199 a škola kontaktuje úřad 

                                                 
199 Informace od osoby, která si přála nezveřejňovat za touto výpovědí své jméno. 
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až v pokročilém stádiu problému. A to i přesto, že informování orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí v případě neblahého vývoje dítěte je na základě zákona 359/1999 Sb. 

povinné. Na druhou stranu je to právě obecní úřad, který je povinen ohrožené děti 

vyhledávat200. Z oslovených školních metodiků prevence výslovně hodnotilo spolupráci 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako „dobrou“ většina škol. 

 

6.4.7 Pedagogicko-psychologické poradny 

 Poradny se do systému primární prevence zapojují jednak konkrétní prací se žáky 

se speciálními potřebami (např. odborná pomoc při řešení výchovných problémů), 

především však skrze metodika prevence, kterého má každá poradna. Ten podle 

vyhlášky o poskytování poradenských služeb v poradně „zajišťuje prevenci sociálně-

patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků 

prevence“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb., § 5 písm. e). Podle Metodického pokynu k prevenci 

by pak měl školní metodiky také metodicky podporovat, spolupracovat se školami 

v řešení aktuálních problémů, udržovat kontakt se všemi relevantními aktéry a vzdělávat 

se v problematice201. Jeho úvazek by měl být minimálně poloviční, doporučuje se však 

celý202. V Praze ovšem mají podle krajské školské metodičky prevence Ing. Věry 

Nouzové metodika prevence na poloviční úvazek pouze dvě poradny: PPP pro Prahu 5 a 

13 a PPP pro Prahu 1. Příčinou mohou být do značné míry nedostatečné finance od 

zřizovatele, kterým jsou pro PPP kraje. Podle PhDr. Ivany Slavíkové z Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství (dále jen IPPP) vyjde úvazek jednoho 

pracovníka na cca 250 000 Kč (vč. odvodů). Slavíková také označila dva současné trendy: 

jednak se na PPP „hrne stále více povinností“, jednak již téměř završený trend slučovat 

poradny pod kraje pod jednu právnickou osobu, která má detašovaná pracoviště. To je 

výhodné pro zavádění jednotného systému práce a hodnocení203. 

 Co se týká vzdělávání metodiků prevence z PPP, není povinné (dříve však bylo), 

protože IPPP ze své pozice již metodikům nemůže vzdělávání přikázat (to může nyní 

pouze zřizovatel). Dříve se metodici setkávali pravidelně každého půl roku za účelem 

výměny informací a školení, což ovšem skončilo (spolu s projektem z EU skrze který 

                                                 
200 Zákon 359/1999 Sb., §10 odst. 1 a). 
201 Podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, hlava II, článek 4, odst. 4. 
202 Tamtéž. 
203 Podle Mgr. Aleše Kudy z PCPP. Jedná se především o zvažované zavádění jednotných metodických a 
evaluačních nástrojů. 
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byly na tyto aktivity zdroje). Metodici si nyní mohou, ale nemusí vybírat z nabídek 

vzdělávání IPPP podle svého uvážení a financí. Podle Slavíkové zájem o vzdělávání 

v posledních letech výrazně opadl. V rámci vzdělávání v oblasti prevence je podle ní 

kladen důraz také na evaluaci („musíme vědět, co děláme, proč to děláme a jak to 

děláme“). Na školení však podle ní chodí především ti metodici, kteří jsou aktivní a o 

problematiku mají zájem. Mnoho těch, kteří svoji roli pravděpodobně neplní podle kritérií 

stanovených vyhláškou a Metodickým pokynem, se profesně nevzdělává. 

Pro úplnost dodejme, že IPPP má pro poradny roli metodickou a koordinační, 

organizuje pravidelná setkávání, vydává odborné materiály, provádí výzkumy a analýzy, 

tvoří koncepce a podklady pro legislativu204. Nyní se pracuje na aktualizované vyhlášce o 

poskytování poradenských služeb205. 

 Slavíková z IPPP jednoznačně potvrdila mou hypotézu o tom, že funkce 

metodika prevence z PPP není dostatečně vymezena a že tedy pokud metodici 

z poraden sami neví, co mají přesně dělat, nemohou dostatečně dobře vést školní 

metodiky. Tuto situaci považuje za velmi problematickou. Podnikají se však systémové 

kroky k nápravě: je připravována novelizace vyhlášky o poradenství, v níž budou 

konkrétní standardy činnosti PPP včetně činnosti metodika prevence. Vzhledem k tomu, 

že se připravuje nový školský zákon, se vyčkává, až se tento zákon schválí (což už 

nicméně kvůli politickým bojům trvá velice dlouho206), aby nebylo nutné vyhlášku opět 

novelizovat (je na něj navázaná). 

 Na pozici metodika prevence v PPP pro ZŠ na Praze 5 a na Praze 13 (funguje 

jedna poradna pro obě městské části) je PhDr. Pavla Bubleová a to nově od září 2009 na 

poloviční úvazek207. Z rozhovoru s ní vyšlo najevo, že náplň její funkce je definována  

vágně, takže si náplň a způsob práce určuje sama, a že všeobecně schází systémová 

podpora (nemá např. k dispozici centrální registr škol, nemá na všechny školní metodiky 

prevence kontakty, nemusela absolvovat žádný specializační výcvik (který také 

neabsolvovala) aj.). Její práce v roli metodika vzhledem k brzkému datu rozhovoru po 

nástupu do funkce teprve dostávala jasnější rysy, zaměřovala se však především na 

zprostředkovávání nabídek vzdělávacích aktivit a pořádání seminářů a poskytování 

                                                 
204 Podle PhDr. Ivany Slavíkové z IPPP. 
205 Vyjde však až s předpokládaným novým školským zákonem, na kterém se již dlouho pracuje. Pokud by 
vyšla dřív, bylo by následně nutné ji novelizovat. 
206 Podle Slavíkové bylo projednávání znění údajně staženo z jednání poslanecké sněmovny proto, že tento 
zákon navrhla Česká strana sociálně demokratická. 
207 Do té doby byl metodik pouze na 0,2 úvazku a podle Bubleové „stíhal řešit jenom krizové situace“. 
Bubleová zároveň působí na poloviční úvazek jako školní psycholožka (např. pro ZŠ Plzeňská). 
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konzultací ohledně tvorby minimálních preventivních programů. Evaluaci těchto 

programů na ZŠ na Praze 5 hodnotí jako „v plenkách“, „tlak na ní není a moc se nedělá“, 

navíc ji učitelé „vnímají jako administrativní zátěž“. 

 Objevuje se kritika spolupráce s PPP ze strany některých pedagogů či metodiků 

prevence, kteří si stěžují, že poradny nejsou flexibilní a neposkytují jim pomoc a podporu 

v aktuálních situacích potřeby. Jako příklad můžeme uvést žádost školy o vyšetření žáka 

s výraznými kázeňskými problémy, které vyvrcholily aktuální kauzou. PPP žáka objedná 

na vyšetření, ovšem až za několik měsíců (pravděpodobně kvůli přetíženosti) a ani po půl 

roce škola nemá k dispozici výsledky. Posílení spolupráce pak může být jedním ze 

stanovených krátkodobých cílů programu. 

 

6.4.8 Policie ČR a městská policie 

Policie má v souvislosti s naší prací dvě funkce: jednak řeší nastalé problémy, 

jednak realizuje prevenci na školách. Policie ČR realizuje na školách bezplatné 

preventivní projekty, které se zaměřují především na dvě oblasti: dopravu a šikanu208. 

Mezi základními školami je dlouhodobě hojně využívaný program na posílení právního 

vědomí a prevenci víceméně všech typů rizikového chování. Útvar prevence Městské 

policie hl. m. Prahy (v našem případě Městská policie Praha, potažmo Obvodní ředitelství 

Městské policie Praha 5) realizuje bezplatně preventivní programy v oblastech bezpečné 

chování, dopravní výchova a zdravověda, ochrana osob a majetku a sociálně patologické 

jevy209, které jsou určeny pro druhý stupeň základních škol a pro školy střední a jsou 

odstupňované podle věku žáků (př. 5. třídu je program Drogy I, pro 6. třídu Šikana apod.). 

Jako příklad funkční spolupráce lze uvést situaci, kdy se děti policistovi v rámci 

programu svěří s něčím, co je trápí a co naplňuje skutečnost, jíž ošetřuje zákon č. 

359/1999 Sb. Policista se následně spojí se sociálním odborem a situace se začne řešit za 

spolupráce včasně a za spolupráce všech těchto aktérů210. 

 

                                                 
208 Viz WWW: <http://www.policie.cz/clanek/akce-a-projekty-akce-a-projekty.aspx> (20. 3. 2010). 
209 Konkrétní programy jsou k dispozici na WWW: <http://www.mppraha.cz/prevence/prednaskova-
cinnost/socialne-patologicke-jevy.htm> (20. 3. 2010). 
210 Tento konkrétní případ jedné ZŠ z Prahy 5 uváděla vedoucí oddělení sociální prevence ÚMČ Prahy 5 
PhDr. Helena Volechová. 
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6.4.8.1 Nestátní neziskové organizace 

Neziskové organizace poskytující programy primární prevence hrají v naší 

problematice, významnou roli. Právě ony provádějí drtivou většinu programů specifické 

prevence. V Praze jich působí celá řada211. Mezi významné nestátní neziskové organizace, 

které realizují programy primární prevence na základních školách v Praze patří např. 

Prev-Centrum, Proxima sociale, PROSPE, SANANIM, Institut Filia, Život bez závislostí, 

PRAK, ProPrev, Anima, CEVAP, Barevný svět dětí, ACET, aj. MŠMT zavedlo v roce 

2006 systém certifikací (pouze ovšem na protidrogovou prevenci). Standardy odborné 

způsobilosti – stejně jako certifikační řád a metodika místního šetření, které v systému 

certifikací také figurují – jsou schváleny MŠMT, Radou vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky a Výborem pro udělování certifikací primární prevence uživatelů 

návykových látek při MŠMT. V současnosti je akreditovaných 37 organizací, v Praze pak 

6 organizací (prvních šest výše jmenovaných)212. Certifikace zaručuje odbornost a kvalitu 

daných programů. Je časově omezená. U většiny organizací byla platnost max. do 

prosince 2010 (u některých organizací platila jen do konce roku 2009), avšak MŠMT tuto 

platnost i před současné zastavení systému certifikace prodloužilo. 

Důvodem tohoto pozastavení procesu je podle PhDr. Ivany Slavíkové odebrání 

oprávnění IPPP, který ji coby instituce zřízená MŠMT od počátku uděloval. K tomuto 

kroku MŠMT vedla pravděpodobně snaha tuto kompetenci převést na jinou instituci 

(uvažovalo se o Národním vzdělávacím fondu, anebo přímo MŠMT), což však zatím 

zůstává nevyřešeno. Tím pádem nikdo nezískal na provoz udělování certifikací finance a 

certifikace tak jsou již dlouhou řadu měsíců pozastavené. Systém vznikal s myšlenkou, že 

certifikace preventivního programu bude časem podmínkou pro udělení účelových dotací 

(grantů). Tento plán se zatím nenaplnil, přesto je stále v uvažování. Současná situace však 

tuto možnost víceméně vylučuje, protože pozastavení systému a nízký počet 

certifikovaných organizací neumožňuje tuto podmínku zavést. V případě, že by byla 

zavedena, by pravděpodobně muselo být ustanoveno přechodné období, během kterého 

by si organizace zajišťovaly certifikaci, protože jinak by došlo k tomu, že by preventivní 

programy „neměl kdo dělat“. 

                                                 
211 Podle některých krajských metodiků prevence v pracovní skupině o roli krajských metodiků prevence na 
konferenci Možnosti a cesty primární prevence, které jsem se účastnila 9. 11. 2009, je naopak v některých 
regionech ČR výrazný nedostatek realizátorů preventivních programů. Tam školy řeší situaci buď 
svépomocí, nebo pozváním nelokálního poskytovatele. Problémem ale bývá zaplacení cestovného a tak 
mnoho škol externí odborné poskytovatele preventivních programů nevyužívá. 
212 Podle aktuálního zveřejněného seznamu MŠMT, viz WWW: <http://www.msmt.cz/socialni-
programy/certifikace> (18. 2. 2010). 
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Mgr. Aleš Kuda z PCPP kritizuje systémové nastavení, kdy si školy zvou na 

programy NNO, protože „naprosto nestačí kapacity“. Podle Kudy je problém v tom, že 

kdyby chtěli služby NNO využívat všechny školy, „nedalo by se to zvládnout“. To ovšem 

souvisí také s jeho přesvědčením, že systém je nastavený tak, že finance na prevenci by 

měly získat pouze certifikované organizace, kterých je v Praze pouze zmíněných 6. Proto 

by se podle něj měla certifikace rozšířit na všechny druhy rizikového chování (v 

současnosti je zaměřena pouze na protidrogovou prevenci), což je podle PaedDr. Jiřího 

Pilaře z MHMP v dlouhodobém plánu, který se však stále nepodařilo naplnit213. 

Podle Mgr. Aleny Petriščové, vedoucí Centra primární prevence o.s. Prev-

Centrum se podoba spolupráce v oblasti realizace preventivních programů na školách 

liší podle jednotlivých vzdělávacích zařízení. Velice významnou roli hraje ředitel, který 

může být prevenci nakloněný, nebo ji naopak dusit. Pro spolupráci je také důležitá role 

školního metodika prevence, který je hlavní kontaktní osoba, a podle Petriščové je pro 

spolupráci „dobrý hlavně osobní kontakt a výměna informací“. Významná je ovšem 

podpora všech pedagogických pracovníků školy, protože právě oni působí na 

žáky dlouhodobě a jejich přístup klima na škole a úspěšnost prevence výrazně ovlivňuje. 

Bohužel stále poměrně často stává, že se pedagogové do systému prevence odmítají 

zapojit (především proto, že „mají své práce dost a musí děti především vzdělávat“). 

Podle Petriščové je pro úspěšnou spolupráci externích preventistů a školy nezbytné 

„namotivovat aspoň polovinu pedagogického sboru“. Podle Školního preventivního 

programu pro ZŠ by se preventivní aktivity měly zaměřovat také na pedagogy214. Některé 

neziskové organizace proto mají své preventivní programy zaměřené kromě dětí také na 

ně. Konzultace pro pedagogy jsou u Prev-Centra pravidlem215 (ovšem tuto možnost ne 

všechny školy využívají). Dále je možné pedagogy školit v problematice primární 

prevence, připravovat pro ně sebezkušenostní výcviky apod. Např. Prev-Centrum o.s. 

podle Petriščové v současnosti pracuje na přípravě speciálního projektu pro pedagogy. 

Lze sledovat pozitivní posun v přístupu neziskových organizací, které stále více 

podporují interaktivní formu výuky. Zároveň z rozhovorů se školními metodiky 

prevence vyplynulo, že pozvolna nastává pozitivní posun také v přístupu škol ke 

spolupráci s neziskovými organizacemi. Ten spočívá především v tom, že školy začínají 

spolupracovat s organizacemi dlouhodobě a pozvolna ustupují od objednávání 

                                                 
213 Podle Doubravy, Učitelské noviny, 9/2009. 
214 Kap. 2.1 Program pro osobnostní a sociální rozvoj ve vztahu k prevenci. 
215 U většiny ostatních neziskových organizací  
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jednorázových akcí, které představovaly především přednášky – tedy klasická 

neinteraktivní forma frontálního předávání informací od neznámých lektorů a to buď ve 

třídě, nebo dokonce masové akce v kinech a divadlech, u nichž je prokázána nižší úroveň 

efektivity (viz kapitola 6.4.2 Co je (ne)efektivní prevence). Vždy ovšem záleží na 

konkrétní škole a nejde o všeobecný jev, ale spíše pozvolný trend u části škol. Ten souvisí 

také s další skutečností, kterou pojmenovává řada odborníků (např. PhDr. Ivana 

Slavíková, Mgr. Alena Petriščová či PhDr. Pavla Bubleová). Jde o to ve 2. polovině 90. 

let a především kolem přelomu tisíciletí nastal „boom“ primární prevence , kdy se její 

potřebnost dostala do širokého povědomí, podařilo se prosadit řadu systémových změn a 

odborníci i pedagogové projevovali velký zájem o školení (většinu z nich realizovaly 

právě neziskové organizace). Nyní jsme se ale dostali do fáze, kdy „mají všichni dojem, 

že už všemu rozumí“ a zájem o další rozšiřování znalostí a dovedností významně opadl. 

Určitou výjimku tvoří problematika šikany a kyberšikany. Dlouho ji školy odmítaly vůbec 

připustit, vzhledem k její „epidemičnosti“ jsou však nyní více přístupní k informacím i 

řešení (podle Koláře, 2009). 

Jen pro úplnost dodejme, že některé preventivní programy (zpravidla pouze 

jednorázové přednášky či návštěvy v zařízení) dělají také další instituce jako Státní 

zdravotní ústav, Psychiatrická léčebna Bohnice, Dům dětí a mládeže, Česká hygienická 

stanice, různí divadelníci apod. Dále existují četné organizace realizující programy ve 

volném čase, ty však se školami příliš nespolupracují a proto se zde jimi nebudeme 

zabývat. 

 

6.4.9 Základní školy 

Předposledním článkem našeho souboru aktérů jsou samotné základní školy. 

Školy se liší podle zřizovatele, což je významné s ohledem na přidělování dotací, 

kontroly, strategie, možnost nařizování konkrétních kroků, zodpovědnost, zodpovídání se 

atd. Jejich zřizovatelem je zpravidla příslušný úřad místní samosprávy (obce), v našem 

případě městská část (např. Prahy 5). Významný vliv na ně má MŠMT, které utváří 

koncepci vzdělávání a příslušnou legislativu. Uvádí v platnost např. zmiňované metodické 

pokyny k prevenci. Metodické pokyny ale nejsou právně závazné a školy se jimi řídit 

nemusí, přestože to zpravidla dělají, protože jsou „disciplinované“ (podle PhDr. Ivany 

Slavíkové). 
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Systém primární prevence na školách vychází právě z metodického pokynu, 

konkrétně z pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních z roku 2007. 

Pokyn pojmenovává systém primární prevence, který by měl fungovat za součinnosti 

MŠMT, krajského úřadu, krajského školského koordinátora prevence, metodika prevence 

z PPP, ředitele školy, školního metodika prevence a třídních učitelů. Role školního 

metodika prevence je vymezena Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a spočívá ve třech hlavních 

oblastech: koordinační a metodické, informační a poradenské. Podrobně se funkci 

školního metodika prevence i spolupráci jednotlivých pedagogů a odborníků v rámci 

školy budeme věnovat v následující kapitole. 
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Obr. 11 Struktura aktérů primární prevence na základních školách 

 

 
 

Zdroj: autorka 
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216 V případě závažných problémů kolidujících se zákony škola kontaktuje složky policie. V případě 
závažných výchovných problémů dítěte je možné jej na základě dohody se sociálním odborem dítě 
doporučit ke spolupráci se Střediskem výchovné péče (dále jen SVP), což je školské pracoviště poskytující 
všestrannou preventivně-výchovnou péči216. Na Praze 5 funguje SVP Klíčov – Malvazinky, které je zároveň 
výchovným ústavem. Jedná se však již o návazné aktivity sekundární či terciární prevence. 
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Buzkové v souvislosti s novým školským zákonem č. 561/ 2004, o předškolním, středním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání217 (s účinností od 1. 1. 2005). Funkci a 

roli školního metodika prevence vymezuje především vyhláška o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních z roku 2005, 

konkrétně příloha č. 3/II,  která je součástí novely školského zákona z roku 2004. 

 

6.4.9.1.1 Funkce a činnost 

Funkce sestává ze tří oblastí poskytování služeb: metodické a koordinační, 

informační a poradenské. V první zmíněné oblasti jde o koordinaci tvorby a kontrola 

přípravy a realizace preventivního programu školy včetně jeho konkrétních aktivit, aktivit 

školy zaměřených na prevenci rizikového chování, metodické vedení pedagogů v oblasti 

prevence rizikového chování  a koordinace jejich vzdělávání, koordinace spolupráce 

s dalšími relevantními odborníky a institucemi, kontaktování odpovídajícího odborného 

pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu 

rizikového chování, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích školy, jejichž 

rizikové projevy chování řeší specializovaná pracoviště a vedení písemných záznamů 

umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a 

realizovaná opatření218. 

V oblasti informační se jedná o monitorování, zjišťování a předávání odborných 

informací o problematice rizikového chování, „o nabídkách programů a projektů, o 

metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy, 

prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

zkušeností, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 

prevence“ (příloha č. 3/II, vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, 2005) rizikového chování. 

V poslední, poradenské oblasti, je činností školního metodika prevence 

monitorovat samostatně i ve spolupráci s třídními učiteli rizikové projevy chování u žáků 

(především rizikových) a poskytovat jim poradenské služby, příp. je přímo doporučit 

specialistům, a konečně připravovat podmínky pro integraci žáků se specifickými 

poruchami chování a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto 

žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 
                                                 
217 Dostupný na WWW: <http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf> (22. 3. 2010). 
218 Podle příloha č. 3/II vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
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Problémem je, že řada metodiků prevence svou funkci přijala proto, že na ně podle 

jejich slov „spadla“, resp. ředitel určil, že jím bude právě on. To však s sebou nese 

mnohdy absenci motivace se primární prevenci věnovat, poněvadž se jedná o další 

agendu, o práci „navíc“. Takto svou funkci získalo 5 ze 12 metodiků, s nimiž byl 

proveden výzkumný rozhovor, a jedná se tedy o častý jev. Navíc tito „nechtění“ metodici 

prevence zpravidla nemají specializační výcvik pro školní metodiky prevence a ani se jej 

nechystají podstoupit (v případě Prahy 5 to platí pro 4 z 5 „nechtěných“ metodiků). Tuto 

skutečnost lze považovat za průvodní jev ustanovení, že metodika prevence má mít každá 

škola. Vzhledem k tomu, že MŠMT i většina odborníků považuje jeho funkci a činnost za 

důležitou, bylo by třeba problém systematicky řešit. Dalším problémem, který se 

s výcvikem pojí, jsou finance (výcvik je placený). Výcvik je spojen přímo s osobou 

metodika a tak se školy mohou z důvodu fluktuace obávat této „investice“. Více se o 

výcviku dozvíme v následující kapitole. 

 

6.4.9.1.2 Podpora pro výkon činnosti 

Ukázali jsme si že náplň činnosti je bohatá. Otázkou samozřejmě je, zda realita 

odpovídá tomuto plánu. Na základě dat z absolvovaných rozhovorů jak s odborníky, tak 

přímo se školními metodiky prevence bylo zjištěno, že situace je velmi rozkolísaná. Dvě 

hlavní příčiny jsou: podpora primární prevence na škole ze strany vedení a motivace, 

znalosti a osobní nasazení školního metodika prevence. Podívejme se však nejprve na 

podmínky pro školní primární prevence dané systémem. 

 Vymezení činnosti jsme si uvedli, avšak druhou stranou mince je poskytovaná 

podpora ze strany státu. Většina školních metodiků prevence si stěžuje právě na to, že 

jejich agenda je velmi rozsáhlá, avšak podmínky zdaleka neumožňují potřebné zázemí 

pro kvalitně odvedenou práci. Zaprvé je důležitá ta skutečnost, že školní metodik 

prevence provádí běžnou přímou pedagogickou činnost219 a nemá tzv. „úlevu 

z vyučovaných hodin“, kterou má ke své funkci např. výchovný poradce. Důvodem 

zřízení tohoto institutu je poskytnutí času a prostoru pro daného odborníka, aby se mohl 

věnovat této činnosti a odborně se připravovat na výkon své funkce. Všichni oslovení 

školní metodici prevence na otázku, zda by uvítali úlevu z hodin, shodně odpověděli, že 

                                                 
219 Školní metodici prevence učí různé předměty, poměrně často se však jedná o rodinnou výchovu, 
osobnostní výchovu ap. 
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ano. Nejčastěji jmenovaným důvodem bylo to, že by se tak mohli školnímu 

preventivnímu programu více věnovat. 

Druhá oblast stížností se pojí s finančním odměňováním výkonu této funkce. 

Značná část školních metodiků prevence nemá za plnění této funkce žádnou, pevnou 

částku, žádné prémie ani nic podobného. To však souvisí jednak s vedením školy a jeho 

vůlí odměňovat a jednak se specializačním výcvikem, jehož absolvování podmiňuje 

přidání 1 – 2 000 Kč měsíčně. Stává se však i to, že ředitelé neposílají metodiky na 

školení právě proto, aby nemuseli tuto částku vyplácet220. 

Třetí kritizovanou oblastí je rozsáhlá administrativa , s níž ovšem souvisí i naše 

evaluace. Někteří učitelé volají dokonce po posile vyhrazené administrativním 

záležitostem. Kritizují povinnost „permanentního papírování“ s tím, že často se zjišťované 

skutečnosti kříží a kryjí (i např. v souvislosti s granty) a tím spíš učitele administrativa 

obtěžuje, protože „mají své práce dost“ a krátí se jim tím čas věnovaný žákům či přípravě 

na vyučování. Tento problém lze ovšem minimalizovat zefektivněním administrativy. Její 

vypuštění není žádoucí ani možné, stejně tak je žádoucí udržet, rozšířit a zefektivnit 

evaluaci, jejíž potřebnost jsme si ukázali v teoretických východiscích. Je však třeba 

podporovat trend k efektivní a štíhlejší administrativě. Celkově je pociťovaný nedostatek 

podpory v současnosti u metodiků skutečně výrazný. 

 

6.4.9.1.3 Odborný výcvik 

Tyto výcviky realizují akreditované instituce, v Praze jich je v současnosti pět. 

Výcvik realizuje zaprvé Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Jedná se o specializační kurz221 celoživotního vzdělávání. Trvá 250 hodin a „je zaměřen 

na získání odborných znalostech a dovednostech v poradenské a školní psychologii pro 

budoucí školní metodiky prevence na ZŠ a SŠ“ (Pedagogická fakulta UK, 2009: 37). 

Vstup do programu je podmíněn titulem Mgr. z pedagogiky, alespoň 1 rokem 

pedagogické praxe a projitím výběrového řízení (vstupní zkouška). Podmínkou 

absolvování je studium 250 hodin (200 hodin přímé a 50 hodin nepřímé výuky), 

                                                 
220 Podle Pilaře in Doubrava, Učitelské noviny, 9/2009. 
221 Název „Školní pedagogicko-psychologické služby – školní metodik prevence“, realizuje Katedra 
psychologie, akreditace č. 25 730/2008-25-563, název „Vzdělávací program pro učitele – školní metodiky 
prevence“, č. akreditace 34 675/2005-25-487. Více viz WWW: 
<http://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=320> (24. 3. 2010) či WWW: 
<http://dvpp.msmt.cz/advpp/organizace.asp> (27. 3. 2010), kde jsou obecně informace o akreditovaných 
programech. 
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závěrečná práce a zkouška. Ročně studium stojí 8 000 Kč, celkově tedy 16 000 Kč 

(standardní délka studia je 4 placené semestry a pátý neplacený na zhotovení závěrečné 

práce). Dalšími vzdělávacími institucemi je Filosofická fakulta UK222, Život bez 

závislostí, o.s.223 (pro absolvování musí účastníci vytvořit vzorový minimální preventivní 

program), Prev-Centrum, o.s.224, Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské 

fakulty UK. Podle Ing. Věry Nouzové, krajské školské koordinátorky prevence, chystá se 

akreditace kurzu, který bude vést PPP pro Prahu 1, 2 a 4. 

Podmínky všech jsou víceméně identické. Počet účastníků se pohybuje běžně mezi 

25 – 35 na jednom kurzu. Kurzy jsou „ukončené obhajobou závěrečné písemné práce a 

závěrečnou zkouškou před komisí (program zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky, 

včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou 

pomoc – dle Standardů pro udělování akreditací DVPP“ (Metodický pokyn k primární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, 

2007: 7, článek 6, odst. 2). S certifikátem absolventa výcviku může školní metodiky 

prevence školu požádat o finanční odměnu 1 000 – 2 000 Kč měsíčně jako odměnu za 

svou preventivní činnost. Někteří metodici bez výcviku (či bez ohledu na něj) dostávají za 

plnění této funkce prémie, nejde však o systémové řešení a záleží pouze na vůli vedení. 

Jako nejčastější důvod, proč školní metodici prevence toto vzdělávání 

neabsolvují, uváděli respondenti jednoznačně časovou náročnost, dále také finanční 

stránku (vedení školy nechtělo kurz hradit). V letech 2005–2008 v ČR běžel projekt 

„VIP kariéra“ (VIP znamená „vzdělávání-poradenství-kariéra“), který se zaměřoval na 

podporu školských poradenských pracovišť (vzniklo jich 100). Po jeho skončení navázal 

v červenci 2009 dvouletý projekt „VIP II“, jehož cílem je rozvoj těchto pracovišť a 

„přiblížení služeb škole, žákům a rodičům a vytvoření metodického zázemí pro pedagogy, 

(...) doplnění systému služeb a vytvoření záchytné sítě a krizové linky pro pedagogy, 

mobilní tým metodiků a systém vzdělávání pro školní psychology a metodiky prevence a 

monitorovací systém“ (Zapletalová, 2009). Projekt ovšem pokrývá značně omezený počet 

škol (podporuje 140 pracovišť)225 a navíc se nezaměřuje přímo na metodiky prevence, ale 

spíše na výchovné poradce, školní psychology a speciální pedagogy (což je ovšem na 

školách rozhodně potřeba). V některých případech tak na výcvik zdroje opravdu nejsou, 

                                                 
222 Kurz pro metodiky prevence na školách, č. akreditace  MŠMT – č.j. 23 101/2007 – 25 –508 a 28 
440/2009-25-663, cena 18 670 Kč, resp. 19 470 Kč za 250 hodin. 
223 Akreditace MŠMT č. 29367/2005-25-399, cena 25 000 Kč. Život bez závislostí, o.s. také vydává časopis 
Prevence a organizuje vzdělávací kurz Poradna metodika prevence (dva typy, každý 8 hodin). 
224 Akreditace MŠMT č. 15 987/2006-25-315. 
225 Podle Zapletalové, 2009. 
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jsou ale i případy, kdy metodik prevence je do problematiky „zapálený“ a svou práci chce 

odvádět kvalitně a vzdělávání se věnuje, ovšem hlavní problém je v tom, že mu vedení 

školy namísto podpory „hází klacky pod nohy“. Motivovaní metodici prevence, kteří by 

navíc kvalitně prováděli evaluaci preventivních aktivit, jsou spíše výjimkou226. 3 metodici 

z Prahy 5 pak specializační vzdělávací kurz neabsolvovala z toho důvodu, že agendu 

dostali na starost teprve s novým školním rokem a ještě „nenašli čas“. Někteří pak uváděli 

jako důvod to, že mají zkušenosti z praxe (to ale mohou chápat např. i jako to, že „dlouho 

dělali výchovného poradce“, což je jiná agenda) anebo „na fakultě studovali psychologii a 

pedagogiku“. 

Těmto zjištěním odpovídá také názor PaedDr. Jiřího Pilaře z Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy MHMP, který se domnívá, že „nejslabším místem primární 

prevence je práce metodiků primární prevence ve školách, z nichž mnozí nejsou 

potřebným způsobem vzděláni a nemají pro svou práci dostatek času. Zatím se stále ještě 

nepodařilo snížit jim úvazek a dostatečně navýšit finanční ohodnocení o speciální 

ohodnocení. Zjistili jsme totiž, že někteří ředitelé škol neposílají metodiky na školení, aby 

nemuseli příplatek vyplácet“ (Doubrava, Učitelské noviny, 9/2009). 

 

6.4.9.1.4 Potřebnost funkce školního metodika prevence 

 Velice podstatnou otázkou je, zda má funkce školního metodika na školách smysl. 

Pomineme-li fakt, že je daná vyhláškou, zůstává stále k řešení to, zda je tato funkce 

skutečně potřebná, zda je tím, co školy v oblasti primární prevence nejvíce potřebují a zda 

je vhodným nástrojem k podpoře a realizaci primární prevence na školách. Důkladné 

zodpovězení těchto otázek by vydalo na celý výzkum, pokusíme se zde tedy o stručnější 

argumentaci. 

 Na otázku „Považujete funkci školního metodika prevence za potřebnou?“, 

odpověděli všichni metodici prevence pozitivně. Tento názor sdílí i velká část odborníků. 

Z oslovených z tohoto výzkumu s potřebností funkce nesouhlasila pouze PhDr. Ivana 

Slavíková z IPPP. Ta se naopak domnívá, že školní metodik prevence je „slepou 

vývojovou větví“ a místo něj by do škol poslala školní psychology a etopedy, jejichž 

působení by podle ní bylo vzhledem k problémům škol výrazně efektivnější. Také 

odborníci se všeobecně shodují v tom, že školních psychologů, speciálních pedagogů a 

etopedů by mělo být na školách výrazně více, ovšem uznávají také funkci metodika 
                                                 
226 Podle PhDr. Ivany Slavíkové z IPPP. 
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prevence. Těchto odborníků však na plošné pokrytí není v ČR dostatek. Na základě všech 

zjištěných informací z výzkumu vyšlo, že pozice školního metodika prevence je potřebná. 

Předpokladem je ovšem jmenování vhodného pedagoga a absolvovaný výcvik, který 

zaručí schopnost tuto pozici zastávat. 

 V současném nastavení systému by uvažovanými alternativami mohlo být např. 

zrušení funkce školního metodika prevence s tím, že koordinační činnost by převzal 

ředitel školy a metodické vedení výchovný poradce. Problémem tohoto řešení a 

obdobných variant ovšem je to, že ředitel i výchovný poradce jsou zahlceni svou agendou 

a nemají dostatek prostoru pro kvalitní a odpovědný přístup k primární prevenci, na 

jejímž významu se všichni shodují. Jak jsme si ale řekli, pokud je dělaná neodborně a 

špatně, nejen že nepřinese prospěch, ale může dokonce ublížit. Reálnou variantou by bylo 

spojení funkce školního metodika prevence a výchovného poradce do jedné osoby, 

agendy by však zůstaly stejně rozsáhlé. Tuto možnost školy v rámci současného systému 

mají227, nicméně metodický pokyn výslovně stanovuje, že vzhledem „k náročnosti a 

odbornému zaměření činnosti školního metodika prevence není vhodné slučovat jeho 

funkci s funkcí výchovného poradce“ (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 2007: 7, 

hlava II, článek 6, odst. 3). Na zkoumaných školách na Praze 5 se tato situace vyskytla 

pouze jednou, kde však souběžné zastávání obou funkcí trvá již 5 let. 

Za předpokladu, že by školní metodik fungoval tak, jak má, bylo by metodické a 

koordinační řízení celého preventivního programu školy jedinou, odborně vzdělanou 

osobou a agenda by se neštěpila mezi množství osob, což vždy přináší značné riziko 

vzniku zmatku a komunikačních a realizačních obtíží. Tuto otázku zde tedy můžeme 

uzavřít s tím, že odborníci z oblasti primární prevence vesměs roli školního metodika 

prevence vítají jako značný přínos v systému. Další výzkum je však žádoucí. Pro naši 

práci však je stěžejní evaluace školních preventivních programů, které by se měly 

realizovat i za předpokladu, že by role školního metodika prevence neexistovala. On je 

však prvním výkonným, zodpovědným pracovníkem a pro naši problematiku má pozitivní 

význam. Problémy, které se vyskytují, spočívají spíše v nedostatečně kvalitní 

implementaci této politiky. 

 

6.4.9.1.5 Kvalita činnosti 

                                                 
227 Využívá ji např. ZŠ Plzeňská z Prahy 5. 



 96 

Na základě rozhovorů jak s odborníky, tak se samotnými metodiky prevence a 

také na základě analýzy minimálních preventivních programů základních škol v Praze lze 

s jistotou říci, že kvalita poskytovaných služeb je velmi rozkolísaná a jejich hodnocení je 

značně neodborné (tomu se však budeme věnovat až později). 

Prevence je velmi často realizována bez potřebné systematičnosti, externí lektoři 

jsou zváni nahodile, většinou podle toho, jaké nabídky metodikům přijdou emailem. 

Stejně tak nahodile jsou využívány exkurze (např. do vězení či do čističky odpadních 

vod). Tato praxe je mnohdy zapříčiněná vychýlenou motivací k prevenci: cílem není 

dobře a kvalitně provádět prevenci, ale provádět ji tak, „aby byla“ a „aby kontrola viděla, 

že něco děláme“ 228. Stává se to u těch metodiků, kteří o tuto problematiku nejeví zvýšený 

zájem (ač její důležitost uznávají) a agendu dostali přidělenou od vedení školy, „protože 

škola musí mít metodika prevence“. Prevence je tak někdy dělaná víceméně jen formálně. 

O něco častější je však ten případ, kdy u metodiků snaha o kvalitní prevenci je, 

avšak není vůle jí věnovat příliš času a je navíc dělaná neodborně. Nejčastěji nastává 

situace, kdy je program sestaven nesystematicky a není příliš propracován, relativně často 

pokulhává objednávání programů od externích realizátorů a koordinace aktivit. 

Výrazný problém v oblasti plnění funkcí metodika prevence leží v oblasti 

poradenské. Jak již bylo řečeno výše, odborný výcvik nemá 5 z 12 metodiků (13. metodik 

rozhovor odmítl). Přestože mohou mít řadu zkušeností, navštěvovat kurzy či semináře a 

čerpat informace od dalších kolegů, měli by podle vymezení role na základě vyhlášky č. 

72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, právě oni být těmi, kdo bude garantem 

odbornosti a bude schopný odborně řešit nastalé problémy (či dotyčné delegovat na další, 

odborné pracoviště). Otázkou samozřejmě je, nakolik je v tomto výcvik dokonalý a plní 

své funkce. 

Co se týče informační činnosti, během výzkumu nebyly zaznamenány žádné 

závažnější nedostatky. Metodici odborná pracoviště, na která se mohou v případě potřeby 

obrátit, znají a jejich služby využívají (ač někdy pozdě). Jediné, co nebylo dostatečné, 

byla informovanost o možnostech vzdělávání. Metodici, kteří by měli mít na starosti 

nejen vzdělávání své, ale i ostatních pedagogů, nemají k dispozici přehled realizovaných 

vzdělávacích aktivit. Ty potom volí převážně na základě nabídek, které jim přicházejí 

elektronickou poštou, někteří potom na doporučení či na základě zkušenosti, často však i 

tradice. Na Praze 5 však nyní došlo k obratu – nová metodička prevence z PPP začala 

                                                 
228 U těchto výroků nechci jmenovat konkrétní metodiky prevence, nicméně problém toho, že „dnes je řada 
školních preventivních programů jen papírově“ zmínila i ředitelka IPPP PhDr. Jana Zapletalová. 
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metodiky pravidelně informovat o možnostech vzdělávání a organizovat vlastní semináře. 

Navíc organizuje vlastní semináře, kam zve významné odborníky. Školní metodici tyto 

kurzy začínají stále více navštěvovat. Opět zde však platí, že účast je založená na jejich 

dobrovolnosti a tak pokud metodik nemá vůli a ředitel jej netlačí, vzdělávání neprobíhá. 

Tento případ platí právě především pro „špatné“ metodiky prevence. 

Velmi významný vliv na kvalitu činnosti metodika má také jeho postavení ve 

škole, podpora ze strany vedení školy, spolupráce s učiteli a s dalšími odborníky (školní 

psycholog, výchovný poradce, příp. etoped aj.). Pokud ostatní nespatřují roli metodika 

prevence jako potřebnou a odmítají s ním spolupracovat, je jeho práce do velké míry 

znemožněna. Právě v tom je ovšem klíčový přístup vedení školy a odborného vzdělávání 

pedagogů v oblasti primární prevence. Během výzkumu byl zaznamenán případ, kdy 

učitelé preventistu příliš neuznávají a případné problémy řeší raději se školním 

psychologem, přestože by agendou spadaly k metodikovi prevence. 

 Za účelem snazší orientace jsem vytvořila typologii školních metodiků prevence. 

Její kategorie jsou následující: 

 

1) Nadprůměrné plnění funkce 

2) Průměrné plnění funkce 

3) Nedostatečné plnění funkce 

 

Nadprůměrný metodik zodpovědně plní svou funkci, sepisuje minimální 

preventivní program, primární prevence na škole je systematická, dobře naplánovaná 

(časově i vzhledem k věku dětí), metodik ji kvalitně koordinuje, snaží se motivovat a 

zapojovat ostatní pedagogy, absolvoval specializační výcvik, prokazuje znalosti a zájem o 

primární prevenci, průběžně se vzdělává, sestavuje nabídky vzdělávání ostatním 

pedagogům, komunikuje s externími preventisty, každoročně vyhodnocuje a aktualizuje 

preventivní program, spolupracuje s dalšími odbornými orgány a experty atd. Jedná se 

tedy o ideální naplnění funkce tak, jak byla stanovena v Metodickém pokynu k prevenci a 

ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb. Je třeba mít na paměti, že plnění funkce 

metodika silně určují podmínky, které na škole panují. 

Druhá kategorie označuje metodiky prevence, kteří stanovenou funkci nezastávají 

podle plánu, avšak působí na škole poměrně aktivně a primární prevenci relativně utváří a 

koordinují. Zpravidla však nemají specializační výcvik a odborné znalosti, nechtějí 
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problematice věnovat příliš času, nemotivují kolegy, řadu záležitostí přenechávají řediteli 

či ležet ladem atd. Do této kategorie se řadí většina školních metodiků prevence. 

Nedostatečně svou funkci plní ti metodici, kteří se prevenci příliš věnovat nechtějí, 

funkce jim byla zpravidla přidělena vedením školy, nemají specializační výcvik, 

preventivní program není koncepční a promyšlený, plnění funkce i prevence je formální. 

U těchto případů doporučuji zvážit převedení funkce na jiného pedagoga nebo zvýšení 

podpory a zájmu o plnění povinností ze strany vedení. Koordinace aktivit není 

přesvědčivá, spolupráce s relevantními odborníky silně pokulhává, metodik nemonitoruje 

aktivity, program nevyhodnocuje atd. Podle výstupů z výzkumu na základních školách na 

Praze 5 se tento případ týká 3 metodiků z 12. Ač nemůžeme na základě těchto výsledků 

zobecňovat, jedná se o plnou ¼ metodiků, což naznačuje k nedostatečnému fungování 

systému. Je však třeba upozornit, že nedostatečné plnění funkce nemusí znamenat vysoký 

výskyt rizikového chování mezi žáky. Vždy záleží na charakteru a klimatu školy a 

přístupu vedení, ostatních poradenských pracovníků a ostatních pedagogů, příp. i přístup 

externích preventistů a samozřejmě na skladbě žáků. 

 

6.4.9.2 Ředitel školy 

Do primární prevence na škole se zapojuje řada dalších pracovníků školy. Osoba 

ředitele je pro školu zcela klíčová, což platí i pro oblast prevence. Všichni oslovení 

odborníci, s nimiž byly vedeny výzkumné rozhovory se shodli, že pokud ředitel není 

primární prevenci nakloněn, nemůže na škole fungovat tak, jak by měla. Podpora ředitele 

je klíčová v tom, že právě on vytváří podmínky pro školní prevenci a to „zabezpečením 

poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci sociálně  

patologických jevů, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným 

vyhodnocováním Minimálního preventivního programu a začleněním Školního 

preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu 

školy229“ (Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže ve školách a školských zařízeních, 2007, hlava II., čl. 4, odst. 5). Dále řeší 

nastalé problémy, jmenuje vhodného školního metodika prevence, umožňuje specializační 

                                                 
229 § 18 písm. c)  zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). 
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vzdělání metodika prevence a vzdělávání v oblasti primární prevence celému 

pedagogickému sboru a podporuje spolupráci mezi všemi aktéry230. 

Např. PhDr. Ivana Slavíková důrazně vyzdvihuje „osvícenost“ ředitele ve vnímání 

důležitosti primární prevence a v její podpoře231. Podle ní je však „většina z nich 

neosvícených“. Pokud je tedy ředitel „neosvícený“ a prevenci nepodporuje, či ji přímo 

brzdí, a metodik prevence aktivní, vznikají boje metodika za zapojení preventivních témat 

do výuky, za financování prevence a za využívání preventivních programů, aktivit a 

možností vzdělávání. V případě, že je metodik laxní, chybí tlak ze strany vedení, který by 

metodika donutil ke kvalitně provedené práci. Tento model je podle odborníků častější, 

což souvisí také s faktem, že mnoho preventistů je jmenováno přes určitý nesouhlas 

(ředitel by měl jmenovat člověka vhodného a odborně způsobilého či mu umožnit 

vzdělávání). Důležitost podpory ředitele a shodu v přístupu s metodikem k prevenci 

potvrdila i evaluační studie Miovské, Miovského a Václavkové232. 

V našem případě na Praze 5 také v několika případech nastala situace, kdy ředitel 

sám obstarává značnou část prevence, ale jeho komunikace s preventistou přitom není 

dostatečná. Tím se podkopává autorita a smysl pozice preventisty, především ale 

koncepčnost programu, protože každý dělá něco jiného a „jedna ruky neví, co dělá 

druhá“. Na otázku „Podporuje vedení školy primární prevenci na Vaší škole?“ 

odpovědělo 8 metodiků jednoznačně pozitivně, 2 odpověděli, že podpora se zvyšuje a 

pouze 2 odpověděli, že vedení prevenci „příliš nepodporuje“. Tyto odpovědi však 

vypovídají o vnímané míře podpory ze strany metodiků, nikoli o reálné podpoře v praxi. 

Metodici se navíc mohou obávat kritizování svého vedení anebo mají dojem, že podpora 

stačí i v případech, kdy by externí preventisté považovali situaci za alarmující (např. 

metodik prevence, který tvrdí, že na jejich škole se nevyskytuje šikana233, sice může mít 

pravdu, ale výrazně pravděpodobnější je varianta, že situaci posuzuje neodborně a že tedy 

nebude odborně hodnotit ani další prvky prevence). 

 

                                                 
230 Podle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách 
a školských zařízeních, 2007, hlava II., čl. 4, odst. 5. 
231 Tuto informaci má především od školních metodiků prevence, kteří jsou aktivní, motivovaní a chodí na 
školení do IPPP. Tím spíš se obává toho, jaká je situace na školách, kde ani metodik prevence ani ředitel 
nevěnují prevenci pozornost. 
232 Více viz Miovská, Miovský a Václavková, 2008: 17–18. 
233 Podle PhDr. Michala Koláře (seminář, 2009) a PhDr. Miloslava Čedíka (rozhovor) se šikana 
přinejmenším v počátečních stádiích vyskytuje na víceméně na všech školách. 
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6.4.9.3 Třídní učitel 

Pro prevenci na škole je třídní učitel klíčovou osobou. Právě on je tím, kdo děti 

zná nejlépe, kdo by na ně měl nejvíce působit (např. spolu mohou vytvořit kodex chování) 

a kdo by tedy měl také jako první detekovat vznikající problémy a včas zasáhnout tak, 

aby se problém nerozvinul. Jejich aktivní spolupráce s metodikem prevence je tedy pro 

kvalitní fungování stěžejní. Předpokladem ovšem je důvěra v metodika prevence a v jeho 

schopnosti agendu kvalifikovaně zvládat a jednak adekvátně. Třídní učitelé podezření na 

problémy zpravidla řeší na schůzkách pedagogů (především na pedagogických radách), 

ovšem právě metodik prevence je referenční osobou, která by měla převzít záštitu nad 

řešením situace. Třídní učitelé, resp. všichni učitelé, by měli procházet kurzy 

celoživotního vzdělávání (příp. jinými kurzy) a rozšiřovat si své odborné znalosti např. o 

problematiku šikany a metodiku práce se třídou s nezdravým klimatem, se žáky 

s poruchami učení či chování atd. Měli by také sledovat současné trendy a být připraveni 

reagovat na situace, které mohou nastat (např. přistižení žáka při kouření, záškoláctví, 

užívání nelegálních návykových látek aj.)234. Stejně tak by měli všichni učitelé zapojovat 

primární prevenci přímo do vyučování. Koncepce by měla být vytvořena vždy na začátku 

školního roku a preventista by měl mít přehled o tom, jakou agendu kdo kdy přibližně 

probírá. Toto zapojení prevence do školních vzdělávacích programů je přirozenou cestou, 

jak přirozeně a ve vhodném kontextu dětem látku podat. Některé školy tímto způsobem 

řeší většinu preventivních aktivit. 

 

6.4.9.4 Školní psycholog 

Roli školního psychologa vymezuje zmíněná vyhláška o poskytování 

poradenských služeb ve školách235. Obecně platí, že školy, které jeho služeb využívají, si 

jeho činnost chválí. Není však samozřejmostí, že by jej školy měly. Důvodem je 

především nedostatek financí. Školní psycholog dělá diagnostiku žáků a depistáže, 

konzultační a poradenskou práci (pro žáky, rodiče i učitele), intervenční, metodickou a 

vzdělávací činnost. Může působit v rámci školního poradenského pracoviště (pokud je na 

škole zřízené). To bývá centrem odborníků, kde kromě psychologa bývá členem také 

školní metodik prevence, výchovný poradce a příp. další odborníci. Činnosti těchto 

pracovišť jsou školami, které je zřizují, vysoce hodnoceny (např. ZŠ Grafická z Prahy 5). 

                                                 
234 Doporučené postupy v těchto případech však stanovuje Metodický pokyn č.j. 20 006/2007-51. 
235 Viz vyhláška č. 72/2005 Sb.. str. 501 – 502. 
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Je však možné využívat služeb psychologa z příslušné Pedagogicko-psychologické 

poradny, což je běžná praxe a školy z Prahy 5 si ji většinou chválí. 

 

6.4.9.5 Výchovný poradce 

Výchovný poradce má na starosti především kariérní poradenství pro žáky, 

potřebné služby pro žáky se specifickými potřebami a také metodickou a informační 

činnost236. Jeho role v prevenci je také značná, protože připravuje půdu pro integraci žáků 

se zdravotním znevýhodněním, monitoruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

spolupracuje s rodiči a poradenskými pracovišti a podílí se na výběru dalšího studia či 

zaměstnání (a motivace pro to), apod. Jeho spolupráce se školním metodikem prevence je 

také důležitá, protože jejich agendy se na řadě míst překrývají či doplňují. Výchovný 

poradce je povoláván k řešení kázeňských a výchovných problémů žáků, což jsou situace, 

kdy zpravidla dochází k rizikovému chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových 

látek, šikanování). Pokud má škola zřízené poradenské pracoviště či preventivní tým, měl 

by být výchovný poradce – stejně jako školní psycholog – jeho členem. 

 

6.4.10 Rodiče 

Skupina rodičů je velice heterogenní. Všichni však jsou povinni posílat děti po 

dobu povinné docházky do školy a tím se stávají aktéry školních preventivních programů. 

Vzhledem k jejich nezastupitelné a naprosto klíčové roli ve výchově je jejich pozice 

výjimečná. Zároveň je podstatná jejich aktivní spolupráce se školou, protože „je 

prokázáno, že vzájemná spolupráce výraznou měrou přispívá ke školní úspěšnosti dětí i 

k prevenci sociálně-patologických jevů. (...) Výukové a výchovné problémy nelze řešit bez 

spolupráce na obou stranách, nelze dělat preventivní opatření“ (Školní preventivní 

program pro mateřské a základní školy a školská zařízení,  2001: 22). Rodiče by také měli 

být jednou z cílových skupin preventivních aktivit. Tyto aktivity vztažené na rodiče by se 

měly týkat seminářů o rizikovém chování, příp. o způsobech výchovy, komunikaci 

s dětmi, řešení problémů s nimi. Dále školy mohou zvát rodiče na různé volnočasové akce 

školy jako oslavy Vánoc a Velikonoc, projektové dny, karnevaly atd. Začlenění rodičů do 

                                                 
236 Podrobněji opět ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. 
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preventivních programů je tedy jednak z důvodů aktivní spolupráce a zájmu o dítě a dění 

ve škole237 a také z důvodů informovanosti rodičů o rizicích. 

Podle všech dotázaných, s nimiž byly vedeny výzkumné rozhovory, jednoznačně 

platí, že „nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole, 

dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život 

znehodnocujících závislostí a jedů. Tato prevence je dána i souladem mezi rodinou a 

školou“ (tamtéž). Tato spolupráce však v praxi značně selhává. Obě strany se v případě 

vzniku problému vzájemně obviňují z pochybení ve výchově a z neplnění svých 

povinností. Rodiče tak vyčítají škole, že děti neochránila, škola vyčítá rodičům, že se 

dětem nevěnují a nedostatečně je vychovávají, škola že má především vzdělávat a nemůže 

suplovat roli rodičů. Nutno říct, že odborníci se kloní na stranu škol a dokládají to 

zkušenostmi s neochotou rodičů se školou spolupracovat a především výraznému snížení 

pozornosti věnované výchově svých dětí související s jejich pracovním vytížením a 

budováním kariér238. Nezájem rodičů o život a výsledky dětí ve škole dokládá také 

alarmující míra neúčasti na třídních schůzkách, kam se na mnoha školách dostavuje 

minimum rodičů (např. do pěti rodičů z třicetihlavé třídy)239. Přesto se v současnosti podle 

PhDr. Pavly Bubleové z PPP pro Prahu 5 a 13 rodiče  začínají o problematiku rizikového 

chování a prevenci na školách zajímat, což podle ní souvisí i s medializací šikany. 

 

6.5 Teorie programů 

Teorie primární prevence vychází do velké míry ze zjištění z praxe a jsou zakotveny 

ve výsledcích řady výzkumných šetření240. Zpracování základního logického rámce 

preventivního programu a jeho ukotvení v teorii je pro úspěch programu stěžejní241. 

                                                 
237 Tento model odkazuje k principům tzv. komunitní školy, která za aktivní spoluúčasti všech aktérů 
zúčastněných ve výchovně-vzdělávacím procesu školy včetně okolní komunity za využívání principů 
spolupráce a vysokého stupně komunikace nejúčinněji zabraňuje vzniku rizikového chování či umožňuje 
nejlepší prostředí pro případné řešení problémů. Na tuto problematiku je specialista PhDr. Miloslav Čedík, 
který ji ověřuje v několikaletém projektu na jedné základní škole v Praze. 
238 Tuto skutečnost v rozhovoru potvrdili např. PhDr. Slavíková, PhDr. Čedík, PhDr. Volechová, Mgr. 
Kulíšková či Mgr. Petriščová. 
239 Např. podle Brigity Kufové ze ZŠ U Santošky. Naopak ZŠ Waldorfská, která funguje na principu 
komunitní, alternativní školy, má úroveň spolupráce rodičů velice vysokou. 
240 Z českého prostředí známe v této oblasti především výzkumné šetření pod vedením Doc. PhDr. Michala 
Miovského, PhD. o výzkumu drogové prevence na Praze 6 (více viz kapitola 8.3.3.1 nebo např. WWW: 
<http://www.adiktologie.cz/articles/cz/218/1075/Evaluace-komunitniho-typu-primarne-preventivniho-
programu-uzivani-navykovych-latek.html> (17. 2. 2010). 
241 Podle Jaap van der Stel, 1998: 13. 
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Pokud bude tato složka opomenuta, je ohroženo celkové pojetí programu, mnoho 

programů také skončilo neúspěchem. O to důležitější je jejich evaluace. 

V praxi si školy teorii programu nevytvářejí. Není to však nutné, protože je 

obsažena ve zmíněných metodických materiálech – především ve zmíněném Metodickém 

pokynu k primární prevenci, který vychází z konceptu primární prevence i jejich ověření 

z praxe a Školního preventivního programu pro mateřské a základní školy a školská 

zařízení, který ale nevyužívají zdaleka všechny školy. Metodický pokyn však neobsahuje 

žádné informace o tom, kdo a jakým způsobem jej sestavoval, neposkytuje odkazy na 

odborné studie, které by stály v jeho pozadí. Tato nedostatečná teoretická ukotvenost je 

silně problematická a vzhledem k tomu, že není ani ve strategických dokumentech, 

přelévá se dále do všech podřízených strategií a programů. Neznamená to, že by proto 

strategie a programy neměly být funkční (naopak zpětná vazba z praxe funguje relativně 

dobře), nicméně absence tohoto ukotvení ubírá na důvěryhodnosti. 

Metodický pokyn ZŠ na Praze 5 jako zdroj výslovně uváděly pouze 2 školy, 

ovšem 9 dalších škol mělo požadované schopnosti a znalosti žáků specifikované tak, že 

víceméně odpovídaly jejich specifikaci v tomto programu (pouze 2 školy tedy z programu 

nevycházejí). Základní teoretickou myšlenkou preventivních programů je to, že pokud na 

jedince působíme adekvátní prevencí, snížíme jeho náchylnost k rizikovému chování a 

v důsledku tedy i výskyt tohoto chování. Intervence musí však splňovat řadu podmínek, 

které jsme si uvedli v kapitole 6.4.2 Co je (ne)efektivní primární prevenci. 

 

6.6 Struktura a obsah programů 

V této kapitole si uvedeme souhrn základních okruhů, které školy rozpracovávají, 

nebo které naopak často schází, ač by své místo v programu měly mít. Jak již bylo řečeno, 

žádná přesná metodika toho, jak by minimální preventivní program měl vypadat 

(modelový program) neexistuje. Skloňovaný metodický pokyn k prevenci na školách 

stanovuje program jen obecně a vymezuje především kompetence zúčastněných aktérů. 

Školní preventivní program MŠMT se zaměřuje obecně na znalosti a dovednosti, kterých 

by si žáci měly pomocí prevence a vzdělávání na školách osvojit. Jednotná struktura tedy 

zatím není, avšak, jak bylo zmíněno, pro Prahu se připravuje a také MŠMT již několik let 

hovoří o vytvoření jednotného modelového dokumentu. Je však velmi pravděpodobné, 

že ve chvíli, kdy se tyto nástroje začnou zavádět, se zvedne vlna odporu, protože jednak 

to řadě preventistů přidělá práci, jednak – a to je hlavní – již všichni mají určitou strukturu 
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vytvořenou a tak bude snížená ochota přistoupit na změnu. Pravděpodobně dojde také 

k debatám o konkrétní podobě daného nástroje. Opět je ovšem ve hře otázka kontroly. 

 V rámci žádostí o dotaci v programu „Zdravé město Praha 2010“ školy poprvé 

povinně přikládaly svůj minimální preventivní program. Programů se tak sešlo 268 a 

z Magistrátu hl. m. Prahy putovaly do Pražského centra primární prevence, kde měla 

autorka díky navázané spolupráci možnost je prostudovat. Podmínka předložení programu 

se ukázala pro některé školy jako popud program vůbec sepsat (např. metodička prevence 

z  PPP PhDr. Pavla Bubleová několika školám z Prahy 5 pomáhala s jeho vytvořením 

právě za účelem žádosti o grant). 

 Obecně většina pražských programů škol, které žádaly o dotaci242, má alespoň 

částečně vypracované tyto části: cíle programu, cílové skupiny, konkrétní preventivní 

aktivity, poměrně často se vyskytuje i personální zajištění, harmonogram, vzdělávání 

učitelů, spolupráce s dalšími organizacemi či kontakty na ně, finanční rozvaha. Ojediněle 

se vyskytují také způsoby spolupráce s rodiči, evaluace a přílohy jako školní program 

proti šikanování či krizový plán. Podrobné a kvalitní rozpracování jednotlivých částí však 

není vůbec běžné. Velká řada minimálních preventivních programů je sepsána 

v několikastránkovém dokumentu, nezřídka jde pouze o 3 strany formátu A4. Tyto 

programy však nemají rozpracované jednotlivé části a čtenáři či hodnotiteli nemohou 

poskytnout dostatek potřebných informací. Na Praze 5 je průměrná délka minimálních 

preventivních programů na ZŠ (s výjimkou jedné školy, která nemá program vypracovaný 

vůbec) 5,25 stran. Rozsah byl následující: 1–3 strany: 5 škol, 4–5 stran: 3 školy, 6–10 

stran: 3 školy, 11–15 stran: 1 škola. 

 Dostáváme se k tomu, kdo je adresátem či čtenářem těchto programů ve smyslu 

psaného dokumentu. Kromě samotného metodika a hodnotitele žádostí o grant by měl 

sloužit také ředitelům a ostatním učitelům a odborníkům ze školy, dále rodičům, 

realizátorům jednotlivých preventivních aktivit, ČSI, PPP a zřizovateli. Někdy jej 

v současnosti využívají i jiné školy pro inspiraci, mohou sloužit také pro samotné žáky (ač 

jim adresovány nejsou). 

 Jako značný problém se během výzkumu ukázala otázka, zda je kauzalita mezi 

kvalitou sepsaného minimálního preventivního programu a kvalitou realizované primární 

prevence na škole, resp. zda je kvalitní systematická prevence podmíněna „kvalitně“ 

sepsaným programem. Na základě výstupů z výzkumu lze říci, že jednoznačná kauzalita 

                                                 
242 Je pravděpodobné, že o dotaci žádaly především školy, které k primární prevenci přistupují aktivněji. 
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neexistuje, avšak že podrobně sepsané programy jsou zpravidla na těch školách, kde 

prevence funguje systematicky, odpovědně a promyšleně. Je to do určité míry tím, že 

samotné vytvoření preventivní strategie může napomoci kvalitě realizovaných programů. 

Důvody jsou následující: vhodná strukturace a dobře napsaný, propracovaný program 

mohou pomoci systematicky ujasnit co je cílem programu, na koho se zaměřuje, jak a kdy 

budou aktivity probíhat, kdo je bude realizovat, jak se budou vyhodnocovat a financovat. 

Při sepsání kvalitního dokumentu by měl metodik všechny tyto položky vyřešit. Pokud 

v těchto kategoriích nebude jasno, program nemá solidní základ a stojí „na vodě“. Pokud 

to naopak metodik jednou zodpovědně udělá a vedení školy i ostatní kolegové program 

schválí, stačí jej v následujících letech pouze adekvátně aktualizovat, protože základní 

cíle, metody atd. by měly být dlouhodobé, návazné a poměrně stabilní.  

Je třeba uvést také tu skutečnost, že kvalitně napsané programy zpracovávají 

především odborní metodici, kteří mají o problematiku zájem a skutečně se jí věnují 

(nejde tedy o „vynucené“ neodborné preventisty). U nich pak není tolik překvapivé, že se 

sepsání programu věnují a lze tedy vysledovat souvislost mezi kvalitním programem a 

kvalitním metodikem prevence. 

Může se stát, že i kvalitně sepsaný program je pouze formální, ovšem jedná se 

spíše o výjimky. Formální programy zpravidla nebývají příliš podrobně rozpracované. 

Každopádně tedy platí výtka mnohých odborníků a lidí z praxe, např. PhDr. Heleny 

Volechové, že programy jsou často napsané jen formálně a v praxi se jim nevěnuje 

pozornost, což dokládají i výsledky tohoto výzkumu. V některých případech také dochází 

namísto aktualizace programu k jeho pouhému „okopírování“ a změní se pouze číslice 

školního roku. K dalším rysům „neživých“ programů patří stanovené cíle v podobě 

nicneříkajících floskulí, rigidita v preventivních aktivitách a jejich malá pestrost (škola 

např. zve již 10 let pouze jednou za rok příslušníky Policie ČR a jezdí do divadla U 

Hasičů na přednášku), absence vyhodnocení programu z předchozího roku, odkazování se 

k neaktuálním materiálům (např. původní Metodický pokyn k prevenci). Tyto rysy jsou 

vodítkem při sledování jednotlivých obsahových částí programu a odhalování formálnosti 

programu. Hlubší vhled je pak možný díky osobnímu rozhovoru s metodikem prevence, 

kdy na základě zkušenosti a díky možnosti porovnání řady škol je zřetelné, kdy je 

metodik aktivní a prevence na škole funguje, a kdy naopak funkci plní spíše formálně. 
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6.6.1 Analýza situace školy 

Abychom byli schopni stanovit, co se má v rámci programu dělat přednostně a na 

jaké skupiny žáků, pedagogů či rodičů se speciálně zaměřit, je nutné vyhodnotit současný 

stav a stávající rizika. Právě to poskytne analýza současného stavu a podmínek, kterou 

doporučuje i Školní preventivní program MŠMT243. Tato analýza by se měla zaměřit 

kromě zkoumání věcných skutečností (např. přilehlý park, kam děti chodí kouřit a ve 

kterém se pravidelně vyskytují lidé pod vlivem drog, či nově zřízená herna v okolí), ale 

také klima školy, spolupráci s ostatními pedagogy, rodiči, externími spolupracovníky atd. 

a trendy těchto prvků. Dobře zpracovaná analýza poskytne kvalitní východisko pro 

stanovení cílů programu (především krátkodobých). 

 

6.6.2 Cíle programu 

Stanovení cílů programu by mělo být samozřejmostí, zároveň se jedná o zásadní 

předpoklad pro evaluaci (jak jsme si ukázali v teoretických východiscích v kapitole 6.1.). 

Pokud je realizován nějaký program, jsou na něj alokovány prostředky z veřejných zdrojů 

a je mu věnován čas mnoha osob, je nezbytné vědět a jednoznačně určit, proč se daný 

program dělá, co je jeho cílem. U minimálních preventivních programů však není 

výjimkou, že tyto veličiny nejsou v programu obsažené, a pokud jsou, nejsou dostatečně 

jasně specifikované. Podle zmiňovaného Metodického pokynu k prevenci by programy 

měly mít stanovené dlouhodobé a krátkodobé cíle244. To je ovšem v praxi výjimečné. 

Stanovení obecného cíle mají téměř všechny programy, avšak mnohdy jsou cíle zcela 

vágní. Vypovídající ilustrací k tomu je situace naší Prahy 5, kde 4 školy neměly cíle 

v programu definované vůbec, zbylé školy cíle stanovené měly, ovšem v mnoha 

případech byly však naprosto vágní a nezakládají žádné konkrétní, měřitelné cíle. 

Stanovení cílů jako „Bezpečné a respektující prostředí.“ je potom nedostatečný. A to už 

proto, že neumožňuje ověřit, zda byl cíl naplněn245. 

 

                                                 
243 Viz Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení, 2001: 3. 
244 Podle hlavy I, čl. 3, odst. 3 d). 
245 O tvorbě cílů programů viz např. Paterová, In Veselý, Nekola, 2007: 235–251. 
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6.6.3 Cílové skupiny 

Otázka identifikace cílových skupin je analogická. Poměrně běžné je to, že nejsou 

v programu explicitně označeny, lze je ale vytušit z dalšího textu. Přesto by bylo žádoucí, 

aby bylo jednoznačně vytyčeno, na koho se program zaměřuje. Cílovými skupinami by 

měly být samozřejmě žáci, na které se programy246 zaměřují ve 100 %, ovšem v mnohem 

menší míře je program zaměřený na dvě další cílové skupiny a totiž na pedagogy a na 

rodiče žáků. Na pedagogy program myslí častěji, zpravidla je ale zahrnuje pouze jako 

příjemce jakýchsi „informací“, které jim budou „poskytovány“. Někdy je v programu 

označen plán jejich dalšího vzdělávání, ovšem blíže nespecifikovaného. Uvedeme si opět 

příklad Prahy 5, kde v programech ZŠ v 8 z 13 případů cílové skupiny nejsou explicitně 

definovány. Ve dvou případech jsou zcela vynecháni rodiče, v jednom rodiče i učitelé. 

Pravdou ovšem je, že i školy, které se snaží rodiče zahrnout, nebývají v těchto aktivitách 

z důvodu nezájmu rodičů příliš úspěšné a hlavní příčiny špatné spolupráce proto nemusí 

být na její straně. 

 

6.7 Konkrétní preventivní aktivity a metody práce 

Jak bylo řečeno v kapitole 6.4. Primární prevence rizikového chování, existují dva 

základní typy prevence: nespecifická a specifická. Programy primární prevence realizují 

oba typy prevence. Nespecifické jsou mimoškolní a volnočasové aktivity (např. kroužky, 

besídky, výlety), prevencí specifickou jsou konkrétní zaměřené aktivity, které jsou tedy 

orientované na prevenci všeobecnou, selektivní či indikovanou. Ve školní realitě se jedná 

především o přednášky, besedy či interaktivní programy zaměřené na problematiku 

rizikového chování (např. na téma zneužívání návykových látek či bezpečného sexu), 

příp. již nějaké intervenční zákroky (např. u vznikající šikany). Jejich podoba a kvalita by 

se měla v maximální možné míře řídit pravidly efektivní primární prevence přesně tak, 

jak jsme si ji v teoretických východiscích představili. Toto kritérium je velice důležité, 

protože stanovená pravidla a vodítka vycházejí z řady ověřených studií a je silně 

doporučeno se jimi řídit. Z toho vychází i systém certifikace a je to významné nejen pro 

efektivní využívání zdrojů, ale také proto, že – jak jsme si ukázali – nevhodná prevence 

může naopak škodit. Zároveň by tato efektivita měla být vyhodnocována (o to ale více 

v následující kapitole). 

                                                 
246 Platí to alespoň pro Prahu 5, ovšem s vysokou pravděpodobností to platí pro všechny programy. 
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Téměř všechny zkoumané programy zahrnovaly oba typy prevence, specifickou i 

nespecifickou. Podle ředitele PCPP Mgr. Aleše Kudy by všeobecnou prevenci měly školy 

zvládat samy a indikovanou a selektivní prevenci by měly na školách dělat především 

NNO. Na základě analýzy programů a rozhovorů s metodiky prevence lze učinit závěr, že 

školy toto rozdělení v programech skutečně mají, avšak kvalita naplňování mnohdy 

pokulhává. Někdy ze strany NNO (zde je opět důležitá role certifikace, která by měla 

zaručovat kvalitní úroveň), především ale ze strany zmíněného „zvládání“ všeobecné 

prevence ze strany pedagogů. V tomto však bylo jedno z omezení tohoto výzkumu: 

rozhovory byly prováděny pouze s metodikem prevence, který na přímou otázku, zda se 

konkrétní stránky prevence plní, odpovídal zpravidla pozitivně. Nastala řada situací, kdy 

bylo podle řady indikátorů či odpovědí na jiné otázky pravděpodobné, že realita tomu 

neodpovídá nebo je vysoce neúčinná, ale nebylo možné pomocí využívaných metod 

výzkumu toto potvrdit. 

Ze zkoumání preventivních programů pražských škol vyšlo najevo, že téměř 

všechny školy vycházejí z Metodického pokynu (alespoň formálně, kdy se na něj 

odkazují) a také že téměř všechny na část preventivních aktivit si zvou externí lektory. 

Externisté prochází různými výcviky (u neakreditovaných organizací však není zaručena 

kvalita), jsou specialisty na prevenci a jejich využívání je vhodným nástrojem zajištění 

části programu prevence. Ne vždy však spolupráce probíhá uspokojivě. Mnoho 

komplikací může nastat kvůli obtížné komunikaci, odlišným hodnotám a představám o 

tom, jak by se měla prevence dělat a jaký by měl být přístup k dětem atp. Může dojít např. 

k hodnotovým střetům či neshodám ohledně konkrétní podoby spolupráce. V těchto 

chvílích je stěžejní postava ředitele školy. 

Vhodné metody preventivních aktivit vymezuje zmiňovaný Školní preventivní 

program pro ZŠ z dílny MŠMT. Základními principy je využití podnětů otevřené výuky a 

aktivní participace žáků, interdisciplinárnost, diskuze, hraní rolí aj. Tyto metody by měly 

využívat také externí lektoři. Dvě hlavní skupiny tvoří NNO a policisté. Policie ČR i 

Městská policie mají poměrně jednotný styl – jde o přednášku jednoho, příp. dvou 

policistů, kteří dětem předávají informace, ale zároveň s nimi diskutují. Přístup je však 

spíše tradičnější. Naopak mnoho NNO, především ty, které jako lektory školí studenty 

VŠ, což je poměrně běžná praxe (využívá ji např. o.s. Prev-Centrum či Barevný svět dětí), 

častěji přistupují k interaktivnějším, živějším formám. Do programů zařazují hry, 

divadelní scénky a hraní rolí, což dětem zprostředkuje jinou formu zážitku než klasické 

frontální předání informací. Organizace se však liší, řada z nich posílá do tříd pouze  
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jednoho lektora, který děti poučuje právě zmíněnou frontální formou. V kapitole o 

(ne)efektivní primární prevenci jsme si však ukázali, že tato forma je podle stávajících 

zjištění z výzkumů a podle názorů odborníků všeobecně méně účinná než formy 

interaktivní. 

Během roku zve externisty většina škol, řada z nich i na dlouhodobé působen: 

stejná organizace či ideálně stejní lektoři realizují programy ve stejných třídách a situaci a 

děti tedy relativně znají. Právě tento model dosahuje podle dosavadních zjištění nevyšších 

výsledků. Přesto je stále i v Praze řada škol, které programy volí spíše nahodile, nevěnují 

se zjišťování jejích průběhu a po skončení si označí „splnění úkolu“, které mohou vykázat 

jako výsledek a důkaz aktivního provádění prevence na škole. 

 

6.8 Financování 

Otázky financování jsme se již dotkly při seznamování s jednotlivými aktéry 

systému prevence. Řada škol se v grantových řízeních uchází o přidělení státních dotací, 

především u MŠMT a v našem případě také na MHMP a na městských částech. Další 

možností je vybírání příspěvků na konkrétní aktivity přímo od dětí. Některé školy pak 

využívají pouze vlastní zdroje a neplacené přednášky. Celkově je však podle odborníků 

systém primární prevence výrazně podfinancovaný. Podle Mgr. Martiny Budinské, 

vedoucí úseku prevence a institucionální výchovy, se na systémovou prevenci v přepočtu 

na jednoho žáka dává 6 Kč247. Za hlavní problémy MŠMT v zastoupení Budinské 

označuje zpožďování vyplácení dotací, složitost psaní grantů, to, že MŠMT funguje na 

fiskální roky, ovšem školy na školní, což přináší problém s granty, a také kopírování 

žádostí a projektů bez potřebné aktualizace248. Laurenčíková z MŠMT pak kritizuje 

„ finanční neukotvenost, nedostatečnost prostředků a přechodná řešení prostřednictvím 

evropských fondů“ (Laurenčíková, 2009). 

 

6.8.1 Dotace 

Podle krajské školské metodičky prevence Ing. Věry Nouzové má Praha na 

prevenci v porovnání s ostatními kraji „relativně hodně peněz“, protože „například 

Středočeský kraj má stejný počet škol, ale ne peněz“. I ředitel PCPP se domnívá, že 

                                                 
247 Podle Budinské, 2009. 
248 Podle Budinské, 2009. 
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pražská primární prevence nyní zažívala štědré roky a to i díky pozornosti, kterou ji 

věnoval primátor MUDr. Pavel Bém, který dlouhá léta působil na poli protidrogové 

problematiky a vnímal důležitost prevence. 

Co se týče státních dotací na primární prevenci pro tento rok rozdělovaných 

Magistrátem hl. m. Prahy, přidělují se v rámci programu „Zdravé město Praha 2010“. 

V rámci I. Programu pro školy a školská zařízení bylo podáno 257 žádostí (tj. více než 

200 škol) v souhrnné výši 651 548,- Kč (což je meziroční nárůst o 18 žádostí a cca 

150 000,- Kč). Přiděleno bylo 5 500 000,- Kč, které si rozdělí 231 vybraných projektů249. 

V rámci II. programu bylo rozděleno dalších 29 465 000,- Kč250 mezi 

specializované státní (např. Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2) a nestátní organizace 

(např. Prev-Centrum, o.s.), velká část z toho na ambulantní léčbu či doléčovací programy, 

které jsou finančně velmi nákladné. Rozdíl v rozpočtech mezi oběma programy je značný. 

I tato skutečnost poukazuje na to, že prevence je – za předpokladu, že se dělá kvalitně a 

její efektivita je dokázána pomocí evaluace – výrazně levnější. Tento objem finančních 

prostředků sice není zcela dostatečný a navýšení by si přálo mnoho aktérů, nicméně je 

relativně „hodně slušný“ (např. podle Nouzové) a v porovnání s ostatními kraji skutečně 

výrazně vyšší. 

Od roku 2010 se však systém financování změnil. MŠMT si totiž nechalo zadat 

audit, z něhož kterého podle Budinské vyšly následující závěry251: je malá možnost 

kontrolovat, jak kraje využívají finance na primární prevenci, existuje velká nejednotnost 

v tom, co specifická primární prevence je (dokonce často není ani jasné, co primární 

prevence je a co ne252), velmi nízká efektivita, nepodporovat systém grantů „dáme 

každému něco“ (Budinská, 2009), na volnočasové aktivity jsou alokované jiné finanční 

prostředky a tyto aktivity nepatří do specifické primární prevence. Na základě těchto 

výsledků se MŠMT rozhodlo sloučit udělování dotací (Programy I, II i III) do své 

kompetence (došlo tedy ke zrušení financování přes kraje). Podle Budinské bylo navíc 

zavedeno víceleté projektování, konkrétně financování až na 3 roky, což je výrazná 

změna, která dovoluje zavádění výraznějších změn a poskytuje jistotu zdrojů 

v dlouhodobějším horizontu. Další novinkou by mělo být elektronické vyplňování 

žádostí, „harmonizace vyhodnocování a evaluace programů“ především pro NNO (školy 

                                                 
249 Podle stránek MHMP WWW: <http://magistrat.praha.eu/83098_Vysledky-vyberoveho-rizeni-Zdrave-
mesto-Praha-2010> (13. 4. 2010). 
250 Tamtéž. 
251 Podle Budinské, 2009. 
252 Tato skutečnost opět odkazuje k potřebě odborného zázemí alespoň v rozsahu uvedeném v teoretické 
části této práce. 
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a školská zařízení mají údajně „určité výjimky“ 253). Systém je podle Budinské zatím „v 

plenkách“. V rámci prvního roku (2010) bylo přijato 335 žádostí. Podle Věry Nouzové se 

hl. m. Praha se uchází o 30 projektů na 25 škol a školských zařízení. Do roku 2009 

Magistrát hl. m. Prahy přiděloval dotace jednotlivým městským částem, podle Věry 

Nouzové na prevenci k dispozici z Magistrátu cca 70 000,- Kč, o něž se uchází školy a 

školská zařízení a nestátní neziskové organizace. Městské části mohou ze svých rozpočtů 

tuto částku navýšit, ne vždy se tak ale děje. 

 

6.8.2 Vlastní zdroje školy a školní fondy 

Se situací, kdy by základní škola věnovala finance ze svých zdrojů, jsem se během 

svého výzkumu nesetkala. V některých případech se ale u jednorázových aktivit 

přistupuje k vybírání peněz od žáků, potažmo jejich rodičů. Jedná se zpravidla o 30 – 50 

Kč za osobu, avšak stává se, že rodiče odmítnou toto hradit a tudíž hrozí vyloučení dítěte 

z dané preventivní aktivity. Tyto situace navíc nastávají často u rodin s nízkým socio-

ekonomickým statusem, jejichž děti patří mezi ohrožené a více náchylné k rizikovému 

chování. Někdy se tento problém řeší úhradou poplatku z třídních fondů, často se však 

stává, že daný žák se programu zkrátka nezúčastní. 

 

6.9 Vzdělávání v oblasti prevence 

 Vzhledem k dynamice problematiky rizikového chování, změnám metod práce s 

žáky a dlouhodobému trendu ukotvování prevence na školách, které ještě není všude 

běžné v plánované podobě, je žádoucí, aby se nejen školní metodici prevence, ale také 

všichni ostatní pedagogičtí pracovníci školy v problematice celoživotně vzdělávali. Zájem 

o vzdělávání je rozkolísaný – někde je značný, někde jej pedagogové vidí pouze jako 

„další povinnost“ či „okrádání volného času“. Zmiňovali jsme, že s „boomem“ primární 

prevence na školách ve 2. polovině 90. let a na přelomu tisíciletí byl o vzdělávání zájem, 

který však již opadl. Zároveň však začal stoupat zájem o kurzy a výcviky zaměřené na 

šikanu a práci se třídou. Problémem je samozřejmě finanční otázka, protože většina 

kurzů v oblasti primární prevence je hrazených. Jako model, který nedostatek financí 

částečně obchází, je že kurz navštíví pouze jeden pedagog (nejlépe právě preventista) a 

                                                 
253 Podle Budinské, 2009. Za účelem zjištění bližších informací byly podniknuty snahy o provedení 
rozhovoru ale neúspěšně. 
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následně referuje a předává na pedagogické radě stěžejní zjištění všem ostatním. 

Z výzkumu základních škol na Praze 5 ale vyplývá, že na každé škole vzdělávání 

pedagogů víceméně funguje (ač kvalita je rozkolísaná). 

 

6.10 Kontrola a vyhodnocování 

 Obecně platí, že absence evaluace je jeden z nejčastějších nedostatků 

preventivních programů. Podle ředitele PCPP Mgr. Aleše Kudy se dokonce „evaluace 

minimálních preventivních programů vůbec nedělá“. Je pravda, že rozsáhlá, dlouhodobá, 

odborná a kvalitní evaluace se v našem kontextu dělala pouze jedna. Šlo o evaluaci 

preventivního programu o.s. Prev-Centrum na ZŠ na Praze 6, kterou si podrobně 

rozebereme v kapitole 8.3.3.1. Přesto si externí poskytovatelé i školy určité záznamy 

vedou. Jejich kvalita, systematičnost, vyhodnocování a využívání výstupů je však často 

velmi spekulativní. O tom však více v příští kapitole, kde se evaluaci budeme podrobně 

věnovat na případu základních škol na Praze 5, které dobře ilustrují všeobecnou situaci 

v Praze. 

 Začlenění evaluace přímo do programu a stanovení podrobných metod je zcela 

výjimečné. Pokud se objeví, jedná se především o debaty s žáky, písemné zpětné vazby, 

zpětné vazby od pedagogů a závěrečné zprávy od externích preventistů. Z těchto dat pak 

metodik prevence vytváří závěrečnou zprávu. Pokud jde o závěrečnou zprávu „pouze“ do 

výroční zprávy školy, kvalita bývá velmi nízká a zužuje se na vyjmenování realizovaných 

akcí, kde zcela chybí kritické zhodnocení. Pokud škola získala na preventivní aktivity 

dotace, musí vypracovávat závěrečné zprávy pro granty, v nichž se vzhledem k jejich 

určení hodnotící metodici „musí více snažit“. Zprávy jsou tedy podrobnější, ani to však 

kvalitu plně nezaručuje. V kvalitě kromě odpovědnosti a přístupu školního metodika 

prevence záleží také na přístupu ředitele školy a na tom, nakolik podrobné či formální 

hodnocení vyžaduje. 

 

6.11 Názory na jednotný vzor programu 

 Již bylo zmíněno, že MŠMT několik let mluví a PCPP již přímo pracuje na 

jednotném vzoru minimálních preventivních programů. Podle Mgr. Aleše Kudy by 

současná pracovní skupina měla vytvořit analýzu současného stavu, na základě které 

budou vytvořeny struktura, manuál a minimální požadavky minimálních preventivních 
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programů škol. Tyto nástroje by měly začít být používány již příští školní rok (tedy rok 

2010/2011). Vzhledem k tomu, že v oblasti primární prevence na školách, které se tato 

práce věnuje, jde o zásadní krok, zařadila jsem do výzkumu otázku na názor respondentů 

na možnost jeho zavedení. Jednoznačně vyšlo, že zavedení jednotného nástroje je 

podporována jak ze strany odborníků, tak ze strany školních metodiků prevence. 

Výslovně proti se nevyslovil nikdo, bylo ovšem několik opakovaných námitek. Hlavní 

z nich byla, že školy si již programy dělají „po svém“ (podle Mgr. Petriščové) a jejich 

struktura programů se tím rozbourá. Vzhledem ke katastrofické podobě některých 

programů a nízké úrovni většiny z nich je však tento krok přesto potřebný. Dále panují 

určité obavy z toho, aby školy nebyly těmito nástroji příliš svázané. Vzhledem 

k profesionalitě pracovní skupiny je však pravděpodobné, že nástroje budou spíše určovat 

mantinely a minimální požadavky, v jejichž rámci si školy mohou program postavit podle 

své potřeby a nebudou školy omezovat. Poslední obava, k níž se připojuje i autorka, je 

strach z přílišné složitosti a obsáhlosti. Pokud by totiž byl daný nástroj příliš rozsáhlý, 

byla by malá šance, že jej budou školy dobře používat. Toto riziko lze částečně 

minimalizovat poskytnutím metodiky k psaní programů a pomocí podpory krajských 

metodiků a metodiků prevence z PPP. Pokud by však nástroje byly adekvátní a pokrývaly 

by potřebné pole, avšak zároveň by byly relativně stručné, omezilo by se riziko selhání. 

 Některé předlohy či vzory již existují. Mezi metodiky prevence kolují především 

dva nástroje: od Petra Hettnera z PPP z Českých Budějovic a od PhDr. Skácelové z PPP 

z Brna. Jedná se o propracované avšak poměrně složité a dlouhé formuláře a nelze 

očekávat, že by jej bez výrazného tlaku vnější kontroly všichni školní metodici 

zodpovědně vyplňovali tak, aby přinesl potřebná zjištění. Z těchto důvodů by byl vhodný 

stručnější nástroj. V návrhové části této práce proto je mj. uveden také návrh struktury 

minimálních preventivních programů. Vznikl na základě domluvy s PCPP, které ji použije 

jako inspiraci při tvorbě zmiňované jednotné podoby. 

 

6.12 Obecné silné stránky a nedostatky 

V této části si shrneme zjištění o tom, jakými silnými stránkami se pražské 

minimální preventivní programy zpravidla vyznačují. Jde o následující znaky: 

 

1) existence funkce školního metodika prevence 

2) existence minimálního preventivního programu 
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3) návaznost na metodický pokyn 

4) návaznost programů mezi jednotlivými roky 

5) využívání vlastních zdrojů školy (pedagogy, odborníky, akce) 

6) není zásadní problém s financemi 

7) zvyk zvát si externí odborníky 

8) přehled o spolupracujících či odborných institucích 

9) v případě potřeby řeší nastalé krizové situace 

10) snaha o další vzdělávání v problematice 

11) zájem o děti a jejich zdravý vývoj (což ovšem samo o sobě nezaručuje kvalitní 

prevenci) 

12) četnost aktivit ze života školy naplňující parametry nespecifické prevence 

13) realizace volnočasových kroužků (často za nízkou cenu kvůli dostupnosti) 

 

Je však třeba pojmenovat a shrnout také nedostatky, kterými minimální 

preventivní programy pražských škol trpí. Jedná se obecně o: 

 

1) nekvalitní zpracování písemné podoby programu 

2) formálnost programu (realizace nesplňuje plán, program je vytvoření jen pro 

případnou kontrolu) 

3) přílišná stručnost a nerozpracování jednotlivých částí programu 

4) absence kategorizace a podrobné specifikace cílů 

5) absence specifikace cílových skupin, často schází zahrnutí pedagogů a ještě 

častěji rodičů do preventivních aktivit 

6) absence strategie spolupráce s rodiči a dalšími aktéry 

7) odborníci k řešení problémových situací jsou zváni příliš pozdě 

8) absence vyhodnocení programu z loňského roku 

9) absence analýzy dlouhodobého vývoje a aktuální situace včetně pojmenování 

rizik a priorit prevence a nedostatků v činnosti (špatná spolupráce s kolegy, 

s PPP, s rodiči...) či podmínkách práce školního metodika prevence) a 

následná provázanost s cíli programu 

10) absence plánu monitoringu a evaluace (velice časté i u nadprůměrných 

programů) 

11) absence plánu vzdělávání pedagogů i školního metodika prevence 

12) absence podrobného harmonogramu 
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13) absence struktury či plánu financování 

14) absence označení zodpovědných pracovníků 

15) přílišná setrvačnost a neřešení smyslu, efektivity, adekvátnosti aktivit 

16) nesystematická koncepce a absence dlouhodobých plánů, nestojí na „školní 

strategii primární prevence“ (dlouhodobý strategický dokument školy) 

17) přetrvávající preferování jednorázových aktivit s neznámým lektorem namísto 

dlouhodobé spolupráce s externími odborníky, kteří naváží se žáky vztah 

18) málo školních metodiků prevence absolvovalo specializační výcvik 

19) u školních metodiků prevence bez výcviku neplánován ani neřešen výcvik 

20) nízká komunikace s externími poskytovateli, mnohdy nedostatečná zpětná 

vazba 

21) nevypracovávání či nedostatečné vypracovávání závěrečné zprávy (pouze 

shrnuté aktivit, ne kritické zhodnocení) 

 

6.13 Shrnutí 

V této kapitole byla představena analýza minimálních preventivních programů na 

ZŠ v Praze. Ukázali jsme si, že legislativa prevenci nevymezuje žádným speciálním 

nástrojem, avšak že MŠMT, které má tuto agendu na starosti, vydalo řadu metodických 

materiálů, kterými se školy více či méně řídí. Ministerstvo nastavuje základní mantinely 

fungování tohoto systému a skrze IPPP, které zřizuje, metodicky řídí také metodiky 

prevence z PPP. Ti by měli poskytovat metodickou podporu školním metodikům, což 

však v reálu není dostatečně naplňováno a to i kvůli nedostatečnému vymezení funkce 

metodika v PPP. Do systému prevence se zapojují také orgány místní samosprávy, které 

vytváří vlastní strategie a poskytují dotace, ČSI coby kontrolní orgán a samozřejmě také 

externí realizátoři preventivních aktivit (především složky policie a NNO). Na školách by 

se do prevence měli zapojit všichni pedagogové, stěžejní roli však hrají právě školní 

metodici prevence, kteří sestavují minimální preventivní programy a koordinují jejich 

naplňování, významnou roli hraje ředitel školy, zapojují se také výchovní poradci, školní 

psychologové, třídní učitelé. 

Minimální preventivní programy v praxi obecně naplňují Metodickým pokynem 

doporučené a ve Školním preventivním programu nastíněné parametry jen částečně. 

Ukázali jsme si, že kvalita prevence velmi záleží na podpoře a osobním nasazení 

konkrétních osob (především ředitele a školního metodika prevence, jehož pozici jsme 
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podrobně rozebrali) a že programy jsou bohužel často dělány pouze formálně za účelem 

splnění nepsané povinnosti (Metodický pokyn není právně závazný, má doporučující 

charakter). Hlavní nedostatky jsou obecně v nekoncepčnosti a nepropracovanosti 

programů a v absenci některých významných částí programu – např. analýza současné 

situace, na níž by mohl program navázat stanovením konkrétních cílů, přetrvávání volby 

jednorázových aktivit s neznámým lektorem či právě evaluace, které se podrobně budeme 

věnovat nyní. 
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7 Evaluace minimálních preventivních programů na 

základních školách na Praze 5 

V minulé kapitole jsme podrobně rozebrali minimální preventivní programy na 

základních školách v Praze, nyní se pustíme do hlavní analýzy a zaměříme se na evaluaci 

těchto programů na Praze 5. 

 

7.1 Základní školy na Praze 5 – popis souboru 

 Výběr škol probíhal na základě následujících kritérií: 

 

1) základní škola 

2) nejde o školu praktickou ani speciální 

3) zřizovatelem je ÚMČ Praha 5 a tedy 

4) je příjemcem veřejných zdrojů 

 

První kritérium je stěžejní: volba na základní školy padla z toho důvodu, že 

primární prevence, která se ve škole provádí, může právě pouze zde díky povinné školní 

docházce postihnout všechny děti. Toto kritérium zároveň vylučuje všechny ostatní 

vzdělávací instituce, které podle Metodického pokynu č.j. 20 006/2007-51 minimální 

preventivní programy realizují také. Druhé kritérium vylučuje školy praktické a 

speciální. Jde o specifickou skupinu vzdělávacích institucí, jejich problematika je širší a 

naši analýzu by zkomplikovala. Volba tedy padla na „klasické základní školy“, které 

navštěvuje drtivá většina dětí. Vzhledem k tomu, že předchozí část práce byla vztažena na 

všechny základní školy v Praze, jsou výsledky do značné míry obecné. 

Třetí kritérium určilo zřizovatele. Opět platí stejné hledisko: chceme zkoumat 

„klasické“, běžné školy, ne tedy školy soukromé ani jiným způsobem specifické. Lokalita 

Prahy 5 byla zvolena z následujících důvodů: jde o jednu celou městskou část a tedy 

komplexní, územně celistvou oblast, zřizovatelem všech škol je tedy jeden jediný orgán, 

kterým je samosprávní úřad městské části. To poskytuje školám stejné podmínky a 

nároky, zároveň jsou ve stejné lokalitě a tedy spolupracují se stejnými lokálními 

odborníky (PPP pro Prahu 5, sociální odbor ÚMČ, složky městské policie). Přesto je 

Praha 5 (i díky své územní rozsáhlosti) velmi rozmanitá, což je ovšem pro naši analýzu 
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výhoda. Poskytne nám tak plastickou mapu velmi variabilních škol ve velmi odlišných 

podmínkách: od vilových čtvrtí (ZŠ Podbělohorská), přes sídliště (např. Fakultní ZŠ 

V Remízku) a klasickou zástavbu (např. ZŠ Plzeňská či ZŠ U Santošky), po téměř 

sociálně vyloučené lokality (ZŠ Grafická s téměř ryze romskou komunitou), najdeme zde 

ale i poměrně prestižní výběrovou školu (ZŠ Drtinova). 

Čtvrté kritérium vychází ze třetího, je ovšem vhodné jej samostatně zdůraznit. 

Jeho význam spočívá v tom, že se zaměříme na zkoumání toho, jak jsou vynakládány 

veřejné zdroje. Mimo finančních zdrojů od zřizovatelů školy získávají prostředky také 

z MHMP254, ovšem ne všechny. Stejně tak NNO, složky policie a další externí odborníci 

získávají dotace z veřejných rozpočtů. Stěžejní těžiště práce však spočívá na škole a 

proto se  právě ona stala hlavním objektem výzkumu. 

Školy tedy byly vybrány podle seznamu, který ÚMČ Prahy 5 zveřejňuje na svých 

webových stránkách255. Kontrolu kompletnosti seznamu jsem provedla skrze konzultaci 

s PhDr. Pavlou Bubleovou, metodičkou prevence z PPP pro Prahu 5, která má tyto školy 

v kompetenci, a s PhDr. Helenou Volechovou, vedoucí oddělení sociální péče ÚMČ 

Prahy 5. 

Městská část Praha 5 je zřizovatelem 13 základních škol (nepočítáme školy 

speciální a praktické). Z těchto 13 škol se mi podařilo uskutečnit výzkumné rozhovory 

s metodiky prevence z 12 škol256. Rozhovor odmítl pouze Mgr. Petr Böhm ze ZŠ a MŠ 

Barrandov (Chaplinovo nám.), kde se mi alespoň podařilo od vedení školy získat 

minimální preventivní program k analýze. Úspěšnost realizace výzkumných rozhovorů 

tedy byla 92 %. V následující tabulce je přehled škol, jejich metodiků prevence a 

realizovaných rozhovorů. 

 

                                                 
254 Seznam přidělených dotací na preventivní programy pro základní školy na Praze 5 zřizované MČ Prahy 
5 je v příloze 4. 
255 WWW: <http://www.praha5.cz/lide/3?cat=3139> (8. 12. 2009). 
256 Podklady k rozhovorům jsou v příloze č. 2. 
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Tab. 1  Seznam ZŠ na Praze 5 zřizovaných ÚMČ Praha 5 

 
Základní škola Adresa Preventista Rozhovor 
ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo nám. 

1/615, Praha 5 – 
Hlubočepy 

Mgr. Petr Böhm Ne 

Fakultní ZŠ Barrandov 
II při PedF UK 

V Remízku 7/919, 
Praha 5 – Hlubočepy 

Mgr. Daniela 
Sejpalová 

Ano 

Fakultní ZŠ s 
rozšířenou výukou 
jazyků při PedF UK 
Drtinova 

Drtinova 1/1861, 
Praha 5 - Smíchov 

Mgr. Dana 
Špinková 

Ano 

ZŠ a MŠ Grafická Grafická 13/1060, 
Praha 5 – Smíchov 

Mgr. Daniela 
Štolová 

Ano 

ZŠ Kořenského Kořenského 10/760, 
Praha 5 – Smíchov 

Patricie 
Osztenyiová 

Ano 

ZŠ Nepomucká Nepomucká 1/139, 
Praha 5 – Košíře 

Mgr. Šárka 
Kostrounová 

Ano 

ZŠ Plzeňská Plzeňská 117/39, 
Praha 5 – Košíře 

Ing. Veronika 
Patrasová 

Ano 

ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 
26/720, Praha 5 – 
Smíchov 

PaedDr. Zuzana 
Pešíková 

Ano 

ZŠ a MŠ Radlická Radlická 140/115, 
Praha 5 – Radlice 

Mgr. Jana 
Hybášková 

Ano 

ZŠ a MŠ U Santošky U Santošky 1/1007, 
Praha 5 – Smíchov 

Brigita Kufová Ano 

Tyršova ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 
1/430, Praha 5 – 
Jinonice 

RNDr. Irena 
Chlebounová 

Ano 

ZŠ waldorfská Butovická 228/9, 
Praha 5 – Jinonice 

Mgr. Daniela 
Petrová 

Ano 

ZŠ Weberova Weberova 1/1090, 
Praha 5 – Košíře 

Mgr. Ludmila 
Knapová 

Ano 

Zdroj: autorka 
 
 
 Školy byly kontaktovány nejprve emailem a následně telefonicky. Výzkumné 

rozhovory byly provedeny ve všech 12 případech na pracovišti respondenta, jejich délka 

byla v rozsahu od 45 do 120 minut, standardně ovšem 60 minut, což byl čas dostatečný 

pro zjištění všech potřebných informací. Rozsah 45 až 60 minut volili i výzkumníci 

Miovské, Miovského a Václavkové v evaluační studii z roku 2008, které se budeme 

podrobně věnovat v kapitole 8.3.3.1, kde mj. prováděli také polostrukturované rozhovory 

se školními metodiky prevence. V jejich případě s rozhovorem souhlasilo pouze 19 z 25 

metodiků ze souboru a úspěšnost v získávání respondentů je tedy v případě tohoto 

výzkumu vyšší. Důvodem může být částečně obava metodiků prevence odhalit skutečný 

stav odborníkům z renomované organizace, jednak velmi vytrvalá snaha spolupráci se 

školou navázat a metodika k rozhovoru přesvědčit. 
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 Předmětem výzkumného rozhovoru byl jednak samotný preventivní program, 

především pak provádění evaluace prevence na dané škole obecně a ve vztahu k loňskému 

(2008/2009) a k aktuálnímu (2009/2010) preventivnímu programu. 

 

7.2 Vybrané proměnné z programů ZŠ na Praze 5 

Jak bylo řečeno, pro kvalitní programovou evaluaci jsou nezbytné některé 

předpoklady hodnocených programů. Nyní se tedy podíváme na některá specifika 

programů, které je třeba v souvislosti s analýzou jejich evaluace zdůraznit. 

 

Tab. 2  Přehled vybraných proměnných o primární prevenci na ZŠ na Praze 5 

 

Zdroj: autorka 
 
Vysvětlivky: 
VZ - výroční zpráva 
ŠMP - školní metodik prevence 
MPP - minimální preventivní program 
? - nezjištěno 
* - škola získala dotaci na prevenci od MHMP 
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ZŠ a MŠ Barrandov Ano Ne +/+/- ? ? Ne ? 
Fakultní ZŠ Barrandov II 
při PedF UK 

Ano Ne +/+/- Ano 1. rok Ne Ano (3 
řádky) 

Fakultní ZŠ při PedF UK 
Drtinova* 

Ano Ano +/+/+ Ano 8. rok Ne Ano (2 str.) 

ZŠ a MŠ Grafická* Ano Ano +/+/+ Ne 2. rok Ne Ano (4 str.) 
ZŠ Kořenského* Ne Ne +/-/- Ne 3. rok Ne Ano (?) 
ZŠ Nepomucká* Ano Ano +/+/- Ne 4. rok Ne Ano (6 str.) 
ZŠ Plzeňská* Ano Ne +/+/- Ano 5. rok Ne Ano (1 str.) 
ZŠ Podbělohorská Ne Ne +/-/- Ne 17. rok Ne Ano (1 str.) 
ZŠ a MŠ Radlická Ano Ne +/-/- Ne 2. rok Ne Ano (2 str.) 
ZŠ a MŠ U Santošky* Ano Ano +/+/+ Ne 3. rok Ano Ano (6 str.) 
Tyršova ZŠ a MŠ* Ano Ano +/+/- Ne 1. rok Ano Ano (1 str.) 
ZŠ waldorfská Ne Ne +/+/+ Ne 1. rok Ne Ano (1 str.) 
ZŠ Weberova Ne Ne +/+/- Ne 5. rok Ne Ano (1 str.) 

Celkem/průměr 
9/12 
ano 

5/13 
ano 

13/10/4 
3/12 
ano 

4,3. rok 
2/13 
ano 

Ano (2,3 
str.) 
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 Z této tabulky tedy názorně vidíme zdůrazněné vybrané informace o minimálních 

preventivních programech daných škol. Data z tabulky naznačují, že řada částí programu 

neodpovídá ustanovením metodického pokynu či školního preventivního programu, či 

základním parametrům programů určených k hodnocení. Jde především o neuvedení cílů 

a cílových skupin programu, o neabsolvování specializačního výcviku a o neobsažení 

vyhodnocení z předchozího roku. Pokud však tyto entity nejsou stanoveny jednoznačně, 

neznamená to v tomto kontextu znemožnění evaluace, protože potřebné informace lze 

jednak vyčíst z textu programu a jednak je lze získat z výzkumných rozhovorů.  

Jasné stanovení cílů a cílových skupin je ovšem naprosto stěžejní pro realizování 

evaluace. Jak jsme si ukázali v předchozích kapitolách, cíle by měly být ideálně rozdělené 

na dlouhodobé a krátkodobé, příp. i střednědobé a měly by být měřitelné a alespoň 

částečně kvantifikovatelné. Ovšem v žádném ze zkoumaných programů se nevyskytl cíl 

jako např. snížit výskyt každodenního kouření u žáků 8. třídy o 20 %. Naopak jsou časté 

velmi obecné cíle typu „rozvoj kompetencí žáků – sociální dovednosti, sebepoznávání, 

rozvoj osobnosti, schopnost komunikace,  naslouchání,…“. Některé programy však mají 

cíle rozpracované výrazně podrobněji (z Prahy 5 např. ZŠ Drtinova či ZŠ U Santošky), je 

však o výjimky. Celkově však není stanovení cílů dostatečné. Potom ale evaluace nemůže 

poskytovat informace o efektivitě (rozdílům mezi vstupy a výstupy) a tedy plnit svou 

funkci: „poskytovat užitečnou zpětnou vazbu různým příjemcům – zadavatelům evaluace, 

klientům služeb, úředníkům, politikům apod.“ (Nekola, 2007: 339). 

Definování cílových skupin programu je rovněž klíčovým bodem programu. 

Pokud nejsou jasně stanoveny, vzniká zásadní problém necílenosti aktivit či nejasnosti 

v tom, koho má program oslovit a na koho se program obrací. Z rozhovorů se školními 

metodiky prevence na Praze 5 však vzešlo, že i když nebylo vymezení cílových skupin 

v programu explicitní či jednoznačné, realizátoři si byli přesně vědomi toho, pro koho je 

program určený a informace pouze schází v sepsaném programu. Větším nedostatkem je 

fakt, že 9 z těchto 13 programů není zacílených rodiče a 3 z nich dokonce ani na učitele. 

Pro efektivitu programu je však podle odborníků i podle Školního preventivního 

programu pro mateřské a základní školy a školská zařízení potřebné tyto dvě cílové 

skupiny do programu rovněž aktivně zahrnout a necílit program pouze na žáky. Důvodem 

je to, že tyto dvě skupiny jsou v každodenním intenzivním styku s dětmi a účastní se 

jejich výchovy včetně preventivního působení a měli by tak být obeznámeni 
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s problematikou, riziky, postupy řešení atd. Někteří autoři257 uvádí jako preventivní 

aktivity cílené na rodiče i třídní schůzky a poskytování brožur a letáků, ovšem tato 

„informační“ stránka není dostatečná. Třídní schůzky sice realizuje každá škola, jejich 

úroveň je ovšem rozkolísaná – především pro minimální účast rodičů258 – a nijak 

nezaručují probírání rizikového chování. 

Vzhledem k tomu, že jde o zdroje z veřejných rozpočtů, je velice důležité se ptát, 

zda byly prostředky účelně a efektivně využity. Abychom si mohli tuto otázku 

zodpovědět, je třeba, aby školy zpřístupňovaly informace o svých programech. Důvodem 

samozřejmě není pouze ekonomická stránka, ale i odborná stránka programů. Dobrou 

zprávou je, že vyhodnocení programu ve výroční zprávě školy mají všechny zkoumaní 

školy. Pokud se ovšem podíváme na texty podrobněji, data se již tak pozitivně nejeví, 

protože odráží spíše potřebu formálního splnění a nevypovídají nic o kvalitě hodnocení. 

Ta lze částečně odvodit z počtu stran (zpravidla jde o velmi krátké zprávy, které těžko 

mohou obsáhnout hodnocení všech potřebných faktorů), jednak ze studia těchto zpráv – 

skutečně kriticky hodnotící zprávy jsou spíše výjimkou, většina z nich uvádí především 

přehled aktivit. Některé školy dokonce nemají výroční zprávu ani zpřístupněnou na 

webových stránkách a informace tak není kde získat. Samostatnou hodnotící zprávu 

zpracovává pouze metodička na ZŠ Drtinova a ZŠ U Santošky. Závěrečnou zprávu pro 

granty pak tvoří všech 7 škol označených hvězdičkou (*). Závěrečné zprávy, které nejsou 

součástí výroční zprávy (tedy interní závěreční zprávy, které vypracovávají metodičky ze 

ZŠ Drtinova a ZŠ U Santošky a závěrečné zprávy ke grantům, které jsou přeci jen 

zpravidla obsáhlejší než text ve výroční zprávě (metodici se musí více „snažit“ kvůli tlaku 

hodnotitelů), nejsou k dispozici. Dvě školy je zpřístupnily ke krátkému nahlédnutí, 

k podrobnému studiu však nebyla možnost. Přehled tedy mají hodnotitelé grantů.  

Z informací od odborníků je však zjevné, že kvalita neodpovídá jejich požadavkům, 

ovšem v současném nastavení systému panuje určitý problém, jak situaci řešit. Je možné 

přistoupit k sankcionování prostřednictvím odebrání části dotace, tomu se však příslušní 

úředníci i odborníci brání, protože jsou rádi, „že se dělá alespoň něco“.  

Co se týče kvality zpracování programů, je zde třeba zdůraznit, že školní 

metodici prevence nejsou odborníci na psaní programů, s psaním grantů mají obrovské 

problémy, stěžují si na složitost, časovou náročnost, nemají k dispozici žádný pořádný 

                                                 
257 Např. Miovská, Miovský a Václavková, 2008: 16. 
258 Tuto skutečnost jsme dokládali již výše. Realita třídních schůzek je kritická např. podle Brigity Kufové 
ze ZŠ U Santošky. 
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metodický nástroj a často za to nejsou ani finančně ohodnoceni. Tyto skutečnosti se na 

kvalitě programů výrazně podepisují. 

 Jinou kapitolou však je jejich specializační výcvik. Ten by měli absolvovat 

všichni, důvody, proč se tak neděje, jsme si uvedli v předchozí kapitole. Ze sledovaných 

škol jej ovšem mají pouze 3 metodici prevence z 12, což je alarmně nízké číslo. Délka 

působení metodika ve své funkci je také zajímavou informací. V tabulce vidíme, že řada 

z nich je v pozici velmi krátce. Kdybychom z počítání průměru vyřadili nejdéle působící 

metodičku, která s počtem 17 let vysoce zdvíhá průměr, vyšlo by nám, že metodici působí 

v současnosti 3,2 roku, což značí poměrně značnou fluktuaci na této pozici. 

Z podrobného výzkumu 12 základních škol na Praze 5 spadaly do kategorie 

„formálních“ metodiků jednoznačně 3 osoby, všechny tři se navíc staly metodiky 

nedobrovolně. Ač nemůžeme na základě těchto výstupů zobecňovat, ukazují nám vhled 

do jedné městské části, kde tedy ¼ školních metodiků prevence plní svou funkci pouze 

formálně a jde tedy o relativně vysoký podíl dokládající nedostatečné fungování systému. 

V řadě dalších případů dochází k  nedostatečně odbornému a důslednému vedení 

prevence. Při výzkumných rozhovorech několikrát vyšlo najevo, že preventista nemá 

dostatečné odborné zázemí (alespoň základy toho, co jsme si ukázali v teoretických 

východiscích) a že si význam stanovení rámce programu, jeho cílů, cílových skupin atd. 

dosud neuvědomil. Během výzkumu se několikrát stalo, že si na základě otázek 

z rozhovoru uvědomil, že by mu promyšlení a propracování programu mohlo být 

prospěšné. A to jednak z důvodu lepšího přehledu o celém programu a vyjasnění jeho 

koncepce, jednak pro jeho lepší průběžné monitorování a vyhodnocování, a jednak také u 

žádostí o dotace, protože na hodnotitele působí desetistránkový program „lépe“ než 

dvoustránkový259. 

U stručných, nerozpracovaných programů nastávaly při analýze dvě varianty: buď 

se prevence realizuje a sepsaný programový dokument pouze opomíjí mnoho aktivit 

zahrnout a popsat, anebo je prevence skutečně nedostatečná, nekoncepční, nahodilá. 

K posuzování obou variant byla příležitost na Praze 5, kde byl výzkum výrazně hlubší 

(dokument vypovídá o sepsané formě, nikoliv o reálně uskutečňovaném programu). 

Získané informace vedly k závěru, že stručný a nepropracovaný sepsaný program nemusí 

korespondovat s nekoncepčním programem v praxi, ale v drtivé většině případů tomu tak 

je. 

                                                 
259 U škol, které žádají o dotace, však k neudělení dotace na primární prevenci dochází velmi zřídka a 
důvodem zpravidla bývá formální nedostatek žádosti, nikoliv její nedostatečná koncepce. 
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7.3 Realizátoři evaluace a využívané metody 

V této kapitole si rozvedeme, jací aktéři realizují evaluaci minimálních 

preventivních programů, jak ji provádějí a jaké jsou z ní výstupy. Mezi významné aktéry, 

kteří jsou zahrnuti do podrobné analýzy, jsou tito: základní školy zastoupené školními 

metodiky prevence, kteří mají primární prevence na školách na starosti, Českou školní 

inspekci a externí poskytovatele. Do budoucna by měl přibýt další aktér: Pražské centrum 

primární prevence. To má podle jeho ředitele Mgr. Aleše Kudy v plánu zavést jednotný 

sběr dat a fungování evaluace prevence na školách. Určité monitorování údajně provádí 

MHMP (podle PhDr. Pavly Bubleové z PPP), které rozesílá školním metodikům prevence 

dotazníky. Otázkou ovšem je, jaká je realita, když mi jejich existenci při rozhovoru o 

evaluaci minimálních preventivních programů na školách krajská školská metodička 

prevence, která by je měla mít na starosti (nebo s nimi být přinejmenším dobře 

obeznámená), ani nezmínila, a když jsem po usilovné snaze o nich získat jakékoliv 

informace zjistila pouze to, že jediná metodička prevence má dojem, „že něco takového 

asi vyplňovala“. Pražská krajská školská koordinátorka monitoruje spíše výstupy 

z výzkumů a statistik a informace dostává od spolupracujících odborníků a metodiků 

prevence z pražských PPP. 

Při pátrání po tom, zda minimální preventivní programy a jejich výstupy nějak řeší 

zřizovatel, vyšlo po rozhovoru s PhDr. Volechovou z oddělení primární prevence a 

z telefonického rozhovoru s vedoucí odboru školství a kultury PaedDr. Drmotovou 

najevo, že zřizovatel tyto skutečnosti nezjišťuje a primární prevenci na školách v rámci 

této lokality vůbec koncepčně neřeší. Zaměřuje se pouze na vyhodnocování v rámci 

závěrečných zpráv z grantů, které městská část školám poskytuje, to se však zdaleka 

netýká většiny škol a výstupy nejsou zveřejněny. 

 

7.3.1 Základní škola 

Autoevaluace výchovně-vzdělávacího procesu patří v české školní realitě 

k jednoznačně stanoveným požadavkům, zdůrazňuje jej např. Bílá kniha a především je 

uzákoněna ve školském zákoně. Jak jsme si ukázali v teoretických východiscích, důraz na 

ni se zvyšuje, avšak její kvalita stále poněkud zaostává. Evaluace preventivních aktivit je 

však přeci jen specifická. Jedná se o programovou evaluaci, kterou provádí školní 
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metodik prevence, který velmi často nemá ponětí, jak ji má provádět260. I zde však platí, 

že se jedná o neoddělitelnou a zásadní část procesu veřejné politiky a že – i v souvislosti 

s poskytnutými veřejnými zdroji – je nutné se ptát, jakých výsledků bylo dosaženo. 

 Funkci školního metodika prevence včetně její náplně jsme si podrobně rozebrali 

v předchozí kapitole. Právě on je tím, kdo by měl monitorovat průběh minimálních 

preventivních programů, sbírat všechny potřebné informace a realizovat autoevaluaci, 

poskytovat výstupy vedení školy i externím evaluátorům a spolupracovat s nimi. 

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve 

školách a školských zařízeních stanovuje, že: „koordinace tvorby a kontrola realizace 

patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování 

Minimálního preventivního programu školní metodik prevence dle potřeby spolupracuje 

s  metodikem prevence v PPP261“ (hlava II, článek 5, odst. 1). 

 Otázky v rozhovorech se zaměřovaly také na přístup školních metodiků prevence 

k evaluaci preventivních programů. Z odpovědí vyplynulo, že ji metodici vnímají spíše 

negativně, za užitečný nástroj ji považují pouze výjimečně, protože nevidí její potřebu a 

spojují si jí především s administrativní zátěží („ jen další papírování“). Dále bylo 

zjišťováno, zda vyžadují a dostávají informace od ostatních pedagogů a také hodnotící 

zprávy od externích lektorů. Předávání informací mezi pedagogy ovšem závisí na situaci a 

klimatu každé školy a také na respektování funkce metodika prevence ze strany ostatních 

pedagogů. Při neochotě se tyto informace sbírají hůře. Dostáváme se ovšem k důležitosti 

pozice třídního učitele, který je osobou, jež by žáky měla  nejlépe znát a nejdříve a 

nejsnáze detekovat případný vznikající problém a situaci řešit se  školním metodikem 

prevence a dalšími odbornými pedagogickými pracovníky. Metodici ovšem hodnotili 

komunikaci uvnitř pedagogického sboru převážně jako dobrou a dostatečnou. 

 S informacemi, zpětnými a závěrečnými vazbami od externistů je situace také 

poměrně jednotná. Shoda ovšem nepanuje v tom, že by externisté bez problémů 

poskytovali zprávy (ač to velká část z nich dělá), ale v tom, že metodici je příliš 

nevyžadují a vystačí si s tím, co jim o intervenci pověděli děti či přítomní pedagogové a 

vystačí si se závěrečnou zprávou za daný školní rok. Průběžné monitorování a získávání 

informací o průběhu jednotlivých intervencí provádí pouze „nadprůměrní“ metodici 

prevence (podle typologie uvedené v této práci). Podoba těchto zpětných vazeb bývá ve 

                                                 
260 Podle Mgr. Aleše Kudy, ředitele PCPP. 
261 Příloha č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních – informační a metodická činnost odst. 8. 
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dvou formách: písemná zpráva nebo ústní předání v rámci rozhovoru. Závěrečné zprávy 

bývají v podobě písemného dokumentu, někteří externí poskytovatelé nabízejí také 

schůzky s metodikem prevence, příp. vedením školy či dalšími pedagogy (ty však bývají 

využívány spíše během roku při řešení aktuálních problémů). 

 Jednoznačná shoda je také v otázce vlastního šetření školy před realizací 

preventivních programů. Tzv. testy ex-ante neprovádí žádná z nich. Nemohou tak ovšem 

mít dostatečné srovnání s konečným stavem a tedy zjistit skutečný dopad programu. 

Jedinou výjimku tvoří ZŠ U Santošky, kde se v minulosti provádělo dotazníkové šetření 

mezi žáky při nástupu na druhý stupeň školy a na konci 9. třídy. Ze srovnání výsledků 

tedy škola získala informace o působení programu (ovšem nyní již ne). Počáteční 

mapování situace dělají víceméně všechny organizace, které ve třídách působí 

dlouhodobě. Těch je ovšem menšina a jde spíše o sondu na základě debaty než o kvalitní 

šetření. 

 Vyhodnocování přesto na všech školách nějakým způsobem probíhá. Ne vždy 

jej ale provádí metodik prevence. Na některých školách tuto práci dělá výhradně ředitel 

školy. Tato situace není šťastná. Za předpokladu, že metodik plní svou roli tak, jak má, je 

právě on tím, kdo by měl autoevaluaci provádět, protože realizaci programu koordinuje a 

monitoruje, shromažďuje zpětné vazby od realizátorů i účastníků prevence, řeší nastalé 

problémy atd. 

 Jak jsme si však uvedli v předchozí analýze minimálních preventivních programů 

v Praze, situace často tomuto stavu neodpovídá a problém nedostatečného stanovení cílů a 

tedy obtížného zjišťování dopadů programu, je spojen s nedostatečným plněním funkce. 

V situaci, kdy většinu školních metodiků prevence můžeme zařadit do kategorie 

„průměrného plnění funkce“ (z nich se většina navíc blíží hranici podprůměrného plnění), 

není překvapením, že ani autoevaluace neprobíhá příliš kvalitně. Soustřeďuje se 

především na vytvoření přehledu realizovaných akcí a málokdy je skutečným kritickým 

hodnocením, které by vycházelo z otázky po plnění cílů. 

 Proto bylo zjišťováno, nakolik jsou školní metodici prevence kritičtí především 

k programům specifické primární prevence, které provádějí externí lektoři. V 6 případech 

z 12 ovšem metodici realizované aktivity kritizovali (ústně v rámci rozhovoru, nikoliv ve 

výroční či jiné závěrečné zprávě). Vzhledem k odborníky pojmenovávané setrvačnosti 

bylo žádoucí zjistit, zda tedy školy na nespokojenost s poskytovanými preventivními 

aktivitami reagují. Na základě nespokojenosti s programy došlo v 5 případech z 6 také 

k přerušení spolupráce. Toto zjištění tedy můžeme hodnotit tak, že školy jsou schopné 
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pružně reagovat na nekvalitní, nevhodnou či neefektivní spolupráci a jsou schopné ji 

ukončit. 

Jako velký problém se ukázala zcela nedostatečná možnost podloženého a 

kvalitního zjišťování toho, jak prevenci do svých předmětů zapojují vyučující. U 

externistů lze aktivita vysledovat lépe, protože mají daný čas a prostor pro konkrétní 

téma, o jejich činnosti a kvalitě lze získat solidní informace (především u 

akreditovaných). U vyučujících je možné na základě zpětné vazby od dětí i pedagoga 

určité informace získat, kvalitu, efektivitu a vhodnost užité formy ale není snadné zjistit. 

Dalo by se to vyřešit náslechy metodika prevence, ovšem nebylo zjištěno, že by se tato 

metoda praktikovala. 

Řadu informací, které zpětně vedou ke znalostem a postojům vytvořeným i díky 

těmto pedagogům, však mohou získat externí lektoři, kteří mají díky svému působení na 

řadě škol nadhled a porovnání. Je běžnou praxí, že pokud detekují ve třídě problém, 

začnou jej se školou řešit. Určité nebezpečí spočívá v inklinaci některých škol řešit 

problém svépomocí, což v některých rozvinutějších případech může způsobit řadu 

komplikací a prohloubení problému. V současnosti však můžeme sledovat pozvolný trend 

budování důvěry v odborné intervence, resp. v potřebu záležitost řešit odborně. 

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi však záleží na provázanosti reálných vazeb a 

komunikace na lokální úrovni. 

V některých případech se stává, že škola monitoruje rozsah rizikového chování i 

jinak než pouze z toho, „co vidí“. Ve školním roce 2008/9 ani 2009/2010 však nikdo 

z dotazovaných metodiků prevence žádné šetření nerealizoval ani o žádném nevěděl. 

PhDr. Pavla Bubleová z PPP pro Prahu 5 navíc dodává, že pokud si školy nějaké statistiky 

vedou a informace o rozsahu rizikového chování a jeho vývoji mají, nejsou ochotni je 

odkrývat a pokud o nich hovoří, zpravidla je zkreslují. Vysvětluje to obavou z nařčení ze 

selhání výchovné a kontrolní funkce školy na žáky. Celkově však i ona považuje tento 

monitoring za výjimečný a tvrdí, že „ona ani školy nesledují ani nevyhodnocují, jak došlo 

k posunům u rizikového chování a jestli to minimální preventivní programy nějak 

ovlivňují“. 

 

7.3.2 Česká školní inspekce 

Pokud toto nefunguje na školách, měla by kvalitní kontrolu provádět k tomu 

pověřená externí organizace. Podle zmiňovaného Metodického pokynu k prevenci je ČSI 
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orgánem, který má kontrolovat minimální preventivní programy škol, což plní. Problém 

ale spočívá v kvalitě hodnocení. Podle výpovědí Mgr. Kulíškové, ředitelky pražské 

pobočky ČSI, i školního inspektora Mgr. Tvarůžka se inspektoři na kontrolu obsahu 

zaměřují. Nemají ovšem v dané oblasti žádný výcvik a problematika primární prevence 

rizikového chování není ani součástí jejich systému vzdělávání. Zároveň jako primární 

oblast, kterou mají při kontrole minimálních programů na vědomí, je bezpečnost dětí. 

Podle slov Mgr. Borise Tvarůžka vnímají primární prevenci jako nástroj pro zajištění 

bezpečnosti dětí. Bezpečnost sice s primární prevencí rizikového chování souvisí, 

nejedná se však o totožné oblasti. Bezpečnost je více zaměřená na prevenci úrazů, na 

jejíž kontrolu se ČSI i podle slov obou zástupců zaměřuje. Rozsah hodnocení primární 

prevence na škole navíc téměř nikdy nepřesahuje rozsah jednoho krátkého odstavce262, 

pokud je vůbec do inspekční zprávy zahrnuto. V 5 ze 13 případů hodnocení škol na Praze 

5 dokonce nebyl minimální preventivní program vůbec zmíněn, přestože jeho hodnocení 

by mělo být nedílnou součástí inspekční zprávy a podle ředitelky pražského inspektorátu 

údajně dochází ke kontrole preventivních programů ve všech případech. Úroveň zpráv je 

navíc poněkud rozkolísaná (obsáhlostí a hloubkou informací). Někteří metodici prevence 

se dokonce s inspektory ani nesetkali a hodnocení tak probíhalo pravděpodobně pouze na 

základě papírové podoby programu. 

Skutečnosti, které inspektoři zjišťují, jsou následující: zda je sepsána školní 

preventivní strategie a minimální preventivní program, zda jsou učitelé dále vzděláváni 

v oblasti prevence, zda jsou využívány služby akreditovaných organizací, jaká je 

spolupráce s dalšími organizacemi, zda je strategie přizpůsobena podmínkám školy, co je 

v programu obsaženo, jak do hloubky je program rozpracován, jaké problémy škola řeší 

(a jaké se na škole vyskytují). Podle slov Kulíškové a Tvarůžka je ovšem toto hodnocení 

„obtížné“ a „tak, jak to dělají, nemají možnost do toho tolik vidět“263. I to je důvodem, 

proč sází na „dojmologii“. Ta skutečně může přinést zkušenému a vnímavému člověku 

řadu informací, je však vysoce subjektivní a nejde tak používat jako součást objektivního 

inspektorského hodnocení (což se v praxi ovšem dělá). Podle citovaných inspektorů se 

celkově jedná o tzv. „vícezdrojové hodnocení“. Jeho pozitivem je zahrnutí kontextu 

evaluace, které je pro kvalitní hodnocení potřebné264. 

                                                 
262 Rozsah inspekční zprávy však je zpravidla 3 stránky hodnotícího textu, což je velmi málo. 
263 Tato slova odkazují jednak k tomu, že inspektoři hodnotí školu jako celek, jednak k tomu, že inspektoři 
na jedné škole stráví zpravidla tři dny a vzhledem k rozsáhlosti hodnocené agendy tak není prostor se 
primární prevence věnovat hloubkově. 
264 Viz kapitolu 6.3.1. Kontext implementace programu. 
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Inspektoři ČSI využívají „konzultace s pracovníky školy a dokumenty školy“ (od 

vedení, od školního metodika prevence). Výstupy autoevaluace minimálních 

preventivních programů pro ně jsou podle slov Kulíškové a Tvarůžka přínosné, ale pouze 

v tom, že je nasměrují na oblasti, kterým se škola především věnuje265. Jedná se však o 

vnitřní záležitost školy, do které inspektoři „ nemohou příliš zasahovat“, poněvadž nemají 

pravomoci školám udělovat závazná nařízení – podávají pouze doporučení, což platí 

v případě nálezu jakéhokoliv pochybení. Na negativní hodnocení by však škola měla 

reagovat nápravou. V případě závažných pochybení pak inspektoři mohou podat podnět 

k výmazu školy ze školského rejstříku (což je ovšem krajní řešení, které nebývá 

využíváno). 

V Metodických poznámkách ke kritériím je oblast hodnocení primární prevence v 

kapitole 2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce stanovena následovně: žádoucí 

stav je ten, že „preventivní strategie školy umožňuje předcházet vzniku školních úrazů a 

sociálně patologických jevů, zejména šikaně266 (29 odst. 1, 2 školského zákona)“ (ČSI, 

2009: 4). Naopak za krizový stav je považováno toto: „preventivní strategie školy 

neumožňuje předcházet vzniku školních úrazů a sociálně patologických jevů, zejména 

šikaně, škola nepodporuje zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, škola nevyhodnocuje ve 

vlastním hodnocení školy zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a nepřijímá 

opatření k jejich minimalizaci, škola nezohledňuje potřeby a možnosti dětí a nezajišťuje 

organizaci a individualizaci výuky podle jejich potřeb a možností, nenapomáhá vytvářet 

příznivé sociální, emociální a pracovní klima“ (tamtéž, str. 4–5). 

Druhou kapitolou, která se zabývá prevencí na školách, je kapitola 18. Zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. V některých požadavcích dochází k opakování. Za 

požadovaný stav se označuje toto: „škola podporuje zdravý vývoj (psychický i fyzický) 

dětí, vypracovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně patologickým 

jevům včetně šikany, škola vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a 

přijímá opatření k jejich minimalizaci“ (tamtéž, str. 25). Krizový stav potom vidí takto: 

„škola nevyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a nepřijímá opatření 

k jejich minimalizaci, míra úrazovosti přepočtená na 100 dětí od poslední inspekční 

činnosti prudce stoupá, přičemž tato změna není způsobena změnou ve vzdělávacích 

                                                 
265 Celková autoevaluace školy je pro inspektory podle Tvarůžka a Kulíškové velmi prospěšná. Úroveň je 
ovšem rozkolísaná a především chybí metodiky evaluace škol pro ředitele. 
266 Zde je znát posun: v metodickém materiálu pro školní rok 2008/9 byla formulace „včetně šikany“. Tento 
posun se však nemusí automaticky odrážet také v práci inspektorů. Jak jsme viděli např. ze slov Mgr. 
Tvarůžka, prioritou je stále bezpečnost a prevence úrazů. 
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programech, škola nevede řádně evidenci úrazů včetně jejich rozboru, a proto není možné 

sledovat tendenci v úrazovosti od poslední inspekční činnosti, vypracovaná preventivní 

strategie školy je formální a neumožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně 

šikany (§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)“ (tamtéž, str. 

25). Naplnění prvního bodu krizového stavu navíc zakládá možnost návrhu na zahájení 

řízení o výmazu ze školského rejstříku. 

Jak je patrné z předchozích citací, preventivní strategie škol jsou předmětem 

hodnocení, avšak kritéria jsou formulována velice vágně (s výjimkou školních úrazů). 

Pokud si k tomu přidáme fakt, že inspektoři nejsou v problematice primární prevence 

jakkoliv školeni, je celé hodnocení značně spekulativní. Mgr. Kulíšková plánuje oborové 

vzdělávání včetně oblasti rizikového chování v budoucnu zavést (má jej zanesené do 

strategických plánů rozvoje), avšak v současnosti na něj údajně není čas (za předpokladu, 

že je časový problém tak značný, jak bylo řečeno, by však pravděpodobně bylo nutné 

zavést systémové změny267). Podle slov Mgr. Aleše Kudy má Pražské centrum primární 

prevence v plánu inspektory v problematice proškolit. To je ovšem poměrně obtížný úkol 

z hlediska organizačního, administrativního, finančního i z hlediska politické 

průchodnosti. Navzdory tomu by byl velmi potřebný (pokud právě inspektoři zůstanou 

těmi, kdo preventivní programy škol  hodnotí z externí pozice). Otázkou, na kterou tato 

práce není schopná poskytnout odpověď, je, jaká situace panuje ve zbytku republiky. 

 

7.3.3 Externí realizátoři preventivních programů 

 Vzhledem ke koncepci primární preventivních programů na školách a grantovému 

systému je zcela zásadní otázka toho, jak své programy vyhodnocují odborníci, kteří na 

školách působí externě. Tím, že se realizací dané intervence dlouhodobě zabývají a 

dostávají na ní dotace z veřejných zdrojů, či si je z veřejných zdrojů najímají školy, je 

otázka účelnosti ještě důležitější. Z logiky věci by tedy měla daná organizace mít 

vytvořený komplexní preventivní program, který nabízí školám, jež si tuto službu 

mohou objednat. Tomuto předpokladu realita plně odpovídá. Vzhledem k odbornosti 

těchto organizací by měly být samozřejmostí standardy jejich práce. Ty ovšem, jak jsme 

si ukázali, jednotně neexistují – jsou pouze standardy pro programy protidrogové 

                                                 
267 Např. navýšit počty inspektorů (nyní jich je v Praze cca 30) či prodloužit interval kontrol. 
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prevence. Zároveň jsme si však uvedli, že tento nedostatek je odborníky jasně kritizován a 

že usilují o jejich zavedení. 

 Externí realizátoři preventivních programů by měli výsledky evaluace poskytovat 

několika směry : jednak by měli vyhodnocovat programy pro svou vlastní informovanost 

o účincích a na jejich základě program vylepšovat. Měli by také poskytovat konkrétní 

zpětné vazby školám, kde preventivně působí, a také musí výsledky evaluace poskytovat 

těm orgánům, které jim na realizaci preventivních programů poskytnou finanční 

prostředky (jedná se především o MŠMT, MHMP a městské části). 

 Ze všech neziskových organizací, které poskytují své služby zkoumaným školám 

na Praze 5, mají ovšem tuto akreditaci pouze dvě (Život bez závislostí a PROSPE). 

Nejvíce je na ZŠ v Praze 5 využíváno o.s. PRAK, které se zaměřuje především na 

prevenci kriminality (realizuje interaktivní přednášky a výlety se žáky 9. tříd do věznic268) 

a dále o.s. Život bez závislostí. 

Můžeme-li hodnotit kvalitu práce nestátních neziskových organizací na základě 

informací od školních metodiků prevence, jednoznačnou spokojenost projevovali s prací 

o.s. Život bez závislostí. Toto sdružení má zároveň nejlépe zpracovanou evaluaci projektu 

a poskytování zpětných vazeb – dělá je automaticky, pravidelně (po každé intervenci a na 

konci školního roku), aktivně udržuje komunikaci se školami, vždy poskytuje psané 

závěrečné zprávy za daný školní rok (i bez vyžádání školou), po každé intervenci nabízí 

rozhovor s třídním učitelem (který je přítomný programu), hodnocení obsahuje 

doporučení pro další postup a práci s dětmi. Např. metodička prevence ZŠ U Santošky 

Brigita Kufová si tuto spolupráci velmi chválí a ze závěrečné zprávy, kterou považuje za 

„velmi kvalitní“, podle ní „vyjde dost informací o dětech, jejich problémech a aktuální 

situaci i vývoji“. 

Vyloženou nespokojenost s dlouhodobou prací vyslovil pouze jeden metodik vůči 

sdružení PRAK (údajně „nefunguje dobře, děti si stěžují a nemá efekt“), častěji se však 

vyskytla nespokojenost s jednorázovými akcemi, které metodici často přestanou v dalších 

letech využívat. Jedná se především o přednášky pro velký počet dětí najednou jako 

protidrogové přednášky v Divadle u Hasičů, ve Vinohradském divadle či v kině Atlas. 

V následující tabulce je přehled využívaných metod evaluace u externích realizátorů, kteří 

působí na školách dlouhodobě (tedy ne pouze přednáška jednou ročně pro jednu třídu 

školy, ale užší spolupráce). Na školách působí ještě řada dalších, ti však provádí pouze 

                                                 
268 Návštěvy věznic ovšem jako neetické, drastické a nevhodné kritizoval Radimecký (2009). 
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jednorázové aktivity, po nich většinou zprávu podá, ale zevrubnější evaluační zprávu 

nepíše (což platí i pro exkurze – tam jsou někdy získávány zpětné vazby od dětí, 

výjimečně písemné, většinou ale spontánní ústní během běžného rozhovoru žáků 

s pedagogem). Z přehledu byly vyřazeny také organizace zaměřené na ekologii, kterou 

ovšem některé školy (mylně) řadí do preventivního programu.  

 

Tab. 3  Přehled hlavních externích poskytovatelů preventivních aktivit na ZŠ na 

Praze 5 a jejich metody evaluace 

 

Externí 
poskytovatel 

Počet ZŠ , 
které služby 
využívají 

Dotazníky 
pro žáky 
bezprostředně 
po realizaci 

Debata s žáky 
bezprostředně 
po realizaci 

Ústní zpětná 
vazba 
pedagogovi 
bezprostředně 
po realizaci 

Závěrečná 
zpráva na 
konci 
školního 
roku 

Policie ČR 11 Ne Ne Občas Ne 
Městská policie 6 Ne Ne Občas Ne 
Život bez 
závislostí 

3 Ne Ano Ano Ano 

PRAK 8 Ne Ano Ano Ano 
PROSPE 1 Ne Občas Občas Ano 
Pro-Prev269 1 - - - Ano 
Barevný svět dětí 1 Ano Ano Ano Ano 
Cheriron T 1 Ne Ano Ano Ano 
Ing. Mgr. Marie 
Nováková 

1 Ano Ano Ano Ano 

Zdroj: autorka 

 

 V tabulce jsou zahrnuté pouze některé metody evaluace. Ty, které tam chybí, se 

ovšem na žádné škole neprovádí. Na uplatňované metody se nyní podíváme blíže. 

Z přehledu vidíme, že Policie ČR ani Městská policie zpětné vazby víceméně 

neposkytuje. Jedinou formou poskytnutí zprávy o realizaci je krátká debata s třídním 

(nebo jiným přítomným) učitelem, někdy s metodikem prevence a to těsně po realizaci 

programu. Podle metodiků prevence podává zprávy o tom, co jej u žáků v porovnání 

s jinými školami zaujalo (co ne/věděli, co je zajímalo). Pokud ovšem u realizátora (včetně 

složek policie) vznikne podezření na vážnější rizikové chování, vždy upozorní pedagogy. 

Může jít o situaci, kdy je podezření na pokročilejší stádium šikany, nebo když se děti 

svěří s vysoce rizikovým chováním svým nebo svého okolí (zneužívání návykových látek, 

prostituce, domácí násilí atd.). V těchto případech externí realizátoři svou povinnost (na 

základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí) plní. Výhodou pro ně je i zmiňované 

                                                 
269 Poskytuje školení pro pedagogické pracovníky. 
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srovnání s jinými školami a samozřejmě jejich odbornost v problematice. Netrpí 

profesionální slepotou, která může pedagogy uvnitř školy postihnout, a mohou tak některé 

problémy vidět než interní pedagogové. Na konkrétní podobě spolupráce a podávání 

zpětných vazeb má podle zjištění největší vliv konkrétní spolupráce daných jedinců – tedy 

jak hodnotili jak metodici tak např. vedoucí Centra primární prevence o.s. Prev-Centrum 

Mgr. Petriščová: „je to vždycky o lidech“. To samé podle nich platí do velké míry také pro 

kvalitu realizovaných aktivit. 

Poskytování ústní zpětné vazby „před tím, než běží na další přednášku do jiné 

školy“, jak uvádí Mgr. Špinková ze ZŠ Drtinova, je časově omezeno velmi krátkou, 

většinou 10-timinutovou přestávkou mezi vyučovacími hodinami, takže k diskuzi není 

mnoho prostoru. Externisté navíc často spěchají na program v další škole. Ve většině škol 

je během programu přítomný některý z pedagogů, který si tak udělá obrázek o situaci. 

Přestože děti zná, není odborník a některé skutečnosti tak nemusí vyhodnotit správně 

(pokud není zároveň vzdělaný preventista jako např. Mgr. Špinková ze ZŠ Drtinova, která 

byla ovšem ze všech zkoumaných škol na Praze 5 jediná, která se přednášek pravidelně 

účastní, protože se konají v rámci jejích hodin občanské výchovy).  

Zástupci z externích organizací (především NNO) obecně jednoznačně 

upřednostňují kvalitativní metody evaluace. Např. Mgr. Petriščová pokládá kvantitativní 

metody za „zbytečné“ a upřednostňuje osobní konzultace a debaty. Kvantitativní data se 

shromažďují o počtu škol, dětí, pedagogů a rodičů, kteří program absolvovali, a o počtu 

přednášek, které se uskutečnily. Tyto statistické přehledy dělají víceméně všechny NNO, 

avšak je velmi vhodné je kombinovat s kvalitativními metodami právě proto, že 

nevypovídají o kvalitě. 

Prev-Centrum patří k organizacím, které evaluaci provádějí nadstandardně a 

můžeme si je považovat za příklad dobré praxe. Lektoři píší po každé intervenci zápis do 

jednotného formuláře. Tyto zápisy využívá organizace k monitorování situace na školách 

ale také k monitorování práce lektorů. Zápisy se archivují a na jejich základě je na konci 

školního roku vypracována podrobná závěrečná zpráva pro každou třídu. Lektoři také 

podstupují pravidelnou supervizi a dvakrát ročně je na jejich přednáškách hospitace pro 

kontrolu kvality. Zároveň lektoři v případě zájmu školy bezprostředně po realizaci 

programu pedagogům poskytnou ústní zpětnou vazbu. Vedoucí primární prevence 

zároveň udržuje kontakt se školami, v jehož rámci se dozvídá informace od zástupů školy 

(jí údajně často řeknou něco jiného než lektorům) a může tak křížit zpětné vazby od 

lektorů i od škol a v případě potřeby činit potřebná opatření (např. výměna lektora, změna 
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strategie atd.). Přístup o.s. PRAK a především pak o.s. Život bez závislostí, které působí 

na Praze 5 ve větší míře, je velmi podobný tomuto. U nestátních neziskových organizací 

tedy funguje poměrně dobře zasílání závěrečných zpráv na konci školního roku a obecně 

se přístup k evaluaci lepší. Např. o.s. PRAK podle metodičky ze ZŠ Plzeňská Ing. 

Patrasové, chystá s touto školou spolupracovat na rozsáhlejším projektu, jehož bude 

evaluace integrální a důležitou částí. 

Zajímavou informací je, že školy (v zastoupení školních metodiků prevence) tyto 

závěrečné zprávy nijak výslovně nevyžaduje (či pouze výjimečně kvůli grantům). Podle 

Petriščové např. Prev-Centrum v loňském roce o výstupy z projektu požádaly 2 školy 

z 26. Je však pravděpodobné, že školy jsou již zvyklé na to, že organizace zprávy sama 

poskytuje. Řada škol čerpá na primární prevenci granty a v jejich vyhodnocování 

závěrečná zpráva být musí. Ovšem záleží na konkrétním nastavení toho kterého grantu, 

jaké vyhodnocení požaduje (může např. dostačovat shrnutí od metodika prevence). 

V některých případech naopak požadují nestátní neziskové organizace kvůli vyhodnocení 

grantů o zprávu základní školy. Podle Petriščové obecně platí, že školy o závěrečné 

zprávy zájem mají, ale pokud informace od škol požaduje nezisková organizace, jde to 

velmi těžko. 

Velkou výzvou a zároveň potřebou je pro nestátní neziskové organizace, které se 

specializují na preventivní aktivity, i pro preventivní složky policie realizovat rozsáhlou 

sumativní evaluaci (nejlépe evaluaci výsledku a účinku) jejich programů podobnou té, 

kterou si nyní představíme. 

 

7.3.3.1 Příklad výjimečné evaluace 

Je nutné zdůraznit, že metodice evaluace na školách ani v nestátních neziskových 

organizacích nikdo příliš nerozumí a provádí se spíše intuitivní vyhodnocování, v němž se 

mísí evaluace procesu a částečně evaluace potřeby. Vyhodnocování účinnosti je, jak jsme 

si ukázali v kapitole o evaluaci, nejnáročnějším typem evaluace270 a vyžaduje odborný 

přístup. Na školách se k tomuto typu evaluace bohužel nepřistupuje (pedagogové a školní 

metodici prevence podle svých slov pouze hodnotí své „dojmy z chování dětí“ a to, „co 

vidí“). Zde je však třeba zmínit, že školní metodici prevence nemají na kvalitní externí 

evaluaci finance a pro vyhodnocování dostatečnou podporu – žádná doporučená metodika 

či manuál z MŠMT neexistuje (mezi některými metodiky obíhají pouze zmíněné 

                                                 
270 Např. Miovská, , Miovský a Václavková, 2008: 4. 
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materiály od Hettnera a Skácelové) a metodici prevence z PPP evaluace rovněž příliš 

nerozumí. Jedinou dosud provedenou precizní evaluací je rozsáhlý evaluační projekt 

aktivit Prev-Centra na ZŠ na Praze 6. 

Evaluovaný projekt, o kterém jsme se zmínili o pár odstavců výše, probíhal tak, že 

dvojice lektorů (vždy stejná) navštěvovala každý kolektiv od 6. do 9. třídy dvakrát ročně, 

jedna intervence trvala tři vyučovací hodiny (3 x 45 minut). Na základě precizně 

provedené evaluace, která byla bohužel v ČR výjimečná, byla potvrzena účinnost 

programu. Tuto evaluace realizovalo společně s Centrem primární prevence Centrum 

adiktologie při 1. lékařské fakultě UK, konkrétně Mgr. Lenka Miovská, Doc. PhDr. 

Michal Miovský, PhD. a Mgr. Barbora Václavková271. 

Jednalo se o evaluační studii výsledků komunitního programu a jejím cílem 

bylo provést hodnocení efektivity programu a „porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence 

spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní a školní bázi a intervence 

založené na aplikaci pouze tzv. minimálního preventivního programu“ (Miovská, 

Miovský a Václavková, 2008: 4). Zde je ovšem potřeba uvést na pravou míru souvislost 

s naší prací. Autoři evaluační studie chápou minimální preventivní programy výrazně 

úžeji272, než jak k nim přistupujeme v této práci a jak jsou narýsovány ve zmiňovaných 

materiálech MŠMT: v Metodický pokyn č.j. 20 006/2007-51 (byl tedy v průběhu 

realizace této evaluační studie aktualizován a rozšířen) a Školního preventivního 

programu pro ZŠ.  

Program Prev-Centra se realizoval pouze na Praze 6, což značí onu „komunitní 

bázi“. Programy podobného rozsahu, jako byl tento evaluovaný, lze ovšem do 

minimálních preventivních programů zařadit také. Záleží však na konkrétní škole, nakolik 

se primární prevenci věnuje a kolik jí poskytne prostoru. Např. můžeme uvést příklad ZŠ 

Nepomucké, kde o.s. Život bez závislostí realizuje své programy v naplánovaných 

cyklech od 3. do 9. třídy a Barevný svět dětí pravidelně několikrát ročně ve všech třídách 

druhého stupně. 

V případě této evaluace šlo o kvaziexperimentální pětiletou studii bez 

randomizace, kdy byly porovnávány třídy, jež program Prev-Centra absolvovaly, se 

třídami, které měly pouze „běžný“ minimální preventivní program.  Evaluace sestávala ze 

tří substudií: první tvořily postojové a znalostní testy v 6. třídě (v roce 2003) včetně dvou 

retestů (v 7. a 9. třídě, tedy v letech 2005 a 2007), druhou bylo zjišťování názorů a postojů 

                                                 
271 Podrobnosti dostupné u Miovské, Miovského a Václavkové, 2008. 
272 Podrobně Miovská, Miovský a Václavková, 2008: 16. 
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v rámci ohniskových skupin v 6. a 8. třídě a třetí se zaměřovala na školní metodiky 

prevence za využití polostrukturovaných rozhovorů
273. 

Výsledky přinesly jednoznačné potvrzení účinnosti preventivního programu274. 

Data o názorech na rizikové chování a především jeho aktivní provádění se mezi 

experimentální a kontrolní skupinou významně lišilo. 

Výzkumníci však na základě svých dat došli k závěrům, že se podařilo 

„přesvědčivě prokázat velmi vysokou efektivitu testovaného komunitního programu 

v oblasti vlivu na užívání návykových látek (především alkoholu) u dětí z neúplných rodin 

a dětí majících alespoň s jedním z rodičů vztahové a komunikační problémy“ (Miovská, 

Miovský a Václavková, 2008: 31). Zajímavé je ovšem zpětné zhodnocení tohoto projektu 

vedoucí Centra primární prevence, které evaluovaný program realizovalo, Mgr. Alenou 

Petriščovou275. Jednak se ukázalo, že se jednalo o výjimečný evaluační projekt, další 

takový ani podobný se již nerealizoval a spolupráce s Miovským a jeho týmem skončila 

společně s koncem projektu. Z výzkumného rozhovoru však také vyplynulo, že výše 

zmíněné doklady vysoké efektivity Petriščová hodnotí tak, že „projekt má efekt na 

rizikové, ohrožené děti, kterým skutečně pomohl“. Tuto „pomoc“ ovšem Petriščová 

charakterizuje především tak, že děti „ aspoň věděli, co to s nimi udělá, když vzali drogu“. 

Přestože je nutné zdůraznit, že se jedná o výrazné zjednodušení, není to zrovna pozitivní 

informace. 

 

7.4 Názory na jednotný evaluační nástroj 

 Stejně jako byly zjišťovány názory na zavedení jednotné struktury minimálního  

preventivního programu, byla do výzkumu zařazena i otázka na názor na jednotný 

evaluační nástroj, který by byl s jednotnou strukturou programu propojen. Se zavedením 

nesouhlasila jedna metodička, jedna se jednoznačně nevyjádřila, všichni ostatní však 

potvrdili potřebnost tohoto nástroje. U odborníků to bylo především proto, aby se 

evaluace začala (vůbec a kvalitně) provádět, u metodiků proto, že příliš nemají představu, 

jak a co evaluovat a tento nástroj by jim poskytl vodítko, jak postupovat. I zde ovšem 

                                                 
273 Podle Miovské, Miovského a Václavkové, 2008: 4–5. 
274 Podrobně Miovská, Miovský a Václavková, 2008: 19–29. 
275 Nutno poznamenat, že fluktuace na místě vedoucího tohoto centra je poměrně značná. Petriščová jej nyní 
vede podle svých slov proto, „že to na ní spadlo, protože tam je nejdéle“. V době realizace evaluační studie 
však nebyla na pozici vedoucího. 
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platí, že by nástroj neměl být příliš obsáhlý, dlouhý a složitý. To jednak proto, aby byl 

pochopitelný a přehledný, jednak proto, aby byl v praxi skutečně používán. 

 

7.5 Obecné silné stránky a nedostatky 

Shrneme-li výsledky této analýzy evaluace, dojdeme k následujícím závěrům. 

Mezi klady realizované evaluace patří: 

 

6) Zahrnutí shrnutí prevence za daný školní rok do VZ školy ve 100 % případů 

7) Školní metodici prevence při nespokojenosti rozvazují s externisty spolupráci 

8) Školní metodici prevence berou v potaz zpětné vazby od dětí 

9) Upřednostňování kvalitativních metod před kvantitativními (ty nepřinášejí 

výsledky o kvalitě) 

10) Poskytování závěrečných zpráv školám na konci školního roku (někdy i v jeho 

průběhu) od nestátních neziskových organizací 

11) Rozšířené krátké rozhovory preventistů s pedagogy bezprostředně pro realizaci 

programu 

12) Povinnost vyhodnocování v rámci grantů 

13) Nestátní neziskové organizace pozvolna začínají evaluaci více využívat 

14) Inspektoři ČSI berou v potaz kontext programu a mají od škol k dispozici 

dostupné zdroje pro evaluaci276 

 

Naopak za nedostatky lze považovat následující prvky: 

1) Chybějící nebo nedostatečná specifikace cílů (častá absence 

kvantifikovatelných cílů) a cílových skupin 

2) U školních metodiků prevence není vnímána potřebnost evaluaci ani její účel 

3) Inspektoři ČSI coby hlavní externí evaluátoři nejsou školeni v problematice 

rizikového chování 

4) Absence jednotného evaluačního nástroje a metodiky pro školní metodiky 

prevence 

5) Neodbornost provádění evaluace (dojmologie, intuice) 

6) Neodbornost evaluace, nevyužívání žádného jednotného typu (např. procesní) 

                                                 
276 Což je jedna ze základních podmínek evaluace. Kvalita však je spekulativní. 
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7) Závěrečná zpráva pouze velice stručně ve výroční zprávě školy, kritické 

hodnocení je výjimkou, v některých případech dostupné 

8) Nekritičnost hodnotících dokumentů a absence kvalitních výstupů hodnocení 

z předchozího školního roku pro vylepšení programu 

9) Zřizovatel souhrnně nemonitoruje preventivní aktivity ani jejich dopad na 

rizikové chování 

 

7.6 Shrnutí 

V této kapitole jsme si představili analýzu evaluace minimálních preventivních 

programů na základních školách na Praze 5 tak, jak ji provádí tři hlavní aktéři: školní 

metodici prevence, inspektoři ČSI a externí poskytovatelé preventivních programů. U 

prvního z nich jsme rozebrali postavení, potřebnost jeho funkce, kvalifikaci a délku 

působení, náplň činnosti a nedostatečnou podporu ze strany státu, ovšem také neplnění 

některých stanovených činností. Obecně lze shrnout, že hodnocení minimálních 

preventivních programů provádějí, ovšem příliš nevnímají jeho potřebu, spatřují v něm 

především administrativní zátěž, hodnocení není kritické a dostatečně se nevyužívá 

k vylepšování programů (ani k tomu neposkytuje dostatečná data). 

 Inspektoři ČSI, kteří jsou pověřeni externí evaluací, sice evaluaci provádějí, ovšem 

její kvalita je spekulativní. Hodnocení je stručné, inspektoři nemají žádné kurzy zaměřené 

na tuto problematiku a zaměřují se přednostně na bezpečnost dětí a prevenci úrazů. 

Externí preventisté jsou především dvojího druhu: složky policie, které zpětné vazby 

neposkytují či pouze v podobě krátké rozmluvy s pedagogem (ovšem akutní případy řeší), 

a nestátní neziskové organizace, jejichž evaluace sice nedosahuje převratných odborných 

kvalit, ale celkově funguje u většiny organizací dobře. Neprobíhá však evaluace výsledku 

(šlo o jedinou výjimku), ale pouze variace na procesní evaluaci. 
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8 Návrh systému hodnotících kritérií pro minimální 

preventivní programy 

Potřebnost vyhodnocování programů – včetně těch minimálních preventivních – 

byla popsána výše. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný konkrétní nástroj, byl vytvořen  

následující soubor kritérií a to na základě získaných znalostí a základního vymezení podle 

Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve 

školách a školských zařízeních a Školního preventivního programu pro ZŠ. Zároveň jeho 

grafickou úpravou vznikl evaluační nástroj pro externí evaluaci, který je možné používat 

ke komplexnímu vyhodnocování minimálních preventivních programů na základních 

školách. Jedná se o soubor 45 kritérií, která jsou rozdělena do 8 tématických oblastí. Toto 

rozdělení umožňuje rozpoznat, které oblasti programu jsou silné a které naopak 

nedostatečně rozvinuté. Hodnocení probíhá tak, že každé kritérium lze obodovat 

následovně: 

 

0 ....................... nesplňuje 

1 ....................... částečně splňuje 

2 ....................... splňuje 

 

 Použité bodové rozvržení je vhodné z toho důvodu, že je jednoduché, ale zároveň 

umožňuje potřebnou plasticitu. Hodnocení pomocí pouhých dvou proměnných 

(splňuje/nesplňuje) by uškodilo řadě škol, které mají jednotlivé části programu 

zpracované nedostatečně (a nenaplňuje tedy kritéria plně), avšak nejedná se ani o případ, 

kdy by danou část neměly zpracovanou vůbec. Zařazením střední hodnoty se tedy 

zachová tato rozdílnost. Pokud by byla škála širší, byla by snížena jednoduchost nástroje. 

 Systém kritérií byl použit na minimální preventivní programy základních škol 

z Prahy 5. Vzhledem k tomu, že byly kromě jediné výjimky provedeny výzkumné 

rozhovory se školními metodiky prevence na všech školách, byl k dispozici i hlubší vhled 

do programu. To vedlo k tomu, že bylo možné zpětně posoudit, zda systém kritérií odráží 

skutečnou kvalitu programu. Zjištění bylo jednoznačné: výsledky hodnocení programů 

pomocí kritérií odráží realitu minimálních preventivních programů na hodnocených 

školách. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v následující kapitole. 

Vytvořený systém kritérií již včleněný přímo do evaluačního nástroje je zde:
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Tab. 4  Kritéria pro hodnocení minimálních preventivních programů 

 
Kritérium Hodnocení 

Oblast 1: Strukturace programu a obsahové části  
1. MPP277 je sepsaný dokument (papírová či elektronická podoba).  
2. MPP je vypracovaný na jeden, aktuální školní rok.  
3. MPP obsahuje název a adresu školy, jméno a kontakt (telefon a email) na školního 

metodika prevence a ředitele školy, příp. členy preventivního týmu. 
 

4. MPP obsahuje stručnou charakteristiku školy, žáků a pedagogů (lokální specifika, 
zaměření školy, počet žáků i pedagogů). 

 

5. MPP obsahuje aktivity nespecifické primární prevence (např. aktivity na posilování 
kolektivu). 

 

6. MPP obsahuje aktivity specifické primární prevence (např. interaktivní blok o 
nebezpečnosti zneužívání návykových látek). 

 

7. Škola má vypracovaný Školní program proti šikanování vytvořený podle předlohy 
MŠMT. 

 

8. MPP má vytyčené konkrétní cíle programu (o poznání konkrétnější než např. „posilování 
zdravého vývoje a vlastního úsudku dětí“). 

 

9. MPP má specifikované konkrétní krátkodobé a dlouhodobé cíle.  
10. MPP obsahuje harmonogram všech činností zahrnutých do programu.  
11. MPP obsahuje přesný přehled jednotlivých činností, přednášek, bloků a dalších 

preventivních aktivit zahrnutých do MPP, včetně toho, kdo se jich bude účastnit, kdo je 
bude mít na starosti a kdo je bude realizovat. 

 

12. MPP má stanoveno, jaké oblasti prevence budou probírány v jakých vyučovaných 
předmětech a v jakém ročníku. 

 

Oblast 2: Pokrytí  
13. Cílovou skupinou MPP (především aktivit všeobecné primární prevence) jsou všichni 

žáci školy. 
 

14. Cílovou skupinou MPP jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.  
15. Cílovou skupinou MPP jsou rodiče žáků a program zahrnuje strategii spolupráce s nimi.  
16. MPP pokrývá všechny typy rizikového chování vyjmenované v Metodickém pokynu k 

primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských 
zařízeních. 

 

Oblast 3: Personální a organizační zajištění  
17. Škola zajišťuje část aktivit v rámci MPP pomocí vlastních zdrojů, především skrze 

začlenění preventivních témat do vyučovaných předmětů. 
 

18. Škola najímá na vybrané aktivity a programy (především na specifickou prevenci) 
externí poskytovatele. 

 

19. MPP má vypracovaný přehled personálního zajištění veškerých preventivních aktivit 
zahrnutých do MPP. 

 

20. MPP je kvalitně koordinovaný školním metodikem prevence278.  
21. ŠMP absolvoval specializační 250-tihodinový výcvik.  
22. MPP obsahuje upřednostňovaná témata vzdělávání školního metodika prevence 

v problematice primární prevence (ideálně i konkrétní plán včetně stanovení místa, času, 
vzdělávací instituce (včetně označení akreditovaných organizací), ceny a kdo z jakých 
zdrojů se bude hradit). 

 

23. MPP obsahuje upřednostňovaná témata (ideálně i konkrétní plán) vzdělávání pedagogů 
v problematice primární prevence. 

 

Oblast 4: Adekvátnost zvolených aktivit  
24. MPP obsahuje analýzu aktuální situace a aktuálních problémů školy a jejích žáků včetně 

pojmenování hlavních rizik a priorit preventivních aktivit. 
 

25. Aktivity obsažené v MPP jsou vybírány podle předem stanoveného plánu a  

                                                 
277 MPP = minimální preventivní program. 
278 Metodik může úzce spolupracovat s ředitelem školy, ale musí být o všem, co se týká koordinace a 
metodického vedení programu informován. 
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identifikovaných potřeb. 
26. Probírané oblasti prevence jsou naplánovány vhodně ke věku dětí tak, aby měly co 

největší efektivitu (podle Školního preventivního programu pro mateřské a základní 
školy a školská zařízení (MŠMT, 2001), např. realizovat program proti nikotinizmu v 9. 
třídě je pozdě). 

 

27. Při najímání externích poskytovatelů preventivních programů se preferuje dlouhodobá 
spolupráce před jednorázovými aktivitami. 

 

28. Probírané oblasti prevence se doplňují, ale nepřekrývají.  

Oblast 5: Financování  
29. MPP obsahuje strukturu financování jednotlivých aktivit a konkrétní rozpočet na 

jednotlivé aktivity279. 
 

30. Pokud MPP vyžaduje od dětí (rodičů) spolufinancování některých aktivit, má MPP 
vytvořena opatření, která zamezí vyloučení některých žáků z placených komponent 
programu z důvodu nedostatku financí. 

 

Oblast 6: Návaznost  
31. Aktuální MPP navazuje na MPP z předešlých let v oblasti stanovených cílů a způsobů 

práce. 
 

32. Aktuální MPP je vypracovaný na základě vyhodnocení programu z předchozího 
školního roku. 

 

33. MPP vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u 
dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (příp. dalších relevantních 
dokumentů280) a pokrývá všechny typy rizikového chování v něm vyjmenované. 

 

34. MPP vychází ze Školního preventivního programu pro mateřské a základní školy a 
školská zařízení (MŠMT, 2001). 

 

Oblast 7: Informovanost a spolupráce  
35. Všichni zástupci cílových skupin jsou s MPP seznámeni a ví, kde je program k dispozici.  
36. Výslovné seznámení se s MPP ze strany všech členů profesorského sboru a členů 

preventivního týmu či školního poradenského pracoviště (pokud jsou na škole 
ustanoveny). 

 

37. MPP je k zveřejněný na webových stránkách školy.  
38. MPP obsahuje přehled spolupracujících orgánů a kontakt na ně. Jako spolupracující 

orgány jsou uvedeny: 
 

a) Sociální odbor místního obecního úřadu  
b) Policie ČR  
c) Složky městské či obecní policie  
d) Příslušná pedagogicko-psychologická poradna  
e) Využívaní externí realizátoři preventivních aktivit  
f) Příp. další organizace a odborníci (např. Středisko výchovné péče, nestátní 

neziskové organizace včetně označení toho, zda se jedná o akreditované organizace, 
Státní zdravotní ústav atd.) 

 

39. MPP obsahuje strategii spolupráce se všemi spolupracujícími orgány.  
40. MPP obsahuje popis spolupráce školního metodika prevence s výchovným poradcem a 

školním psychologem. 
 

Oblast 8: Monitoring a evaluace  
41. Aktuální MPP obsahuje vyhodnocení MPP z předchozího školního roku.  
42. MPP obsahuje strategii monitoringu a evaluace včetně harmonogramu, metod, 

zodpovědnosti za provedení a označení realizátora evaluace. 
 

43. Škola vyžaduje a dostává zpětné vazby od externích odborníků (NNO, Policie ČR atd.), 
kteří dělají preventivní programy pro žáky. 

 

44. Vyhodnocení MPP je shrnuto v závěrečné zprávě.  
45. Vyhodnocení MPP je obsaženo ve výroční zprávě školy.  

CELKEM  

                                                 
279 Stačí plánovaný rozpočet – grantová politika se odvíjí od kalendářního, nikoli školního roku. 
280 Národní strategie protidrogové politiky, rámcového vzdělávacího programu, Metodický pokyn ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, aj. 
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9 Zhodnocení minimálních preventivních programů 

základních škol na Praze 5 pomocí souboru kritérií 

Nyní přistoupíme ke zhodnocení minimálních preventivních programů na základě 

souboru kritérií, která jsme si představili v předchozí kapitole. 

 

Graf 1  Naplnění jednotlivých oblastí hodnocení preventivních programů všech 

zkoumaných základních škol 
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Zdroj: autorka 
 
 
 Tato tabulka znázorňuje, nakolik zkoumané školy v souhrnu naplňují jednotlivé 

hodnocené oblasti. Pořadí naplnění je následující (od nejvyššího po nejnižší): 

 

1) Oblast 2: Pokrytí 

2) Oblast 4: Adekvátnost zvolených aktivit 

3) Oblast 3: Personální a organizační zajištění 
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4) Oblast 1: Strukturace a obsahové části 

5) Oblast 6: Návaznost 

6) Oblast 7: Informovanost a spolupráce 

7) Oblast 8: Monitoring a evaluace 

8) Oblast 5: Financování 

 

Interpretace těchto dat je následující: na základě stanoveného systému kritérií 

zkoumané školy celkově nejvíce (ze 69,2 %) naplňují kritéria v oblasti, která vypovídá o 

pokrytí , o cílové populaci programů a o začlenění prevence všech typů rizikového 

chování do programů. Velice úspěšně se daří naplňovat především kritérium toho, že se 

program vztahuje na všechny žáky školy. Dále jsou školy relativně úspěšné (ze 60,8 %) v 

otázce volby preventivních aktivit  (co se týče adekvátnosti vzhledem k věku, 

nepřekrývání témat, preferování dlouhodobé spolupráce s externími poskytovateli). 

Téměř všem školám se daří naplnit požadavek, aby se preventivní aktivity doplňovaly, ale 

nepřekrývaly (což jak jsme si ukázali v kapitole 6.4.2 o tom, jak by měly být preventivní 

programy postaveny, je žáky hodnoceno negativně a může to mít i negativní důsledky pro 

rizikové chování). Úspěšné školy v souhrnu jsou také v oblasti personálního a 

organizačního zajištění a to z 57,7 %. Silná byla oblast najímání externistů – toto 

kritérium naplnily všechny školy. Naopak slabé bylo stanovení upřednostňovaných 

oblastí vzdělávání školního metodika prevence. 

Strukturování  programu a zahrnutí jednotlivých důležitých komponent školy 

průměrně naplňují z 52,2 %. V této oblasti se zároveň nacházejí 4 velmi úspěšně 

naplňovaná kritéria: minimální preventivní program je sepsaný dokument, je vypracovaný 

na aktuální školní rok, obsahuje nespecifickou i specifickou primární prevenci. Naopak 

velice výjimečně školy mají vypracovaný Školní preventivní program proti šikanování a 

také nemají specifikované krátkodobé a dlouhodobé cíle. V oblasti návaznosti školy 

celkově splňovaly kritéria návaznosti. Velice vysokých hodnot dosahovalo navazování 

minimálních preventivních programů mezi školními roky. Lze zde namítnout, že jde spíše 

o sklon k rigiditě a setrvačnosti, ovšem toto kritérium je zaměřeno na návaznost a 

možnosti aktualizace podle potřeby nijak neomezuje. Navíc pokud je program sestaven 

dobře, je návaznost – a tedy systematičnost dlouhodobého působení programu – žádoucí. 

Informovanost o programu také není příliš uspokojivá: u pedagogů sice dosahuje 

73 %, ovšem u žáků je průměr škol pouze 50 %. Jednoznačně nejhorší výsledek mezi 

všemi kritérií je zveřejnění programu na webových stránkách školy, které nesplnila žádná 
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škola. Program by sice školy měli mít k dispozici u preventisty, ovšem ne vždy tomu tak 

je. U několika preventistů se ukázalo, že u sebe program vůbec nemají a poměrně složitě 

jej sháněli. Jednou jsem se dokonce setkala s tím, že preventista nevěděl, že program 

sepsal, a velmi překvapeně reagoval na jeho nález (což ovšem vypovídá spíše o 

formálnosti sepsání programu). Navíc v dnešní době rozsáhlého využívání komunikačních 

technologií jde o rozumný nárok a logický zdroj informací. 

Další oblast – monitoring a evaluace – nenaplňují školy ani z poloviny (49 %). 

Pouze 2 školy ze 13 měly v programu zahrnuté zhodnocení z loňského roku a zahrnutí 

podrobné strategie monitoringu a evaluace nesplnila žádná škola (pouze 4 školy 

částečně). Co se týče poslední oblasti financování, u níž se průměr vyšplhal pouze na 9,6 

%, informace vypovídá výhradně o nezahrnování plánu financování do programů. To 

ovšem do určité míry může být vysvětlené problémy vycházejícími z překrývání školního 

roku s rokem kalendářním, kterým se řídí rozdělování grantů. Přesto není problém tuto 

oblast posílit tím, že se do programu zahrne plánovaný rozpočet nebo alespoň zmínka o 

plánu žádat o dotace na preventivní programy. 

Je ovšem důležité zdůraznit, že tento systém kritérií není schopný dostatečně 

vypovídat o kvalitě a úspěšnosti zvolených preventivních aktivit. K tomu by sloužila 

podrobná sumativní evaluace. Výstupy z tohoto souboru kritérií vypovídají o programu, 

jeho komponentech a zajištění. Nyní si ukážeme souhrn naplnění kritérií jednotlivými 

školami.  

 

Graf 2        Souhrnné naplnění hodnotících kritérií jednotlivými školami – anonymizované 
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Z uvedeného grafu je patrné, že kvalita programů je silně rozkolísaná. Možné 

maximum dosažených bodů bylo 90. Nejmenší počet bodů byl 22, nejvyšší 75, většina 

škol se nachází okolo průměru. Základní znaky se zaměřením na kritiku jsou uvedeny již 

v dřívějších kapitolách. Zhodnocení  pomocí kritérií nepřineslo žádná překvapivá zjištění, 

pro jednotlivé školy však mohou být data přínosná (především díky porovnání s dalšími 

školami a identifikací silných a slabých stránek). 

Vzhledem k etice a k zaměření této práce na hodnocení celého systému, zde 

nebudou školy uvedeny jmenovitě a nebude zde ani zveřejněno konkrétní zhodnocení. 

Tím, že škol je relativně málo by podle specifických znaků mohlo dojít k identifikaci a i 

v případě, že bychom zde zveřejnili hodnocení anonymní (např. namísto jména školy by 

byl uveden kód). Hodnocení každé školy je k dispozici a bude nabídnuto vždy dané škole, 

aby jej mohla využít pro vylepšení svého programu a jeho evaluace. Školám, resp. 

školním metodikům prevence bude také nabídnut evaluační nástroj a struktura 

minimálního preventivního programu, tato diplomová práce a další relevantní materiály. 

Konkrétně si ale rozebereme program ZŠ U Santošky, který může sloužit jako příklad 

dobré praxe. 
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10 Případová studie: „Zdravá Santoška“ 

Minimální preventivní program ZŠ U Santošky svou kvalitou značně převyšoval 

všechny ostatní programy ZŠ na Praze 5 a to především komplexitou a systematičností 

programu a realizovaných aktivit, ale také kvalitou zpracování psané podoby programu, 

zahrnutím analýzy současné situace školy, i podobou evaluace. Na základě vytvořené 

typologie lze říci, že školní metodička prevence této školy Brigita Kufové spadá 

jednoznačně mezi „nadprůměrné“ metodicky prevence. Zároveň minimální preventivní 

program této školy vyšel na základě hodnocení pomocí vytvořeného systému jako 

jednoznačně nejlepší. Za dobrý a nejlepší program na Praze 5 jejich program označila 

také metodička prevence z PPP PhDr. Pavla Bubleová a v PCPP byl při hodnocení 

programů tento program zařazen mezi ty nejlepší (je zde tedy i srovnání s programy za 

celou Prahu). 

V této kapitole si na tomto příkladě dobré praxe ukážeme, jak lze dělat 

preventivní program kvalitně a odpovědně, a na podrobném rozboru jednotlivých 

komponent programu si názorně ukážeme také realitu, s níž se školy při realizování 

preventivních aktivit setkávají. Vzhledem k tomu, že proběhly dva dvouhodinové 

rozhovory s metodičkou prevence, podařilo se získat množství informací o programu 

„Zdravá Santoška“. 

 

10.1 Charakteristika školy 

ZŠ U Santošky je běžná základní škola v klasické městské zástavbě. Má na 1. stupni 

9 tříd a na 2. stupni 7 tříd, celkově školu navštěvuje cca 360 žáků. Ve většině tříd jsou 

žáci se specifickými poruchami učení, žáci z kulturně odlišného prostředí (především 

Ukrajinci a Vietnamci, Romů je na škole přibližně 15). Značné riziko představuje 

z pohledu školní metodičky prevence Brigity Kufové, s níž jsem absolvovala dva 

dvouhodinové výzkumné rozhovory, přilehlý park, kam děti pravidelně chodí trávit volné 

chvíle (mezi vyučováním i po něm). V parku děti v partách především hromadně kouří, 

některé pijí alkoholické nápoje. Problémem je i nově zřízené blízké doléčovací centrum 

pro drogově závislé, kteří se po konzultaci v poradně a požití subutexu281 podle slov pí. 

Kufové „válejí sjetí v parku“, nechávají tam použité injekční stříkačky atd. Mezi prvním a 

                                                 
281 Subutex je náhražka drogy, často však ve větším množství působí podobné stavy jako droga. Více viz 
např. www: <http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=58> (5. 1. 2010). 
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druhým rozhovorem se dokonce situace vyhrotila natolik, že jeden narkoman rozdával 

drogy v parku zadarmo a situaci tak na setrvalý nátlak školy nakolik vyřešila policie. 

 

10.2 Charakteristika programu 

Minimální preventivní program „Zdravá Santoška“ je koncipován jako dlouhodobý 

a komplexní a je rozpracován na 14 stránkách, což je nadstandardní rozsah. Většinu z něj 

vytvořil předchůdce Kufové ve funkci preventisty. Jádro programu zůstává stejné, 

aktualizuje se však každý rok podle stávající situace. 

 

10.2.1 Cíle 

Cíle programu jsou explicitně vyloženy, korespondují – stejně jako celkové pojetí a 

uspořádání programu – s pojetím MŠMT tak, jak jej uvádí v Metodickém pokynu. Jsou 

vymezené ve třech rovinách: jde jednak o cíle dlouhodobé, jednak střednědobé a 

nakonec krátkodobé. Tato specifikace je nadstandardní, usnadňuje orientaci v programu 

a pokládá základ pro evaluaci. Jednotlivé cíle se liší podle doby, k níž se vztahují. Mají 

jiný charakter a měření jejich (ne)dosažení proto bude odlišné. I zde by však mohly být 

cíle poněkud konkrétnější a měly by být stanoveny konkrétní cíle a ukazatele a 

kvantifikovatelné veličiny (jako např. že dojde k takovému a takovému snížení žáků, kteří 

v 7. třídě pravidelně kouří). Vhodné je zařazení analýzy současného stavu, která 

napomáhá především u stanovení krátkodobých a střednědobých cílů programu, jejichž 

měření je v možnostech školy. 

Měření dlouhodobých cílů není vzhledem k jejich komplexnosti v reálných 

možnostech školy, především pak s ohledem na finance. Taková studie by byla nejspíše 

kvaziexperimentální a několikaletá a musel by ji realizovat tým odborníků. Evaluace 

účinku programů primární prevence je obecně poměrně složitá, poněvadž se jedná o 

ukazatele, které se jednak projevují mnohdy až v dlouhodobém časovém horizontu, 

jednak na ně působí mnoho dalších intervenujících faktorů. Jako příklad si můžeme vzít 

opět již zmiňovanou evaluační studii Miovského282. 

                                                 
282 Viz kapitola 8.3.3.1. 
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10.2.2 Cílové skupiny 

Cílové skupiny jsou specifikovány poměrně jednoznačně: jsou jimi především 

všichni žáci školy, dále učitelé a rodiče. Ke každé skupině je připojena krátká 

charakteristika a podoba spolupráce. 

 

10.2.3 Personální zajištění 

Na škole je vytvořen tzv. preventivní tým, jehož členy jsou ředitelka, tři učitelé za 

2. stupeň, jeden učitel za 1. stupeň, výchovný poradce, metodik prevence a školní 

psycholog. Program má stanoveného konzultanta a supervizora projektu, kterým je 

odborník Mgr. Miroslav Hricz z o.s. ProPrev. Dále na škole existuje tzv. Školní 

poradenské pracoviště, kde je žákům k dispozici školní psycholog. Ten figuruje jako 

poradce jak pro žáky tak učitele, pomáhá identifikovat obtíže žáků (např. v učení anebo 

rizikové chování), provádí sociometrická šetření a diagnostiku třídních kolektivů a to 

v případě potřeby detekované třídním učitelem (dříve byla vždy na začátku roku, avšak 

bylo prokázáno, že to není třeba). 

Do prevence program aktivně zahrnuje část běžných pedagogů. Vzdělávání 

pedagogů je v programu obsaženo včetně konkrétních cílů a je zaměřeno na všechny 

pedagogy. 

 

10.2.4 Finanční zajištění 

ZŠ U Santošky pravidelně podává žádosti o dotace na preventivní aktivity. V 

tomto školním roce 2009/2010 podávala na MHMP v rámci programu „Zdravé město 

Praha 2010“ žádosti o dotace na tři jednotlivé projekty (což byla stanovená horní hranice 

pro počet žádostí z jedné školy): „preventivní aktivity“, „komplexní programy prevence“ 

a „vzdělaní pedagogové“. Každý z nich získal dotaci 30 000 Kč. Účast nestátních 

neziskových organizací však závisí na získání finančních prostředků z grantů. Pokud 

škola nedostane dotaci, tyto hrazené programy se nerealizují. 

 

10.2.5 Realizované aktivity 

Aktivity, jimiž jsou cíle programu naplňovány, jsou podrobněji rozebrány. 

Aktivity nespecifické prevence jsou uvedeny ve speciální kapitole, výrazný prostor je 
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věnován specifické prevenci. V nespecifické prevenci škola realizuje různé aktivity 

napříč třídami, žákovský školní parlament, mnohé výjezdy (školy v přírodě, pobytové 

akce pro každý ročník 2. stupně), akce ve škole (vánoční besídky, akademie, diskotéky, 

spaní ve škole aj.), středeční odpolední, hodně využívaný Klub Santoška, který vede 

metodička prevence, volnočasové sportovní a další aktivity jako víkendové výjezdy, což 

napomáhá k budování vztahů a pozitivního klimatu na škole. Přehledně je vypracována 

především tabulka obsahující rozdělení preventivních témat do jednotlivých vyučovaných 

předmětů.Škola využívá služeb externích poskytovatelů, kteří mají programy 

koncipované podle témat pro jednotlivé ročníky. Spolupráce je dlouhodobě navázána 

s o.s. Život bez závislostí, Prak, ProPrev, Městskou policií a Policií ČR a s dalšími 

požadovanými odborníky a institucemi (PPP, sociální odbor, SVP aj). V programu je 

uveden přesný seznam spolupracovníků. Škola usiluje o spolupráci s rodiči, ta však 

v praxi silně pokulhává, což není v programu nikde explicitně zmíněné. Probírané okruhy 

jsou přehledně rozebrány, pro kterou třídu a jak budou realizovány.  

Významnou kapitolou jsou metody práce. Ty jsou rozdělené na informační, 

dovednostní a postojové. Zde by neškodila ještě bližší specifikace a přiřazení jednotlivých 

metod práce ke konkrétním bodům programu, ovšem samotné zařazení této kapitoly je 

inspirativní. Program uvádí také obsáhlejší kapitolu o práci s celými třídními kolektivy 

(např. skupinové programy), která je v rámci prevence velmi významná a odráží 

pochopení potřeby pracovat s celou skupinou a její dynamikou. 

Škola má vypracovaný také speciální program proti šikanování na základě 

odborné literatury PhDr. Michala Koláře a Metodického pokynu proti šikanování. Tento 

program jednak definuje šikanu a její podoby, jednak pojmenovává způsoby prevence, 

nabízí konkrétní krizové plány, nápravné plány, postupy pro rodiče a leták s radami a 

krizovými kontakty pro žáky. Podle metodičky prevence je plán skutečně využíván. 

Minimální preventivní program „Zdravá Santoška“ ani Program proti šikanování však 

nejsou zveřejněné na webových stránkách, jsou ovšem všem žákům dostupné na nástěnce 

metodika prevence. 

 

10.3 Teorie programu 

Teorie primární prevence vychází do velké míry ze zjištění z praxe a jsou 

zakotveny ve výsledcích řady výzkumných šetření. Zpracování základní myšlenky 
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preventivního programu a jeho ukotvení v teorii je pro úspěch programu stěžejní283. 

Pokud bude tato složka opomenuta, je ohroženo celkové pojetí programu, mnoho 

programů také skončilo neúspěchem. Tak, jak je program sestaven, odpovídá 

požadavkům Metodického pokynu k prevenci, z něhož vychází. Tento nedostatek však má 

i samotný Metodický pokyn. 

 

10.4 Logický rámec programu 

 Logický rámec programu škola nemá explicitně vypracovaný, avšak jeho stavba 

vychází z pojetí Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. 

Následující model ilustruje rámec programu „Zdravá Santoška“ a to na ukázkách 

konkrétní aktivity v rámci programu: zmíněného volnočasového Klubu Santoška. 

 

                                                 
283 Podle Jaap van der Stel, 1998: 13. 
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Obr. 12 Logický rámec programu – Klub Santoška 
 
 
 

 
 

Zdroj: autorka 
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10.5 Evaluace programu 

Evaluace programu je v porovnání s jinými rozpracovaná, ač i v tomto případě by 

bylo vhodné tuto složku posílit. Zmínili jsme, že kvalitní a odborná evaluace účinku 

celkového programu není v možnostech školy. Realizovaná evaluace se tak blíží 

programové evaluaci. Provádí ji všichni tři podrobně rozebíraní aktéři: škola (resp. školní 

metodik prevence), ČSI a externí realizátoři.  

10.5.1 Realizátoři evaluace a využívané metody 

Přímo v programu „Zdravá Santoška“ je uvedeno, že hodnocení efektivity bude 

prováděno diskuzí s preventivním týmem, učiteli, konzultantem a supervizorem projektu, 

a dále že bude zahrnuto ve výroční zprávě školy v rámci hodnocení výchovně-

vzdělávacího procesu. Všechny tyto aktivity obstarává metodička prevence (ve spolupráci 

s Preventivním týmem), která navíc každý rok vypracovává podrobné kritické zhodnocení 

programu (za rok 2008/9 je velice kvalitní a jeho rozsah je na 5 stran), plus vyhodnocení 

dotací, rozdává anketu členům preventivního týmu a provádí hodnocení Klubu Santoška 

ze strany žáků. Pro kvalitní zhodnocení jsou podkladem výsledky monitoringu, který 

preventistka průběžně provádí. Metodička si také vede „deníček“ všech řešených 

rizikových a krizových situací. V loňském školním roce se nezrealizovaly tři akce, letos 

se zatím daří plnit vše podle plánu. 

Dříve byly na škole používány dotazníky pro žáky ke zjišťování rozsahu 

rizikového chování, především zneužívání návykových látek a vztahů v třídních 

kolektivech. U dotazníků na návykové látky bylo však prokázáno, že děti nepíšou pravdu 

a ani pod slibem anonymity neprozradí to, co učitelé podle Kufové „stejně ví díky tomu, 

co vidí“. Proto se od každoročního používání dotazníků ustoupilo a důraz je kladený více 

na komunikaci v rámci běžného kontaktu, budování důvěry, posilování Klubu Santoška a 

nabídkami volnočasových aktivit. 

Jako velmi efektivní metodu získávání informací od dětí metodička označuje tzv. 

sezení tříd. 

Pravidelně také získává kvalitní zpětné vazby od o.s. Život bez závislostí a to po 

každé realizované intervenci nejdříve ústně, následně i písemně, a také závěrečnou zprávu 

na konci školního roku. Od ostatních externích odborníků dostává především ústní 

zpětnou vazbu v rámci krátkého rozhovoru, v případech nestátních neziskových 

organizací zpravidla také závěrečnou zprávu, u složek policie zpětná vazba nefunguje. 
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ČSI dělala kontrolu školy naposledy v roce 2008 (mezi inspektory byl i Mgr. 

Boris Tvarůžek, s nímž byl proveden rozhovor). V inspekční zprávě je vyzdvihováno 

školní poradenské pracoviště a jeho činnost, kterou hodnotí jako nadprůměrnou. Více o 

prevenci ve zprávě není284. 

 Výsledky evaluace jsou zahrnuty do závěrečné zprávy, kde jsou již přímo 

přetaveny do úkolů na další školní rok. V následujícím školním roce  se v programu 

objeví v podobě nově stanovených krátkodobých cílů. 

 

10.6 Zhodnocení 

V případě tohoto programu vzhledem k jeho vysoké kvalitě je možné uvést 

konkrétní data, protože danou školu nemohou poškodit. V následující tabulce je přehled 

splnění systému kritérií, který byl v rámci této práce vytvořen. 

 

 
Graf 3           Hodnocení ZŠ U Santošky pomocí systému kritérií v porovnání s maximem 
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Na základě tohoto zhodnocení je zřetelné, že program se téměř ve všech oblastech 

blíží maximu. Posílit by jej bylo vhodné především v oblasti struktury financování (oblast 

5) a také v oblasti personálního zajištění (body byly kráceny zejména za neabsolvovaný 

                                                 
284 S výjimkou hodnocení rovného přístupu ke vzdělání, který však tématicky nesouvisí. 
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specializační výcvik). Konkrétní podrobný rozbor bude opět poskytnut pouze školní 

metodičce prevence. 

Celkově je program na vysoké úrovni a téměř ve všech oblastech se blíží maximu, 

ve třech jej dokonce dosahuje. 

 

10.7 Shrnutí 

Celkově je program velmi dobře propracovaný, přínosné jsou přehledové tabulky 

s probíranými bloky. Bylo by vhodné posílit některé konkrétní prvky, konkrétní 

doporučení vzešlé ze zhodnocení pomocí vytvořeného evaluačního nástroje škola dostane 

k dispozici. Mezi hlavní pozitiva patří kvalitně zpracovaný program, kvalitní koordinace, 

osobní nasazení metodičky prevence, vzdělávání, upřednostňování dlouhodobé 

spolupráce s externisty, aktivní spolupráce s odborníky a dalšími aktéry, monitoring a 

evaluace realizovaných aktivit. 
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11 Doporučení k systémovému zlepšení evaluace primární 

prevence na základních školách 

 

Základní nedostatky evaluace primární prevence na základních školách tak, jak 

vyplynuly z této práce, jsou následující: 

 

1) školní metodici prevence nejsou dostatečně odborně a metodicky vybaveni, 

mnohdy nesestavují program odpovídající potřebám kvalitní evaluace, nevnímají 

její potřebnost a dělají ji nekriticky, intuitivně a mnohdy dokonce pouze formálně, 

avšak zároveň nemají dostatečnou podporu a podmínky pro plnění svých úkolů 

2) úroveň spolupráce s externími poskytovateli preventivních aktivit se školami je 

rozkolísaná a komunikace mnohdy nedostatečná (především u Městské policie a 

Policie ČR) 

3) kontrolní orgán – ČSI – není odborně vybaven na kontrolu preventivních 

programů školy 

 

Ač tyto závěry plynou z dat především z Prahy, je možné je vzhledem k jejich 

ukotvení v odborné literatuře a názorech odborníků zobecnit na celý systém (s tím, že 

jinde se mohou vyskytovat další specifika, tato však platí všeobecně). Systémová 

doporučení pro zlepšení evaluace primární prevence na základních školách, která plynou 

z identifikace těchto tří základních systémových problémů, jsou následující: 

 

1) zavést jednoduchý a flexibilní jednotný vzor minimálních preventivních programů 

včetně stručné a jednoduché metodiky 

2) zavést jednoduchý a flexibilní jednotný evaluační nástroj minimálních 

preventivních programů včetně stručné a jednoduché metodiky 

3) zavést pro školní metodiky prevence úlevu z přímé pedagogické činnosti po vzoru 

výchovného poradce (doporučena 1 vyučovací hodina týdně, tj. 45 minut) 

4) zdůrazňovat potřebu primární prevence na školách a role školního metodika 

prevence 

5) zdůrazňovat potřebu evaluace minimálních preventivních programů a kontrolovat 

její kvalitu 
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6) podporovat dlouhodobou a aktivní spolupráci externích poskytovatelů 

preventivních aktivit se školami (prostřednictvím ustanovení potřeby poskytování 

zpětných vazeb a sdílení informací a především nastavením podmínek přidělování 

dotací pro školy a nestátní neziskové organizace a důrazným doporučením 

evaluace u Policie ČR a Městské policie) 

7) rozšířit certifikační proces na oblast celé primární prevence a vyžadovat od 

externích poskytovatelů kvalitativní evaluaci preventivních programů285 

8) proškolit školské inspektory v oblasti primární prevence a poskytnout jim 

jednoduchý evaluační nástroj a vodítka, co hodnotit a co doporučovat posílit (např. 

zapojení všech pedagogů do primární prevence či zavedení specifické primární 

prevence již na prvním stupni) 

 

Výše uvedená opatření by při kvalitní implementaci vedla ke zvýšení efektivity 

stávajícího systému primární prevence na základních školách. Posílení stávajícího 

systému je žádoucí, protože na základě znalostí z teoretických východisek víme, že se 

jeho strategie řídí ověřenými principy. Problém však nastává právě ve zmiňovaném 

„implementačním deficitu“, který by se zavedením těchto opatření mohl výrazně 

minimalizovat. 

Tato práce zároveň přináší návrhy dvou nástrojů, které jsou součástí tohoto 

souboru doporučení. Prvním z nich je návrh struktury minimálních preventivních 

programů, který slouží jako pomocný nástroj, rámec toho, co by mělo být obsahem, 

ovšem za respektování potřebné jednoduchosti. Vznikl na základě studia desítek 

minimálních preventivních programů a všech metodických materiálů, rozhovorů 

s odborníky i školními metodiky prevence, na základě teoretických východisek o tom, jak 

by program měl vypadat a co obsahovat, aby plnil své účely, byl vyhodnotitelný a 

zároveň dostatečně stručný, aby jej školní metodici skutečně používali. Je k dispozici 

v příloze č. 5. 

Druhým navrhovaným nástrojem, jehož podobu tato práce přináší, je již probíraný 

a uplatňovaný evaluační nástroj pro externí hodnotitele. Ten pomocí souboru 45 kritérií 

umožňuje kvalitní srovnání a plastické vyhodnocení minimálních preventivních 

programů. Je k dispozici v kapitole č. 9. 

 

                                                 
285 Zde je však nutné nastavit systém tak, aby v důsledku ještě více nezahlcoval školy a žáky zbytečnými 
dotazníky a administrativou. Lze zvážit vydání metodické příručky, podle které by se organizace řídily. 
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12 Diskuze 

 
Za určité omezení této práce by se dalo považovat to, že výzkumné rozhovory na 

školách byly prováděny pouze s metodiky prevence a nikoliv s dalšími aktéry (především 

s řediteli). Tím mohlo dojít k určitému vychýlení či omezení pohledu. Od dalších 

pracovníků školy by bylo možné získat další informace, které by napomohly k větší 

plasticitě obrázku a situaci na školách. Ovšem je třeba připomenout, že právě metodici 

jsou těmi, kdo program na škole tvoří, koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje, a proto byly 

rozhovory realizovány  právě s nimi. 

Pro dokonalejší pohled na evaluaci preventivních programů na školách by také 

bylo vhodné analyzovat dokumenty škol odevzdávané v rámci vyhodnocení projektů 

dotovaných z MHMP, městských částí či MŠMT, a více prozkoumat způsob evaluace a 

její výsledky u externích preventistů (především složky policie a NNO). Jejich podíl – 

především na specifické prevenci – je výrazný a proto by analýza jejich hodnocení a příp. 

analýza výsledků těchto hodnocení byla vhodná pro další výzkum či jako rozšíření této 

práce. U obou těchto bodů existuje riziko, že školy či organizace nebudou ochotné 

poskytnout data. Zároveň se jedná o poměrně rozsáhlou agendu a prostor pro samostatnou 

výzkumnou práci, která by však tuto dále rozšířila a poskytla důležitá data. 

Do další diskuze a jako návrh na další podrobný výzkum lze položit úkol 

důkladného prověření funkce školného metodika prevence v tom smyslu, zda právě jeho 

funkce je nejefektivnější pro minimalizaci rizikového chování žáků a zda by v případě 

plánování systémových změn nebylo s omezenými prostředky lepší systémově zavést 

v každé škole např. speciálního pedagoga či jiného odborníka. Tato otázka zde byla 

probírána a víceméně zodpovězena, ovšem podrobný výzkum zaměřený výhradně na ní 

by byl zajisté vhodný. 

Zároveň by bylo možné zaměřit výzkum výhradně na kauzalitu mezi kvalitou 

sepsaného preventivního programu a kvalitou realizované primární prevence na škole, 

resp. zda je kvalitní systematická prevence podmíněna kvalitně sepsaným programem. 

V této práci byla sice potvrzena provázanost těchto jevů, závěry o kauzalitě však na 

základě získaných dat nelze jednoznačně zobecnit. 

Poslední možností pro rozšíření této práce je výzkum kvality realizované primární 

prevence ze strany pedagogů v rámci běžné pedagogické činnosti. 



 158 

Závěr 

 

Tato diplomová práce přináší za využití teoretických rámců v oblasti evaluace ve 

veřejné politice, školy jako výchovné instituce, rizikového chování dětí a mládeže a 

primární prevence rizikového chování analýzu minimálních preventivních programů na 

základních školách v Praze ze systémového hlediska a analýzu evaluace těchto programů 

na základních školách na Praze 5. Programy škol z Prahy 5 jsou zhodnoceny jednak na 

základě výstupů z rozhovorů se 12 z 13 místních školních metodiků prevence, z 

rozhovorů s odborníky a ze studia relevantních zdrojů a jednak na základě souboru kritérií 

pro externí evaluátory, který byl společně se vzorem struktury minimálních preventivních 

programů pro tuto práci vytvořen. 

Na základě výstupů z těchto analýz jsme získali obrázek nejprve o podobě těchto 

programů a jejich reálnému naplňování, jednak o jejich evaluaci. Získaná data potvrdila 

řadu disproporcí mezi kýženým stavem, který stanovuje především Metodický pokyn 

k primární prevenci č.j. 20 006/2007-51, a realitou a to v obou těchto oblastech. Velkým 

problémem se ukázala nedostatečná úroveň sepsaných programů a také nízký podíl 

školních metodiků prevence, kteří absolvovali vyhláškou stanovený specializační výcvik. 

Byla prokázána nedostatečně odborná, hluboká a kritická a v některých případech 

dokonce pouze formální evaluace ze strany školních metodiků prevence a nedostatečně 

odborná evaluace ze strany České školní inspekce, která se navíc zaměřuje především na 

jeden vybraný úsek prevence. Nemůžeme proto na hlavní výzkumnou otázku, zda 

uplatňovaný způsob evaluace minimálních preventivních programů na základních školách 

na Praze 5 napomáhá k vylepšování daných programů a k efektivní primární prevenci, 

odpovědět kladně. Situace na školách je však rozkolísaná a některé školy vykazují 

nadprůměrnou úroveň, zároveň evaluace externích poskytovatelů preventivních aktivit 

obecně dosahuje slušné výše. 

 Další výzkumné otázky byly zodpovězeny v předchozím textu práce, je však 

vhodné si zde zjištění shrnout. Minimální preventivní programy nemají všechny školy, 

ovšem programy schází pouze na 4,2 % základních škol (jedna z nich se vyskytovala i na 

Praze 5) a to i přesto, že programy nejsou pro školy povinné. Vymezuje je výše zmíněný 

Metodický pokyn, který stanovuje také výčet konkrétních oblastí, které má školní 

prevence pokrývat. Existují sice drobné výjimky, obecně však platí, že pokrytí u škol patří 

k nejlépe plněným oblastem. Horší situace je u stanovení cílů, cílových skupin, zvolených 
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metod a způsobu evaluace těchto programů. Cíle jsou obecně stanoveny velice vágně, 

někdy vůbec, což zásadně znesnadňuje jakoukoliv programovou evaluaci. Cílové skupiny 

nebývají vždy stanoveny explicitně, lze je však vytušit z textu. Jejich problémem je ale 

časté opomíjení rodičů a někdy také pedagogů. U zvolených metod je situace do jisté míry 

analogická: nebývají stanoveny explicitně, avšak je možné je v textu identifikovat. 

Obecně se blíží žádoucím principům. To však neplatí pro evaluaci. Není zahrnuta téměř 

v žádných programech a pokud ano, omezuje se na rozhovory a zpětné vazby od 

externistů, např. testy ex-post pro žáky se výjimečně vyskytnou, testy ex-ante na Praze 5 

nebyly ani jednou, v programech podaných v rámci dotačního řízení „Zdravé město Praha 

2010“ naprosto výjimečně. Závěrečná zpráva má podobu záznamu do výroční zprávy, 

v případě škol, které získaly dotaci, ještě závěrečné zprávy pro grant, která ovšem není 

přístupná. 

 Výstupy tak nejsou měřeny dostatečně, závěrečné zprávy jsou zpravidla souhrnem 

aktivit a nikoliv kritickým zhodnocením. Důvody spočívají jednak v neochotě evaluaci 

provádět (je vnímaná často jako administrativní zátež), jednak z neznalosti a nedostatku 

času a podpory, jednak je částečně znemožněna již zmíněnou nedostatečnou specifikací 

cílů. Nedostatek podpory tkví v tom, že školní metodici prevence mají plnit širokou škálu 

činností, ovšem nemají úlevu z pedagogické činnosti a nemají ani obecný nástroj pro 

tvorbu a evaluaci těchto programů ze strany MŠMT, které má tuto agendu ve své gesci.  

Výzkum však potvrdil, že školní metodici prevence i odborníci považují za potřebné, aby 

existoval jednotný rámcový nástroj pro tvorbu i pro evaluaci těchto programů. 

 Na otázku, zda je evaluace realizována kvalitně, systematicky a transparentně 

potom nemůžeme odpovědět pozitivně, protože zmíněná tvorba hodnocení nesplňuje ani 

jedno z těchto kritérií (částečnou výjimkou jsou hodnocení některých nestátních 

neziskových organizací, jde však pouze o část minimálního preventivního programu). 

Přesto jsou programy školními metodiky do určité míry na základě těchto „výstupů“ či 

„dojmů“ měněny. Nezřídka dochází k rozvázání spolupráce s externím subjektem právě 

z důvodu nespokojenosti školy s jeho preventivním aktivitami. 

 Za účelem zlepšení evaluace preventivních programů na základních školách byly 

vytvořeny návrhy nástrojů pro tvorbu i evaluaci (struktura programu a evaluační nástroj 

se souborem kritérií) a soubor doporučení, které by zefektivnily systém a zmenšily 

diskrepance mezi požadovaným a reálným stavem. 
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OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 
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o.s. – občanské sdružení 
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PPP – Pedagogicko-psychologická poradna 

UK – Univerzita Karlova 

ÚMČ – Úřad městské části 

UNEP – United Nations Environment Programme (Program Organizace spojených 
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UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů 

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 

WHO – World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace) 

ZŠ – základní škola 
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Příloha č. 1 – Přehled rozhovorů s odborníky 
 

PhDr. Pavla Bubleová. Působí v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 5 a 

Prahu 13 na pozici metodika prevence. Funkci zastává od září 2009 a to pouze na půl 

úvazku, na půl úvazku pracuje jako školní psycholog. Rozhovor s ní přinesl informace o 

tom, jakou má představu o své pozici, jak ji naplňuje a jaké pro to má podmínky, jak 

spolupracuje se základními školami na Praze 5, nakolik jim poskytuje metodickou 

podporu a jak se orientuje v oblasti evaluace, se kterou by měla školám pomáhat. 

 

PhDr. Miroslav Čedík. Je etoped a psychoterapeut, působí ve Speciálním výchovném 

středisku při ZŠ a SŠ pro žáky se specifickými poruchami chování Na Zlíchově v Praze 5. Je 

členem pracovní skupiny MŠMT a hodnotící komise MHMP zaměřené na granty v programu 

„Zdravá Praha“. Také pracuje v mnoha organizacích jako supervizor (např. pro sociální 

pracovníky z ÚMČ Praha 2). Z tohoto rozhovoru jsem získala hlubší vhled do systému a 

určité pochopení pro některé projevy chování žáků (důraz na frustrace a jejich vyústění 

v rizikové chování). 

 

Mgr. Aleš Kuda. Působí jako ředitel Pražského centra primární prevence a odborný 

asistent Centra adiktologie 1. Lékařské fakulty UK, dlouhodobě působil v o.s. Sananim, 

spoluzakládal o.s. Prev-Centrum. Z tohoto rozhovoru jsem získala hlubší vhled do 

problematiky primární prevence rizikového chování, systému, náhled na jeho problematická 

místa včetně evaluace, politický aspekt celé věci, metodické „vedení“, spolupráci, komunikaci 

složek systému (především v jeho nejvyšších orgánech) a to vztahováno na oblast hl. m. 

Prahy. 

 

Mgr. Kateřina Kulíšková. Působí jako ředitelka pražského inspektorátu České školní 

inspekce (dále jen ČSI). Rozhovor probíhal společně s p. Tvarůžkem. Její informace byly 

směřované převážně na manažerskou, strategickou a realizační oblast. Dozvěděla jsem se 

základní informace o fungování ČSI především v oblasti celkového hodnocení škol, 

včetně informací o vzdělávání a o evaluaci minimálních preventivních programů, které 

mají v kompetenci. 

 

Ing. Věra Nouzová. Působí na Magistrátu hl. m. Prahy jako krajská školská koordinátorka 

prevence v Krajském oddělení protidrogové prevence, Odbor Kancelář primátora MHMP. 
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Z tohoto rozhovoru jsem získala vhled do fungování systému, informace o grantu „Zdravé 

město Praha“, o spolupráci krajské koordinátorka prevence a dalších preventistů 

(především v Pedagogicko-psychologických poradnách), základní informace o 

minimálních preventivních programech na školách, o evaluaci v rámci nich. 

 

Mgr. Alena Petriščová. Působí jako vedoucí programu Centra primární prevence, což je 

jeden z hlavních programů Prev-Centra, o.s. Tato nestátní nezisková organizace (dále jen 

NNO) je jednou z nejdůležitějších externích poskytovatelů mezi NNO. Z tohoto rozhovoru 

jsem se dozvěděla především o spolupráci NNO poskytující programy primární prevence s 

pražskými základními školami a o podobě komunikace a podávání informací, včetně 

hodnotících zpráv a jejich využívání. 

 

PhDr. Ivana Slavíková. Pracuje v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství od 

jeho založení, kde působí na pozici metodika vzdělávání pro psychology. Rozhovor se 

věnoval obecně primární prevenci v ČR, metodickému vedení metodiků z pedagogicko-

psychologických poraden a jejich školení v oblasti evaluace. 

 

Mgr. Boris Tvarůžek. Pracuje jako školní inspektor v pražském inspektorátu České školní 

inspekce. Rozhovor probíhal společně s pí. Kulíškovou. Informace od p. Tvarůžka se 

zaměřovaly především na práci inspektora v terénu, na celkové hodnocení obrazu školy, 

na metodiku hodnocení škol. 

 

PhDr. Helena Volechová. Působí jako vedoucí Oddělení sociální prevence Odboru 

sociálního ÚMČ Praha 5. Rozhovor byl směřován především na spolupráci se základními 

školami na Praze 5 a řešení rizikového chování žáků. 

 

Dále byl proveden kratší telefonický rozhovor (okolo 10 minut) s MUDr. Hanou 

Sovinovou ze Státního zdravotního ústavu z Odboru podpory zdraví a hygieny dětí a 

mladistvých (výstupy: informace o mezinárodních výzkumech), s PaedDr. Dagmar 

Drmotovou vedoucí Odboru školství a kultury ÚMČ Prahy 5 a telefonickou a emailovou 

konzultaci s Mgr. Peterem Porubským z MŠMT z úseku prevence a institucionální 

výchovy.  
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Příloha č. 2 – Podklady pro rozhovory se školními metodiky prevence 
 

1) Profil školy (počet žáků, počet tříd, počet pedagogických pracovníků, zastoupení 
etnických menšin a žáků se speciálními potřebami) 

 
2) Minimální preventivní program 

a. Prevence v rámci vyučování (podíl, řeší konkrétně?) 
b. Prevence mimo vyučování – četné aktivity, co finance u rodičů? 
c. Personální zajištění – výcvik metodika?, školení: metodik a učitelé?) 
d. Tématické okruhy prevence – specifikované + co je v jaké třídě? 
e. Externisté – frekvence využívání: kolik programů za rok v jaké třídě?, 

přítomnost pedagoga? 
f. Důraz kladený školou na prevenci, podpora ze strany vedení (a zbytku 

profesorského sboru) 
g. Učitelé – ochota ke spolupráci?, povinnost školení?, načítání a aplikace 

programů? 
h. Způsob spolupráce s rodiči a úspěšnost? nakolik funguje? Principy 

komunitní školy? 
i. Rozpočet (+ uvolňuje něco i škola, nebo to není nutné?) 
j. Granty (MHMP, MČ P-5) 
k. Jak často řeší nějaké akutní případy – př. šikanu, drogy, prostituce? 
l. Návaznost MPP na ty z předchozích let? 
m. Jak by se dívala na to, kdyby byla daná obecná rámcová struktura? 

 
3) Evaluace MPP 

a. Probíhá? 
b. Nějaký dokument? 
c. Jaké materiály dostává od externích realizátorů? 
d. Hodnotí situaci ex-ante/ex-post? 
e. Jaké metody jsou použity? (př. ankety, rozhovory, dotazníky...) 
f. Spojena s evaluací výchovně vzdělávacího procesu (je ve VZ) ? 
g. Jak se pracuje s výsledky? 
h. Jak jsou na jeho základě upravován MPP na další školní rok? 
i. Vnímá ji jako administrativní zátěž? 
j. Jak by se dívala na to, kdyby byla daná jasná struktura evaluace? 

 
 

4) Spolupráce s dalšími subjekty – je funkční? Jak probíhá? 
a. PPP 
b. NNO 
c. Sociálním obdorem (jakým oddělením?) 
d. PCPP? 
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Příloha č. 3 – Příčiny a důsledky rizikového chování dětí a mládeže 

Příčiny286: 
 
Rodina: 

• Špatné či nedostatečné rodinné zázemí a nevhodná výchova (týrání, zneužívání, 
nedostatek lásky, péče, pozornosti, podpory a porozumění, absence pozitivních 
vzorů, nerespektování autorit, dysfunkčnost či neúplnost rodiny, neadekvátní 
trestání, domácí násilí, neadekvátní péče atd.) 

• Úmrtí v rodině 
• Absence rodiny, náhradní rodinná výchova 
• Rodina dítě podporuje v rizikovém chování (např. dítěti poskytuje alkoholické 

nápoje, nutí je k prostituci aj.) 
Škola 

• Šikana 
• Vyčlenění z kolektivu 
• Špatný vliv kolektivu (více viz Kamarádi, vrstevníci, parta) 
• Špatný prospěch, neplnění studijních požadavků, záškoláctví, opakování ročníku 
• Přeřazování mezi školami, vstup do nového třídního kolektivu 

Kamarádi, vrstevníci, parta 
• Absence kamarádů 
• Členství v partě či gangu mající za svou náplň rizikové chování (užívání 

návykových látek (alkohol, tabák, povzbuzující a další látkové drogy, 
vandalizmus, kriminalita, násilí, rizikové sexuální chování, patologické hráčství, 
intolerance (rasizmus, xenofobie) 

• Šikana 
• Tlaky ze strany kamarádů navádějící k rizikovému chování 

Zájmy, koníčky, trávení volného času 
• Absence zájmů, nuda, nenaplnění 
• Šikana 
• Trávení volného času nesmysluplnými činnostmi (př. „poflakování se“) 
• Deviantní subkultura udržující se v prostředí volnočasových aktivit (např. 

rasistická skupina ve fotbalovém týmu) 
Osobnost jedince287 

• Nedostatečná sociální zdatnost 
• Psychické onemocnění či dispozice k němu 
• Prožité nevyléčené trauma (znásilnění, zneužívání, týrání, nucená prostituce, 

úmrtí blízkého, přítomnost při páchání násilí, zřeknutí se dítěte ze strany rodičů, 
šikana atd.) 

• Strach (z trestu od rodičů, ze zbití vrstevníky, z šikany ze strany učitele či 
trenéra, ze selhání atd.) 

• „Vysoká emoční zranitelnost, úzkostnost a citlivost se sklonem k abnormálnímu 
(patologickému) smutku (depresi) 

• Sklon k nedostatečné zdrženlivosti a k poživačnosti 

                                                 
286 Výskyt jednotlivých jevů neznamená automaticky vznik rizikového chování. Kombinace několika těchto 
faktorů však již značí zvýšenou pravděpodobnost jeho vzniku. 
287 Podle Semiginovský et al., 2005: 10, upraveno autorkou. 
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• Sebestřednost, extroverze, nižší schopnost koncentrace, vyšší impulzivnost 
vedoucí k problémům ve školním prostředí, upoutávání pozornosti za každou 
cenu, neposlušnost 

• Nadměrný stud a plachost 
• Nižší odolnost vůči běžné denní zátěži“ (Semiginovský et al., 2005: 10) 
• Celkový zdravotní stav 
• Sklon k vzniku závislosti 
• Nerespektování základních hodnot 
• Nevážení si sebe sama, komplex méněcennosti 
• Kladení se nerozumných cílů a přehnané požadavky 
• Neznalost nebezpečí spojených s rizikovým chováním (např. u užívání 

návykových látek, rizikového sexuálního života aj.) 
• Neznalost zákonů, zákazů a pravidel 
• Zvědavost, pokušení 
• Protest, vymezování se 
• Významná fyzická,  psychická, kulturní či sociálně-ekonomická odlišnost 

Kultura, hodnoty a soudržnost společnosti 
• Základní hodnotové rámce společnosti 
• Nízká sociální koheze 
• Nedodržování sociálních norem a nedostatečné uplatňování sankcí za jejich 

porušení 
Zdroj: autorka 

 
Důsledky: 
 
Jedinec: 

• Tělesné zdraví 
• Duševní zdraví 
• Sociální odmítnutí 
• Neschopnost využití a rozvinutí svých potenciálů 
• Ochuzení – snížení kvality života 

 
Prostředí: 

• Rodina 
• Pracovní prostředí 

o Výkonnost týmu 
o Tvořivost 
o Poškození vztahů 
o Materiální škody 

• Společnost 
 

Zdroj: Pokorný, Telcová, Tomko, 2003: 9. 
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Příloha č. 4 – Granty na primární prevence pro ZŠ na Praze 5 
 

Tab. 1    Seznam přidělených grantů pro ZŠ zřizované MČ Prahy 5 v dotačním programu 

„Zdravé město Praha 2010“ 

 
 

Předkládající škola/ 
šk. zařízení 

Projekt Zřizovatel 
Celkové 

náklady v 
Kč 

Požadavek 
v Kč 

Návrh 
v Kč 

FZŠ s RVJ při PedF UK, 
Praha 5, Drtinova 

„Prevence rizikového chování  
ZŠ Drtinova“ 

MČ  
Praha 5 

65 500 65 500 30 000 

ZŠ a MŠ, Praha 5 – 
Smíchov, Grafická  

„Pokračujeme spolu v roce 
2010“ 

MČ  
Praha 5 

79 700 79 700 40 000 

ZŠ a MŠ, Praha 5 – 
Smíchov, Grafická 

„Pomáháme dětem vkročit  
do života“ 

MČ  
Praha 5 

79 800 79 800 35 000 

ZŠ, Praha 5 – Smíchov, 
Kořenského  

„Zdravá škola ve zdravém 
městě“ 

MČ  
Praha 5 

283 000 79 000 30 000 
 

ZŠ, Praha 5 – Smíchov, 
Kořenského 

„Zdravá škola ve zdravém 
městě“ – školení metodičky 
prevence školy 

MČ  
Praha 5 

18 000 18 000 9 000 

ZŠ, Praha 5 – Košíře, 
Nepomucká  

„Vím co nechci a nesmím – rok 
druhý“ 

MČ  
Praha 5 

19 100 17 600 15 000 
 

ZŠ, Praha 5 – Košíře, 
Nepomucká 

„Nenechte se chytit do pasti“ MČ  
Praha 5 

58 500 58 500 33 000 
 

ZŠ, Praha 5 – Košíře, 
Plzeňská 

„Cesta za sluníčkem pokračuje“ MČ  
Praha 5 

41 540 40 540 20 000 
 

ZŠ a MŠ, Praha 5 – 
Smíchov, U Santošky  

„Zdravá Santoška – preventivní 
aktivity“ 

MČ  
Praha 5 

194 550 80 000 30 000 
 

ZŠ a MŠ, Praha 5 – 
Smíchov, U Santošky 

„Zdravá Santoška – komplexní 
programy prevence“ 

MČ  
Praha 5 

61 125 61 125 30 000 
 

ZŠ a MŠ, Praha 5 – 
Smíchov, U Santošky 

„Zdravá Santoška – vzdělaní 
pedagogové“ 

MČ  
Praha 5 

65 730 65 730 30 000 
 

Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 
5 – Jinonice, U Tyršovy 
školy  

„Program primární 
protidrogové prevence 
v Tyršově základní škole“ 

MČ  
Praha 5 

25 500 25 500 20 000 

 
Zdroj: WWW: <http://magistrat.praha-mesto.cz/83098_Vysledky-vyberoveho-rizeni-

Zdrave-mesto-Praha-2010> (19. 3. 2010) 
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 Příloha č. 5 – Návrh struktury minimálního preventivního programu pro 
školy a školská zařízení 
 

Minimální preventivní program na školní rok  ................... 
 
 
Název školy  
Adresa  
Počet žáků  
Počet pedagogů  
 
 
Ředitel školy Email Telefon 
   
Školní metodik prevence Email Telefon 
   
 
 
Stručná charakteristika školy: 
Zaměření školy  
Charakteristika žáků  
Lokální specifika  
 
 
Vyhodnocení programu z loňského roku: 
 

 
 
Analýza aktuální situace: 
Rizika a 
problémy 

 

Rizikové 
lokality 

 

Příležitosti  

Priority 
prevence 
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Cíle programu: 
Dlouhodobé 
 

Krátkodobé 
 

 
 
Cílové skupiny: 
Všichni žáci školy, všichni pedagogičtí pracovníci školy, rodiče (zákonní zástupci) žáků 

 
 
Rozvržení témat prevence: 
Třída Téma prevence 
1. tř. Vybudování pozitivních vztahů ve třídě, bezpečnost na silnici 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Přehled začlenění preventivních témat do vyučovacích předmětů: 
Předmět Třída Téma 
Biologie 6. třída Problematika sexuálního chování a bezpečného sexu 
   
   
   
   
 
 
Přehled aktivit: 
Aktivita Víkendový výjezd 
Cíl Zpracování přestupu na druhý stupeň, posilování vztahů v rámci 

změněného kolektivu 
Kdo ji provádí Třídní učitel, metodik prevence, pomoc s programem školní psycholog 
Kdo se účastní Všichni žáci 6. třídy 
Kdy probíhá 1. víkend v září 
Kdo zodpovídá Třídní učitel, metodik prevence 
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Kdo to platí Rodiče žáků, v příp. kritické finanční situace příspěvek ze školního 
fondu 

  
Aktivita  
Cíl  
Kdo ji provádí  
Kdo se účastní  
Kdy probíhá  
Kdo zodpovídá  
Kdo to platí  
  
Aktivita  
Cíl  
Kdo ji provádí  
Kdo se účastní  
Kdy probíhá  
Kdo zodpovídá  
Kdo to platí  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Vzdělávání:     
Kdo Téma Kde Kdy Cena + kdo to 

platí 
Školní metodik 
prevence 

Školní šikanování Společenství 
proti šikaně, 
o.s., PhDr. 
Michal Kolář 

27. 11. 
2010 

Grant z MČ 
Praha 5 

Pedagogičtí 
pracovníci: 

    

     
     
 
 
Monitoring a evaluace: 
Metoda Kdo Kdy 
Dotazníky pro žáky o jejich 
zkušenostech s užíváním 
návykových látek 

Vypracuje: metodik 
prevence 
Rozdá: třídní učitel 
Zhodnotí: metodik prevence 

Na začátku školního roku 
před zahájením programů 
specifické prevence 

Debaty s realizátory aktivit Metodik prevence Bezprostředně po intervenci 
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Spolupracující instituce: 
Název Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a 13 
Podoba spolupráce Vzdělávání, setkávání metodiků prevence, poradenská činnost 

u žáků se speciálními potřebami, diagnostika, kariérní 
poradenství 

Strategie spolupráce Setkávání 3x ročně, konzultace v případě potřeby 
Kontakt Psycholožka: ... 

Metodička prevence: ... 
  
Název  
Podoba spolupráce  
Strategie spolupráce  
Kontakt  
  
Název  
Podoba spolupráce  
Strategie spolupráce  
Kontakt  
  
Název  
Podoba spolupráce  
Strategie spolupráce  
Kontakt  
 
 
Poznámky: 
 

 
 
 
Vypracoval: 
 
 
 
 
Souhlas ředitele: 


