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Vážení ètenáøi,
dostává se Vám do ruky druhé upravené vydání
velmi užiteèné metodické pøíruèky, která vznikla za
úèelem pomoci všem tìm, kdo v primární prevenci pracují. První vydání sklidilo velký ohlas, spoustu chvály a mnoho dalších škol projevilo zájem
publikaci vlastnit. Spousta textu je použitelná jako
vodítko pøímo pro tvorbu místních strategií primární prevence.
Je to již dost let, kdy jsme si museli pøipustit, že
drogy mezi našimi dìtmi a mládeží jsou, a žádná
ideologie tuto skuteènost nemùže popøít. Bylo tøeba zaèít nìco dìlat. Ve školách se zaèaly organizovat rùzné pøednášky, akce pro dìti èi uèitele, distribuovaly se letáky a podobnì. Vìtšinou to však nebyla koordinovaná èinnost, nezkoumala se pøedem kvalita tìchto akcí, jejich reálná cena ani míra
smysluplnosti.
Postupnì jsme došli k poznání, že žádná písnièka,
básnièka nebo pøednáška nìkdy i skuteèných odborníkù není dostateènì efektivní bez aktivní úèasti tìch, jimž je urèena.
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy má
významný a nezastupitelný podíl v oblasti primární prevence rizikového chování dìtí a mládeže
v Èeské republice. V dané oblasti plní Ministerstvo
na základì usnesení vlády è. 549/2003, o posílení
národní protidrogové politiky funkci koordinátora
mezi jednotlivými resorty, které mají rovnìž primární prevenci v kompetenci (MPSV, MV, MZ,
MS, MO). Za tím úèelem dále úzce spolupracuje
s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Republikovým výborem prevence kriminality,
Policií ÈR, Krajskými úøady a nestátními neziskovými organizacemi. Úloha koordinace vyplývá
jednak z velikosti cílové skupiny, kterou je veškerá
školní populace, jednak z délky pùsobení školního
prostøedí a rovnìž z pohledu formování osobnosti,
která je v dobì školního vìku ovlivnitelná nejvíce.

všech škol a ke všem uèitelùm. Nejen jako pracovník Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy,
tedy jeden z tìch, kteøí mají primární prevenci na
starosti, ale také jako èlovìk s dlouholetou praxí
mezi dìtmi s rizikovým chováním se k této metodické pøíruèce skuteènì hrdì hlásím.
Pøál bych si, aby napomohla udržet zájem a entuziasmus metodikù èi koordinátorù prevence na
všech úrovních. To platí pøedevším o školních metodicích prevence, jejichž práce èasto nebývá patøiènì ocenìna a z rozhovorù s nimi mívám pocit,
že zùstávají ve svém snažení ve škole osamoceni.
Pøál bych si, aby pøedevším jim pomohla pøeèkat
nynìjší legislativní mezidobí, kdy jejich pozice
není ve školském systému nejjasnìjší. S ohledem
na další pøipravené kroky si však dovolím být optimistou. Konec koncù, co mi v prevenci jiného zbývá…
Jiøí Pilaø
øeditel odboru speciálního vzdìlávání
a institucionální výchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
Èeské republiky

Ministerstvo plní v oblasti primární prevence rizikového chování nìkolik dùležitých úkolù. Jednak
je to urèování základních strategií v daných oblastech vèetnì priorit, dále podpora vytváøení struktury poskytovatelù primární prevence podílejících
se na vytyèených prioritách a v neposlední øadì
podpora vytváøení materiálních, personálních a finanèních podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence v systému školství.
Z výše uvedeného je zcela zøejmé, proè se Ministerstvo podílelo na prvním èeském vydání této
publikace a podpoøilo i její druhé vydání. Má velký
zájem na tom, aby se dostala, pokud možno, do
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Ètenáøùm
Drogová prevence realizovaná v rámci procesu
školní výuky je rozšíøenou a velmi oblíbenou strategií pøedávání informací o drogách a rizicích jejich
užívání dìtem a mladistvým. Zároveò slouží k ovlivòování jejich postojù a chování v pøípadech, že se
skuteènì setkají s drogami. Cílem této pøíruèky je
poskytnout školám a pracovníkùm primární prevence informace a nástroje, které jsou nezbytné
k analýze stávajících a vytváøení nových školních
programù drogové prevence.
Tato pøíruèka je jedním z výstupù projektu „Evropská zdravá škola a drogy“, který je spoleènou evropskou aktivitou zamìøenou na podporu inovace
a rozvoje standardù kvality školní drogové prevence. V rámci tohoto projektu byly publikovány i další materiály: manuál pro monitorování, brožura
o poradcích drogové prevence ve školách a brožura pro zainteresované (stakeholders), zamìøená na zlepšení spoleèenského klimatu ve školách.
V brožuøe urèené nositelùm rozhodovacích pravomocí jsou popsána kritéria kvality a otázky spojené
se strategií èi politikou školní drogové prevence.
Pøíruèku pøipravili experti školní drogové prevence, kteøí se podílejí na výzkumu, zavádìní èi vývoji
preventivních projektù a programù. Navíc ji kriticky posoudila a pøipomínkovala skupina odborníkù
z oblasti vzdìlávání, vìdy a podpory zdraví.
Námi prezentovaný model rozhodnì není tím jediným zpùsobem, jak sestavit školní program prevence užívání drog. Stejnì tak jej nelze realizovat
bez jakýchkoli úprav. V každé škole i zemi jsou totiž drogové preventivní programy ve školách
ovlivnìny kulturními, environmentálními i právními faktory. Pøes to všechno se vám pokusíme popsat pøíklad efektivního preventivního programu
vèetnì jeho souèástí, které jsou nezbytné pro jeho
naplánování.
Maurice Gallà
koordinátor projektu

K druhému èeskému
vydání
Jestliže lze v Evropì v posledních dvaceti letech
minulého století sledovat v oblasti prevence relativnì chaotický vývoj, a vlivem toho i nepøíliš
strukturované a efektivní programy èi kampanì, je
naopak pro první roky tohoto století charakteristické enormní úsilí smìøující k systémové analýze
a vìdeckému studiu všech dostupných dat, zkušeností, nezdarù i efektivních strategií.
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Je však zøejmé, že stejnì jako léèba je i preventivní
práce stále ještì nedostateènì prozkoumaná
a èasto se zapomíná také na její vyhodnocování.
O to více je tedy nezbytné hledat nové cesty
a možnosti, jak školní drogovou prevenci realizovat, standardními metodami vyhodnocovat jejich
efektivitu a následnì využívat to, o èem zjistíme, že
je efektivní. Jednoduše tedy to, co prokazatelnì
dokazuje naplnìní plánovaných cílù èi pøedpokládaných zmìn.
Zásadním pøínosem této publikace je, že nabízí
struèný souhrn základních informací k tématu
školní drogové prevence, souhrn toho, co bylo
prokázáno jako úèinné, a navíc také informace
o tom, jak a proè prevenci vyhodnocovat.
Publikace je cenná zejména tím, že kromì informací o tom, jak pøipravit, naplánovat a realizovat
školní program prevence užívání drog, pøináší
také øadu praktických pomocných návodù a nástrojù k jejich realizaci. Výjimeèná je pak pøedevším proto, že nabízí struèné informace a jednoduché nástroje pro evaluaci programu èi vyhodnocení aktuální situace srovnatelné s (mezi)národními
studiemi a statistikami.
K dispozici na www.odrogach.cz, k využití spoleènì s touto metodickou pøíruèkou, je také v Evropì
jedineèný online nástroj pro hodnocení drogové
primární prevence ve školách – webová aplikace
a monitorovací dotazníky MODOS. Aplikace zcela
automaticky vyhodnocuje soubor osmi dotazníkù
a data poskytuje v reálném èase. Navíc umožòuje
pracovat jen s nìkterými vybranými tématy a zamìøit se podle potøeb a zájmu na konkrétní oblast.
Testy jsou anonymní a veškerá získaná data jsou
zabezpeèena tak, že k nim má pøístup pouze škola
sama. Výsledky hodnocení lze použít také pøi pøípravì primárnì preventivních programù a následnému vyhodnocení jejich efektivity.
Tento evaluaèní nástroj je jedním z výstupù projektu Evropská zdravá škola a drogy, který je spoleènou evropskou aktivitou zamìøenou na podporu rozvoje standardù kvality školní drogové prevence.
Pøedpokládáme, že po vydání této publikace budeme pokraèovat v aktualizaci informací, pøekladu
dalších klíèových materiálù a že se nám podaøí
také dále rozvíjet webovou aplikaci evaluaèního
nástroje. Pro pomoc, podporu a aktuální informace tedy prosím prùbìžnì sledujte informace
uveøejòované na Drogovém informaèním serveru
(www.drogy.net), nebo si objednejte službu informující o drogových aktualitách DRAK.
Jiøí Richter
øeditel o. s. SANANIM

Úvod
Cíl pøíruèky

Co je školní drogová prevence?

Cílem této pøíruèky je poskytnout školám, zdravotníkùm a dalším pracovníkùm, kteøí se podílejí na
školní drogové prevenci, nástroj k analýze, výbìru
a zlepšování úrovnì programù, které jim jsou nabízeny èi které si (ve spolupráci s ostatními) mohou chtít sami vytvoøit. Nabízíme rámec pro kombinování pøíkladù dobré praxe a vìdecky podložených úspìšných prvkù školní drogové prevence.

Protože naše pøíruèka odráží zkušenosti z celé Evropy, musíme si nejdøíve vyjasnit význam nìkterých výrazù a termínù, protože jinak by si je rùzné
skupiny lidí mohly rùznì vykládat, pøípadnì by je
ètenáøi nemuseli pochopit. V dodatku 1 proto uvádíme glosáø specifických termínù a výrazù. Ze všeho nejdøíve bychom si mìli vysvìtlit, jak jako autoøi této pøíruèky definujeme termín školní program
1
prevence drog. Tuto definici je nutno zdùraznit,
protože v nìkterých zemích se termín školní program prevence drog vztahuje ke specializovanému poskytování informací a provádìní intervencí
spojených se zneužíváním drog na školách.

Pøíruèka sama o sobì nepøedstavuje program
školní drogové prevence. Nepopisujeme konkrétní aktivity ani neposkytujeme informace o jednotlivých látkách, nabízíme jen rámec èi osnovu pro
preventivní program.
Omezujeme se na pouhé probírání jednotlivých
èástí/prvkù, ze kterých se podle našeho názoru
skládá komplexní a efektivní školní preventivní
program, a klademe dùraz na design programu
a jeho provádìní (implementaci), na specifika
školního prostøedí a jeho následné hodnocení pomocí monitorování a evaluace.
Abychom ilustrovali praktické využití pøedstavovaného modelu, uvádíme nìkolik cvièení a pøíkladù. Pøíruèka je urèena uèitelùm, (zdravotnickým)
profesionálùm èi dobrovolníkùm a dalším zainteresovaným, kteøí se podílejí na vývoji, výbìru, rozhodování a provádìní projektu èi programu školní
drogové prevence na základních a støedních školách. Zamìøujeme se na studenty základních èi
støedních škol ve vìku 11 až 18 let.

V øadì anglicky mluvících zemí se pro aktivity spojené s užíváním èi zneužíváním drog ve školách
používá termín drogová výchova (drug education). V jiných zemích se ale tento termín vztahuje
pouze k vzdìlávacím aktivitám, které se provádìjí
v rámci školního programu prevence drog. V Belgii se k popsání kompletního programu používá
termín školní drogová strategie (drug policy at
school), v dalších zemích ale termín drogová strategie (drug policy) znamená pouze písemné smìrnice a naøízení upravující užívání a zneužívání drog
ve školách.
Abychom se vyhnuli jakýmkoli nejasnostem, rozhodli jsme se používat termín školní program prevence drog, který zahrnuje komplexní a celistvou
øadu/škálu pøístupù, dlouhodobých cílù, akcí
a aktivit spojených s prevencí (zne)užívání drog
na školách.

Školní program prevence drog:
Ucelená sada filozofických pøístupù, dlouhodobých cílù, akcí a aktivit smìøujících k prevenci
(zne)užívání drog na školách

Obrázek 1.1

Rámec školního programu prevence drog

Obsah:
Filozofická východiska a pøístupy

Aktivity:
Vzdìlávací aktivity
Extrakurikulární aktivity
(aktivity mimo rámec školních osnov)

Strategie / Politika:
Smìrnice a naøízení ohlednì užívání
drog a incidentù spojených
s drogami ve škole
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Poznámka vydavatele: V rámci používané terminologie by bylo správné použít termín školní program prevence užívání drog,
nicménì za úèelem zjednodušení textu používáme ve vìtšinì pøekladu zkrácený termín (školní) drogová prevence.
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Jak tuto pøíruèku používat?
Tato pøíruèka nabízí koncepci pro pøípravu komplexního školního programu prevence drog. Kapitoly se navzájem doplòují, každou lze ale použít
i samostatnì, protože jsou v ní uvedeny specifické
nástroje a informace, které si ètenáø mùže pøizpùsobit k již existujícím programùm. Pøesto musíme
zdùraznit, že mají-li být tyto nástroje i informace
efektivní, mìly by se využívat v rámci komplexního školního programu prevence drog.

Struktura pøíruèky
Obsah, efektivita a dobrá praxe ve školním
prostøedí
V první kapitole se struènì zamìøíme na otázku,
co pøedstavuje drogovou prevenci, proè je tak populární a z jakých základních zásad a východisek
jsme vycházeli. Uvedeme i informace o užívání
drog mezi støedoškoláky v Evropì a o trendech
užívání drog v cílové skupinì mladých lidí ve vìku
11 až 18 let.
Hlavním námìtem druhé kapitoly je úèinnost drogové prevence ve školách. Uvádíme nìkolik kritérií kvality úèinné školní drogové prevence, která
vycházejí z odborného a systematického pøezkoumání úèinnosti existujících programù a obecnì
uznávaných poznatkù z provádìní drogové prevence. Tato kritéria se zamìøují na dùležité prvky,
napø. obsah programu èi jeho strukturu a organizaci školní drogové prevence.
Ve tøetí kapitole se struènì zamìøíme na to, jak zaèít se školním programem drogové prevence, pøedevším s ohledem na stanovování cílù prevence
a strukturování aktivit programu. Kapitola také nabízí nìkolik pøíkladù a nástrojù k vytváøení efektivního programu prevence drog.
Ve ètvrté kapitole ètenáøùm názornì ukážeme význam dobrého spoleèenského klimatu a úèasti zainteresovaných coby klíèových faktorù pro dobrý
zdravotní stav a duševní pohodu studentù a pracovníkù školy. Blíže urèíme øadu klíèových indikátorù, které ovlivòují spoleèenské klima ve škole,
a navrhneme, jak je zlepšit. Zároveò naznaèíme
hlavní úskalí, která mohou pøinést pøesnì opaèný
úèinek než ten žádoucí.

Provádìní, monitorování a evaluace
V páté kapitole si pøedstavíme konkrétní v praxi
ovìøený model provádìní školní drogové prevence. Tento ètyøfázový model nás provede jejími
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hlavními fázemi a nabídne kontrolní seznamy pro
každou fázi. Tento model umožòuje školám realizovat program prevence drog organizovanì
a strukturovanì, a to je – jak si pøedvedeme v kapitole 2 – jeden z dùležitých faktorù úspìchu preventivního programu.
V šesté kapitole pøedstavíme model pro monitorování a evaluaci (vyhodnocování) aktuální situace
v oblasti drog a drogové prevence ve školách.
S pomocí øady dotazníkù si školy mohou udìlat
obrázek o tom, z jakého prostøedí studenti pocházejí, do jaké míry jsou spokojeni èi jaké mají zainteresovaní názory na drogy a drogovou prevenci.
Tyto informace lze použít jako vstupy pro práci na
plánu nového nebo úpravách existujícího preventivního programu. Uvádíme i instrukce, jak používat dotazníky i samotné otázky.
Pomocí evaluaèních technik popsaných v sedmé
kapitole si školy mohou analyzovat a vyhodnotit
dosavadní programy, pøípadnì mohou vyhodnocovací systém zaèlenit do nového programu. Toto
vyhodnocování jim umožní urèit, zda jsou jejich
preventivní programy efektivní èi nikoli.
Zaøadili jsme i nìkolik pøíkladù a nástrojù, které
ètenáøùm – jak doufáme – nabídnou praktické
podnìty a materiály pro aktivity ve škole.

Další materiály
Kromì této pøíruèky vyšla i brožurka o školních poradcích drogové prevence. Vìnuje se rùzným typùm, funkcím a úkolùm externích pracovníkù ve
školní drogové prevenci. Dále byla publikována
brožura pro studenty a rodièe/zákonné zástupce
dítìte, ve které jsou uvedeny informace a pøíklady,
jak zlepšit spoleèenské klima ve školách a jak se
užiteènì a uspokojivì zapojit do školních programù prevence drog. V další brožuøe jsou uvedeny
informace o kritériích kvality drogové prevence
a dalších relevantních otázkách. Je urèena nositelùm rozhodovacích pravomocí, kteøí se zabývají
strategiemi a rozhodováním ohlednì školní drogové prevence. (Pozn. vydavatele: Uvedené publikace budou pøeloženy a vydány v rámci druhé
fáze projektu.)
Pøipravili jsme i elektronickou verzi monitorovacího nástroje uvedeného v kapitole 6. S jeho pomocí si školy mohou provést monitorovací šetøení
a vyhodnocení tak, jak je prezentováno v této pøíruèce. (Pozn. vydavatele: Elektronická verze monitorovacího nástroje je dostupná na internetových
stránkách www.odrogach.cz)

1 Školní prevence
Než se zamìøíme na odbornì podloženou drogovou prevenci a modely dobré praxe, musíme si definovat základní pravidla a principy používané v této pøíruèce.

1.1

Co je (školní) drogová prevence?

Drogovou prevenci definujeme jako iniciativy, aktivity a strategie urèené k tomu, aby se zamezilo
negativním následkùm spojeným se (zne)užíváním legálních a nelegálních drog. Patøí sem jak
možná zdravotní poškození, tak i právní, sociální
a další dùsledky pro uživatele drog a jejich okolí. Cíle tìchto aktivit mohou být rùzné: pøedejít (prvnímu) užití drogy, zabránit zneužívání drog a závislosti na drogách, snížit míru obtìžování okolí uživatele
nebo pøedcházet problémùm, do nichž se uživatel
drog mùže dostat (napø. konflikt se zákonem).
Školní prevence drog obsahuje všechny výše uvedené aspekty, omezuje se ale na specifické školní
prostøedí. Zahrnuje prevenci zneužívání drog i pravidla a pøedpisy ohlednì drog, pøedávání ohrožených studentù do péèe profesionálních zdravotnických služeb èi jakékoli další aktivity a strategie
týkající se užívání drog ve školách.
Pod pojmem „primární prevence“ se v této pøíruèce rozumí strategie a aktivity urèené k pøedcházení
prvnímu užití drogy a vlastnímu zaèátku užívání
drog. Mluvíme-li o „sekundární prevenci“, máme
na mysli programy, strategie a aktivity zamìøené
na prevenci vlastního zneužívání drog a vèasnou
identifikaci a léèbu uživatelù drog s cílem zabránit
vzniku závislosti na drogách.

schopností studentù èinit informovaná a odpovìdná rozhodnutí ohlednì užívání jakéhokoli typu
drog. Nemìl by se opomenout ani nácvik schopnosti odmítat je.
Zneužívání drog (které mùže vést k závislosti na
drogách) definujeme jako situaci, pøi níž je daná
osoba konfrontována s pøímými èi nepøímými negativními (zdravotními, duševními a dalšími) dùsledky vlastního užívání drog. Zneužívání drog je
èasto pøíznakem dalších problémù v osobním životì, napø. psychických problémù (deprese), absence stabilního rodinného prostøedí, emoèní nestability nebo sociální deprivace. Stejnì jako dospìlí má i vìtšina mladých pøirozený sebezáchovný instinkt. Mladí, kteøí zneužívají drogy, nejsou
vždy schopni najít správnou míru sebekontroly
a nezbytnou rovnováhu mezi experimentováním
s drogami a potenciálním poškozováním sebe
sama.
Školní drogová prevence orientovaná na zneužívání drog by se tedy mìla zamìøovat na to, aby
se u studentù rozpoznalo problematické užívání
drog, aby byla nabídnuta vèasná a pøimìøená sociální a zdravotní pomoc a zabránilo se možným
negativním dùsledkùm plynoucím z užívání drog
(napø. vylouèení ze školy, kontakt s trestnìprávním systémem atd.).

Co jsou drogy?
Užívání versus zneužívání drog
Je tøeba rozlišovat mezi užíváním a zneužíváním
drog. Mnoho dospívajících užívá legální – a ménì
èasto i nelegální – drogy. K vlastnímu zneužívání
drog ale dochází jen u malého procenta z nich (5 až
10 %). Ještì menší procento žákù a studentù se
stane na drogách zavislými.
K experimentálnímu užívání drog nejèastìji dochází ve vìku 12 až 25 let. Zaèíná se první cigaretou nebo pivem ve dvanácti až ètrnácti. Mezi šestnáctým až dvacátým rokem života se zaèíná objevovat konopí, extáze nebo tvrdý alkohol. Po dosažení dvacátého roku života s užíváním nelegálních
drog pokraèuje relativnì málo mladých lidí. Vìtší
èást z nich sice nadále kouøí nebo pije, snižuje se
ale jak frekvence pití a kouøení, tak i konzumovaná
množství. Jen u mála mladých dochází v dùsledku
užívání drog v prùbìhu dospívání k závažným a trvalým (zdravotním) poškozením. Podle našeho
názoru by se tedy školní prevence mìla orientovat
pøedevším na poskytování informací o úèincích
drog, právních a spoleèenských následcích èi dùsledcích jejich (zne)užívání, rozvíjení a posilování

Školní prevence

Na otázku, jaká látka se považuje za drogu, nelze
vždy snadno odpovìdìt. Nìkdy se vychází z úèinkù urèité látky, jindy má vìtší váhu legislativa
ohlednì ní.
Pokud jde o úèinky urèité drogy, látka se obvykle
definuje jako droga, pokud ovlivòuje centrální nervovou soustavu a její požití má za následek zmìnu
duševního nebo fyzického stavu. Úèinek mùže být
povzbuzující, èi naopak omamný. Tøetí možný úèinek mùžeme nejlépe popsat jako zmìnu vìdomí
a chápání reality. Nìkteré drogy mají smíšené
úèinky.
Z hlediska pouhých úèinkù drog jsou drogami
i èaj, káva, tabák, energetické nápoje a volnì prodejné léky (napø. sirupy proti kašli, které obsahují
kodein nebo DXM). Vìtšina státù rozlišuje mezi legálními a nelegálními drogami. Alkohol a tabák se
obvykle považují za legální drogy. Za nelegální
drogy se považuje konopí, kokain a opiáty jako
napø. heroin. Vìtšina lékù se teoreticky za drogy
nepovažuje, protože se distribuují kontrolovanì
na pøedpis.
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Na trhu se èasto objevují nové látky, a tak se seznam látek považovaných za „drogy“ – ať legální èi
nelegální – neustále doplòuje. Pøíkladem jsou
energetické nápoje, lysohlávky a nové syntetické
drogy (napø. 2-CT-2). Užívání legálních drog se považuje za zneužívání, pokud se místo k léèebným
úèelùm užívají k rekreaci pro zábavu. Platí to napø.
pro GHB, diazepam a viagru. Politika i postoj spoleènosti se ale v prùbìhu èasu mìní. Opium i kokain se døíve používaly k léèebným úèelùm, dnes
je ale zákony definují jako nelegální drogy.
Úèinky rùzných drog a s nimi spojená potenciální
zdravotní poškození jsou znaènì kontroverzní
otázkou. Dlouhodobé úèinky užívání vìtšiny drog
(napø. heroinu, kokainu, konopí, amfetaminù) jsou
sice známy, øada preventivních programù je ale
prezentuje rùznými zpùsoby. V nìkterých programech se zdùrazòují potenciální zdravotní rizika urèité drogy a pozitivním úèinkùm, které uživatele
èasto motivují k užití dané látky, se vìnuje nulová
nebo velmi malá pozornost. V øadì dalších programù se zvelièují zdravotní rizika, a to mùže pøinést
pøesnì opaèný efekt než ten žádaný. Napø. programy prezentující názor, že konopí je velmi nebezpeèné i po jednom nebo dvou užitích, ztratí dùvìryhodnost, když ho studenti užijí a zjistí, že tomu
tak není. V dalších programech se zdùrazòují jak
pozitivní, tak negativní úèinky urèitých drog a usiluje se o posílení odpovìdnosti a schopnosti studentù rozhodovat o vlastním zdraví.
Pokud nejsou známy dlouhodobé úèinky urèitých
typù drog, ale pøedpokládá se, že jejich užívání
pøedstavuje urèitá rizika, objevuje se èasto v rùzných programech sdìlení „Lépe neriskovat, než litovat“.

Na jaké typy drog se zamìøuje školní prevence?
Náš pøístup vychází z toho, že by se školní prevence mìla zamìøovat na všechny legální i nelegální
drogy (látky), které mohou vést k návyku èi závislosti, nebo které mohou – užívají-li se èasto – zpùsobit zdravotní poškození nebo pøinést zdravotní
rizika. Preventivní aktivity by mìly zohlednit i „sekundární“ rizika a problémy, k nimž u studentù mùže dojít následkem konzumace nelegálních
drog, napø. sociální exkluzi (vyèleòování) èi problémy se zákonem v dùsledku páchání drogové
kriminality.
Škody spojené se zneužíváním nelegálních drog
jsou v mnoha státech významnì nižší než škody
na spoleènosti jako celku a zdravotním stavu obyvatelstva, ke kterým dochází v souvislosti s pitím
alkoholu a kouøením. Pøesto se øada lidí domnívá, že problémy zpùsobené užíváním nelegálních
drog jsou mnohem závažnìjší. Jedním z hlavních
dùvodù je spoleèenské postavení uživatelù nelegálních drog a to, že tyto látky jsou zákonem zaká-
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zány. Proto nestaèí, aby se preventivní programy
zamìøovaly pouze na látky, které nejvíce poškozují
zdravotní stav. Vzhledem k sociálním a právním
dùsledkùm užívání nelegálních drog je velmi dùležité a významné vìnovat zvláštní pozornost rozdílùm mezi legálními a nelegálními drogami.
Takøka ve všech zemích je legální užívat alkohol,
tabák a léky na pøedpis, zatímco užívání a/nebo držení látek jako konopí, amfetaminy, extáze, kokain
a heroin je protiprávní. Všechny tyto látky jsou
v Evropì pro osoby mladší osmnácti let nelegální,
zatímco léky mohou získat na pøedpis. V programech prevence drog je nutno vzít v úvahu i skuteènost, že spoleènost – vèetnì rodièù/zákonných
zástupcù a škol – vnímá znaènì rozdílnì, jestli mladiství experimentují s alkoholem, nebo napø. s konopím.

1.2

Èím si školní prevence zasloužila
takovou popularitu?

Pro vìtšinu evropských státù pøedstavuje zneužívání drog a závislost na drogách problém
v oblasti veøejného zdraví. Prevence je v øadì
zemí zaøazena do studijních plánù pro všechny dospívající ve vìku 11 až 18 let. V nìkterých státech
mají školy zákonnou povinnost provádìt specifický program zamìøený na prevenci drog, v dalších
zemích se v národním vzdìlávacím kurikulu uvádí,
že je nutno vìnovat pozornost všeobecné podpoøe zdraví, a to vèetnì prevence drog.
Školní prostøedí a vzdìlávání obecnì se považuje
za efektivní platformu pro drogovou prevenci,
protože školy navštìvuje vìtšina mladých ve vìku
11 až 18 let. Díky tomu mají školy unikátní pozici,
a tak jim øada externích programù a organizací nabízí i pøes nabité roèní penzum výuky právì ten
svùj vzdìlávací program.
Tato „soutìž“ o èas a pozornost školy èím dál více
zatìžuje. Èasto také není zcela zøejmé, jakou pøidanou hodnotu mají takové externì vyvinuté tematicky zamìøené vzdìlávací programy k procesu
vzdìlávání a výchovy uskuteèòovanému školami.
V øadì z nich se používá podobný pøístup i metodologie, liší se ale jejich náplò (napø. zdravý životní
styl, prevence zneužívání drog, kampanì proti šikanì). Zároveò existuje a školám se nabízí spousta
rùzných tematických projektù (napø. o drogách).
V øadì zemí se školám nabízejí programy s rùznou
strukturou, výchozí filozofií a metodologií, a tak se
školy mohou setkat s velmi rozdílnými programy,
které o sobì mohou prohlašovat, že jsou efektivní,
ale pracují s protichùdnými cíli a metodologií. Vìtšina školních programù prevence drog navíc není
odbornì vyhodnocována (evaluována). Bez spolehlivých informací o tom, jaké programy a pøístupy jsou efektivní, si školy tìžko mohou vybrat ten
správný program. Zároveò si musíme uvìdomit,
že vìtšina programù nabízených školám je ne-
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efektivní a nìkdy mohou mít i nežádoucí úèinky
(Cuijpers, 2002).
Kvùli nedostatku objektivních kritérií a know-how
o tom, jaký typ programu je èi není efektivní, mají
školy, nositelé rozhodovacích pravomocí i ti, kteøí
programy financují, problémy odpovìdnì vybrat.
Koneckoncù právì oni se musí rozhodnout, kterému preventivnímu programu pøidìlit finance
z omezených veøejných prostøedkù. Ani zdravotniètí profesionálové a úøedníci z oblasti prevence
nemají vždy náležitý pøehled o tom, co funguje
a co ne. Obì tyto skupiny ale mají èasto velký zájem pouèit se o nových pohledech a kvalitních
programech, efektivních projektech èi aktivitách.
Závìrem uveïme, že školy soupeøí s omezenými
dostupnými prostøedky i nedostatkem èasu, a tak
si musí být jisté tím, že preventivní program dosáhne toho, co slibuje.

Podle této teorie student, který zaène užívat jeden
typ drogy (napø. konopí), brzy pøejde k dalším, rizikovìjším drogám typu amfetaminù èi opiátù. Zastánci této teorie by rádi zdùraznili ošidnost užívání drog. Na podporu této teorie se èasto používá
argument, že vìtšina závislých užívala èi užívá rùzné typy drog a že napø. vìtšina uživatelù heroinu
zahájila „kariéru“ kouøením konopí. Jedná se o vìdecky nekorektní argument, protože se v nìm
pøevrací pøíèina a následek. Závislí na drogách pijí
stejnì jako všichni ostatní vodu. Znamená to snad,
že pití vody vede k užívání drog? V dnešní dobì
kouøí konopí mnohem více lidí a ještì více kouøí tabák, a tak platí, že pokud by tato teorie byla pravdivá, byl by výskyt užívání tvrdých drog mnohem
vyšší, než je. Tato teorie nikdy nebyla vìdecky
prokázána a je v rozporu s výsledky vìtšiny dostupných výzkumù o závislosti na drogách.

Dilemata v prevenci
„Prostì øekni ne“
Vìtšina programù prevence drog zahrnuje rùzné
aktivity, od pøedcházení tomu, aby mladí užili jakoukoli drogu, k poskytování pomoci a poradenství studentùm, kteøí se kvùli drogám dostávají do
problémù. Zdùrazòujeme, že je dùležité, aby abstinence od (nelegálních) drog nebyla pouhým
a jediným dlouhodobým cílem programu prevence drog. Bohužel je ale pravda, že právì ona je
krátkodobým cílem øady dosavadních školních
preventivních projektù a programù, které se pohybují na „trhu s prevencí“. V øadì odborných evaluací (Cuijpers, 2002] se prokázala neúspìšnost
pøístupu založeného na hesle „prostì øekni ne“.
Velká vìtšina mladých experimentuje s novými
vìcmi a zážitky, a to vèetnì legálních a nelegálních
látek. Ignorovat experimentální chování znamená
ignorovat skuteènost, že existuje nìco jako dospívání. Pøístup založený na sloganu „prostì øekni ne“
mùže dokonce zvýšit riziko, že studenti budou experimentovat s drogami. Zamìøují-li se všechny
informace poskytované ve školním preventivním
programu na abstinenci a probírají-li se zde zavádìjící nebo chybné informace o úèincích drog, nebudou mladí, kteøí budou pøípadnì drogy užívat,
vìdìt, jak se chovat, nebo nebudou vìdìt, jaké
tyto látky mají úèinky atd. Riziko se mùže dokonce
i zvyšovat, pokud studenti nejsou informováni
o tom, jak se vyhnout bezprostøedním nebezpeèím, napø. pøi užívání extáze (pøedávkování kvùli
opoždìnému nástupu úèinkù, nedostatek tekutin)
èi mejdanovém pití (pití vysokých dávek alkoholu;
vypití patnácti èi dvaceti sklenic èi sklenièek alkoholu bìhem nìkolika hodin mùže zpùsobit závažné zdravotní problémy), a mají obavy zeptat se.

Teorie vstupní drogy
Teorie vstupní drogy se v øadì školních preventivních programù používá jako varování, které by
studenty mìlo odradit od užívání jakýchkoli drog.
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Pracovníci primární prevence se èasto setkávají
s rùznými problémy. Základem drogové prevence
je odrazovat od (zne)užívání drog. Jistì je kontroverzní, když preventivní pracovníci mladé informují o tom, jak užívat urèité typy drog do jisté míry
„bezpeènì“, tzn. tak, aby se vyhnuli bezprostøedním zdravotním rizikùm. Pøíkladem je navštìvování
house parties za úèelem poskytovat informace
a testovat extázi pøímo na akci, aby bylo možno vystopovat tablety s obsahem nebezpeèných chemikálií (napø. strychninu) a stáhnout je z obìhu. Toho
ale lze dosáhnout pouze v atmosféøe, kdy si mladí
budou moci být jisti tím, že zùstanou v anonymitì,
a tehdy, když aktuální prioritou zdravotnického pracovníka není úplná abstinence. Tyto situace jsou
sice èasto v rozporu s oficiálními zákony a pøedpisy, na druhé stranì však mohou zachránit životy.
Ve Spojených státech amerických ve vìtšinì školních preventivních programù pøevažuje pøístup
založený na hesle „prostì øekni ne“. Zdravotniètí
pracovníci, pedagogický sbor, rodièe/zákonní zástupci dítìte a studenti si tam ale stále více uvìdomují, že nejdùležitìjší je poskytovat objektivní informace pøizpùsobené individuálním potøebám
a poukazovat na skuteèná rizika a možnosti, které
užívání drog doprovázejí. Pøíklad takové iniciativy
nedávno pøedvedla Nadace pro drogovou politiku
(Drug Policy Foundation), která v drogové prevenci zamìøené na mladé zdùrazòuje dùležitost znalostí a „bezpeènosti na prvním místì“ a staví se za
to, aby se v prevenci zneužívání drog pøešlo od
sloganu „prostì øekni ne“ k „prostì øekni, vím své“
(Rosenbaum, 2002).
Programy, které ve snaze odradit mladé od drog
využívají zastrašovací taktiky a uvádìjí pøedpojaté nebo fakticky nesprávné informace, jsou odsouzeny k neúspìchu. Mladí nejsou negramotní
a vìdí hodnì o tom, co se dìje v jejich svìtì. Pøípadnì na ledacos pøijdou sami a potom mají pocit,
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o tom, do jaké míry je užívání drog aktuálnì rozšíøené.

že se nemohou spolehnout na to, že se jim od dospìlých dostane spolehlivých informací o drogách èi o dalších dùležitých kontroverzních problémech. Pro mladé je kontakt s drogami souèástí
každodenního života. Proto se musí nauèit, jak si
s nimi poradit.

1.3

Prevalence užití v posledním mìsíci (LMP) znamená poèet užití v posledním mìsíci, tedy skuteènou konzumaci mezi respondenty v posledních
ètyøech týdnech. Zdravotní rizika spojená s vìtšinou drog se úzce vztahují k frekvenci jejich užívání,
a tak má tento indikátor velký význam. Urèuje, do
jaké míry je èi není užívání drog v dané populaci
aktuálnì problematické.

Užívání drog mezi evropskými školáky
a studenty

Ke stanovení priorit školní drogové prevence je
dùležité mít informace o tom, jakou podobu má
konzumace drog mezi mladými lidmi. Informace
o prevalenci (data o tom, jaký typ drogy se užívá,
v jakém vìku a jak èasto) se dají využít k tomu, aby
se preventivní snahy mohly zamìøit na specifické
vìkové skupiny a typy drog. Stále roste poèet
zemí, ve kterých se každé dva až ètyøi roky provádìjí školní prùzkumy (vèetnì Nizozemska, Belgie,
2
Lucemburska a Španìlska). V roce 1999 ve tøiceti
evropských zemích probìhla Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), která nabízí srovnatelná data o užívání drog mezi studenty.

V dalších, podrobnìjších studiích se nìkdy uvádí
i prevalence užití za poslední týden (tzn. jestli
v posledním týdnu užili drogu) nebo dokonce i tøeba poèet sklenic alkoholu, které student vypil nebo
pije. Mají-li být informace o prevalenci k nìèemu,
musí být dostateènì podrobné v závislosti na
dané droze a jejím úèinkùm.

Prevalence
Míra užívání drog mezi mladými lidmi v Evropì se
od zaèátku osmdesátých let minulého století znaènì zvýšila, v posledních letech se ale ve vìtšinì
evropských státù zaèíná objevovat trend stabilizace konzumace. Obecnì platí, že prakticky ve všech
evropských zemích je mezi studenty ve vìku 15
a 16 let nejpopulárnìjší drogou alkohol.

Prevalence užívání drog se obvykle popisuje pomocí dvou indikátorù: celoživotní prevalence (LTP
– lifetime prevalence) a prevalence užití v posledním mìsíci (LMP – last month’s prevalence). Celoživotní prevalence pøedstavuje podíl osob ze specifické cílové skupiny (napø. studenti ve vìku 15
a 16 let), kteøí za svùj život užili alespoò jednou nìjakou drogu. Jedná se o pomìrnì obecný indikátor, který nijak nevypovídá o frekvenci a/nebo
Obrázek 1.2

Obrázek 1.2 znázoròuje prevalenci užívání alkoholu mezi patnácti a šestnáctiletými støedoškolskými
studenty. Celoživotní prevalence (LTP) je indikáto-

Konzumace alkoholu mezi støedoškoláky ve vìku 15–16 let (1999)
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Poslední prùzkum ESPAD probìhl v roce 2003; v ÈR byl realizován v letech 1995, 1999 a 2003 (pozn. pøekl.).
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Konzumace tabáku mezi støedoškoláky ve vìku 15–16 let (1999)
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Zdroj: National Drug Monitor 2001 (Nizozemsko) / ESPAD 1999

rem procenta studentù, kteøí uvedli, že pili alkohol
nejménì ètyøicetkrát. Indikátor prevalence užití
v posledním mìsíci (LMP) znázoròuje procento
studentù, kteøí uvedli, že za poslední mìsíc pili alkohol nejménì desetkrát.
Obrázek 1.3 znázoròuje užívání tabáku mezi støedoškoláky ve vìku 15 až 16 let. Indikátor (ukazatel)
prevalence užití v posledním mìsíci odráží procentní zastoupení studentù, kteøí uvedli, že v posledním mìsíci kouøili tabák. Indikátor prevalence
užití šesti cigaret dennì v posledním mìsíci zná-

Obrázek 1.4

zoròuje procento studentù, kteøí uvedli, že v posledním mìsíci kouøili šest cigaret dennì.
Obrázek 1.4 znázoròuje užívání konopí mezi støedoškoláky ve vìku 15 až 16 let. Indikátor celoživotní prevalence odráží procentuální zastoupení studentù, kteøí uvedli, že nìkdy vyzkoušeli konopí. Indikátor prevalence užití v posledním mìsíci ukazuje, jaké procento studentù uvedlo užití konopí
v posledních ètyøech týdnech.
Obrázek 1.5 znázoròuje prevalenci užívání extáze
a amfetaminù u patnácti až šestnáctiletých støedo-

Užívání konopí mezi støedoškoláky ve vìku 15–16 let (1999)
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Obrázek 1.5

Celoživotní prevalence užití extáze a amfetaminu mezi støedoškoláky ve vìku 15–16 let (1999)
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Zdroj: National Drug Monitor 2001 (Nizozemsko) / ESPAD 1999

školákù. První indikátor celoživotní prevalence extáze reflektuje procento studentù, kteøí uvedli, že
mají zkušenost s extází. Druhý indikátor celoživotní prevalence ukazuje procentuální podíl studentù, kteøí sdìlili, že mají zkušenost s nìkterým typem amfetaminu (napø. metamfetaminem).
Z výše uvedených èísel je patrné, že ve Spojených
státech amerických a vìtšinì evropských státù
(tedy státù EU èi evropského hospodáøského
prostoru) jsou nejpopulárnìjšími drogami tabák
a alkohol. Tøetí nejèastìji užívanou drogou je konopí. Ve skandinávských zemích je prevalence užití konopí v posledním mìsíci vyšší než u alkoholu.
Ve výzkumech se ale prokázalo, že mladí Skandinávci sice pijí ménì èasto než jiní mladí v Evropì,
ale když už pijí, vypijí více než jejich evropští vrstevníci.

1.4

Strategie (školní) drogové prevence

Jednou z dalších aktivit projektu Evropská zdravá
škola a drogy je zpracovat pøehled dosavadních
pokynù, naøízení a dlouhodobých cílù školních
drogových strategií v evropských státech. Každý
evropský stát sice má národní drogovou strategii,
nicménì neexistuje žádná jednotná „evropská
strategie“ prevence užívání drog.
Jedním z hlavních strategických cílù Akèního plá3
nu EU boje proti drogám 2000 až 2004 je „…bìhem pìti let výraznì snížit prevalenci užívání drog
a nárùst nových uživatelù, pøedevším mladších
osmnácti let…“. Pro splnìní tohoto úkolu vyzývá
Akèní plán, aby „Evropská komise spolu s èlenský3
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mi státy vyvinula komplexní programy prevence
užívání legálních i nelegálních drog vèetnì kombinovaného užívání více typù drog. Èlenské státy
mají za úkol podporovat zaøazení prevence užívání
legálních i nelegálních drog do školních osnov
a zøizovat programy, které budou pomáhat rodièùm/zákonným zástupcùm dítìte.”
V tabulce 1.1 uvádíme nìkteré krátkodobé cíle drogové prevence z evropských strategií. Vìtšina státù
sice sdílí dlouhodobý cíl snížit užívání drog a aktivnì podporovat preventivní aktivity, krátkodobé cíle
se však rùzní. Ne všechny státy Evropy také mají
drogovou prevenci zaøazenou do školních osnov.

1.5

Další aspekty školní drogové prevence

Jak jsme již uvedli na zaèátku této kapitoly, školní
drogová prevence by se kromì samotných drog
a jejich zneužívání mìla vìnovat i informacím a radám ohlednì dalších aspektù, které u studentù
hrají roli pøi užívání drog. Jedním z nich jsou samozøejmì informace o jasných pravidlech ohlednì
drog a jejich užívání ve škole vèetnì možných dùsledkù v pøípadì, že bude student pøistižen pøi
nebo po užití drogy (napø. konopí). Školní drogová
prevence by mìla vìnovat pozornost i právnímu,
sociálnímu a kulturnímu kontextu a dùsledkùm
(zne)užívání drog.

1.5.1 Právní aspekty užívání drog
Ve všech evropských státech se jasnì rozlišuje
mezi drogami legálními (napø. alkohol, tabák, léky
na pøedpis, volnì prodejné léky) a nelegálními

Rada Evropské unie, ‚Evropský akèní plán boje proti drogám pro období 2000–2004‘, 9283/00, Brusel (Belgie).

Školní prevence

Tabulka 1.1

Dlouhodobé cíle podpory zdraví a/nebo strategií drogové prevence
(pro mladé lidi ve vìku 11 až 18 let)

Zemì

Hlavní dlouhodobé cíle souèasné vládní politiky
na podporu zdraví a prevence užívání drog
pro mladé lidi ve vìku 11 až 18 let

Byly tyto krátkodobé cíle stanoveny
v nìjakém oficiálním strategickém
dokumentu, zákonì nebo drogové
strategii?

Rakousko

Krátkodobým cílem je obecná podpora zdraví, pøièemž se
specifická pozornost vìnuje snížení míry rizikového chování
a zamezení negativním dùsledkùm užívání drog. Pro dospívající
uživatele drog byl ve školách navíc zaveden integrovaný systém
poradenství, který má zabránit jejich stigmatizaci. Je-li vedení
školy konfrontováno s tím, že nìkterý student užívá drogy, je ze
zákona povinno pøedat jej do péèe psychologicko-léèebných
služeb.

Rakousko nemá národní drogovou
strategii. Kompetence v oblasti drogové
politiky spoèívají na regionální úrovni.
Strategie na regionální úrovni se obvykle
nezamìøují na specifické vìkové skupiny.

Belgie
(Flandry)

Hlavním dlouhodobým cílem drogové prevence je zavést globální,
integrovanou a koordinovanou politiku s dlouhodobou strategií.
Drogová prevence se zamìøuje jak na nelegální látky, tak na
alkohol, léky na pøedpis èi gambling. V rámci filozofie globálního
pøístupu je prostor pro specifickou drogovou prevenci zamìøenou
na abstinenci, harm reduction a redukování rizikového chování i na
obecnìjší pøístup založený na snižování rizik. Prevence problémù
s drogami se provádí jak ve školách, tak ve všech ostatních
sektorech spoleènosti.

Tyto principy byly zakotveny v obecném
politickém prohlášení ministerstva
zdravotnictví vlámské vlády.
Krátkodobé cíle oblasti podpory zdraví byly
stanoveny formou úrovní, kterých by se
mìlo dosáhnout. Každá škola by je mìla
zaøadit mezi své krátkodobé cíle a do svých
vzdìlávacích programù.

Dánsko

Hlavním krátkodobým cílem všech preventivních aktivit je co
nejvíce snížit míru užívání drog a dalších nelegálních látek – a brát
v potaz, s jakými problémy se potenciální uživatelé mohou setkat.
Široce založená národní drogová informaèní strategie by mìla
mladým, jejich rodièùm èi zákonným zástupcùm a profesionálùm,
kteøí pracují s dìtmi a mladými lidmi, zprostøedkovat vysokou
úroveò informovanosti o této problematice a zajistit tak, že velká
vìtšina obyvatel zaujme negativní postoj k drogám a bude se
distancovat i od experimentálního užívání drog.

Krátkodobé cíle dánské drogové prevence
byly pøijaty v Dánské národní drogové
strategii. Nebyly pevnì stanoveny pokyny
o tom, jak by mìla vypadat forma, obsah
a rozsah drogového kurikula (coby souèásti
širšího kurikula týkajícího se zdraví).
Hodiny s tématem drog se obvykle
poøádají v sedmých až devátých roènících.
Každý uèitel se mùže rozhodnout, jak toto
téma bude vyuèovat.

Francie

Oblast podpory zdraví se zamìøuje na poskytování informací
o rùzných typech drog a jejich úèincích, o rizikových faktorech
spojených s užíváním drog, výchovì k obèanství a posilování
psychosociálních dovedností. Drogová prevence je souèástí
školních osnov. Zahrnuje obecný pøístup, který klade dùraz na
snižování rizik.

Krátkodobé cíle školní drogové prevence
byly stanoveny v Oficiálním vzdìlávacím
žurnálu.

Nìmecko

Sársko: primární prevence: podpora abstinence a rozšíøení
sociálních dovedností studentù. Sekundární prevence se zamìøuje
na snižování rizik u mladých lidí, kteøí drogy užívají. Prevence na
školách je souèástí pøedmìtù biologie (zdravotnická osvìta
a úèinky drog), náboženství a etika (morální aspekty užívání drog).
Rýnsko-Falcko: zlepšení sociálních dovedností a protektivních
faktorù (sociální dovednosti, zvládání vztahù a konfliktù). Za
drogovou prevenci nesou odpovìdnost všichni aktéøi v oblasti
vzdìlávání (osoby i instituce). S prevencí by se mìlo zaèít v útlém
vìku, mìla by mít široký zábìr (legální i nelegální drogy) a mìla by
se provádìt dlouhodobì. Obsah, metody a dlouhodobé cíle by se
mìly pøizpùsobit specifické cílové skupinì.

Sársko: oficiální pokyny pro školní
prevenci závislosti.
Rýnsko-Falcko: ministerstvo zdravotnictví
publikuje pokyny v relevantních
publikacích s drogovou tematikou.

Maïarsko

Jedním z hlavních krátkodobých cílù drogové preventivní politiky
je, že „mladí musí dostat pøíležitost vytvoøit si produktivní životní
styl a musí mít možnost odmítnout drogy”. Dlouhodobé cíle
preventivní strategie vycházejí z konceptu podpory zdraví:
1) Zastavit šíøení užívání drog mezi mladými stabilizováním
prevalence, což v dlouhodobìjším mìøítku povede
k celkovému snížení míry užívání drog i poètu uživatelù.
Jedním z cílù této politiky je snížit míru zaèátku
experimentálního užívání mezi velmi mladými lidmi.
2) Užívání drog by se pro mladé nemìlo stát kulturnì pøijímaným
jevem.
3) Pro mladou generaci by mìl být zdravý životní styl bez drog
atraktivní alternativou.
4) V každé škole by se mìla vytvoøit strategie ochrany zdraví se
silným dùrazem na prevenci drog.

Krátkodobé cíle maïarské drogové
preventivní politiky byly definovány
v Maïarské národní strategii pro øešení
problému drog.

Školní prevence
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Byly tyto krátkodobé cíle stanoveny
v nìjakém oficiálním strategickém
dokumentu, zákonì nebo drogové
strategii?

Zemì

Hlavní dlouhodobé cíle souèasné vládní politiky
na podporu zdraví a prevence užívání drog
pro mladé lidi ve vìku 11 až 18 let

Španìlsko

Pokyny pro politiku drogové prevence ve
Španìlská drogová politika se zamìøuje na podporu drogové
prevence s cílem snížit nabídku a poptávku po drogách. Prevence Španìlsku byly urèeny v Národním plánu
by se mìla chápat jako vzdìlávání v oblasti spoleèenských hodnot pro drogy (1998).
a dovedností. K tomu je zapotøebí používat precizní metodologii
a provádìt evaluaci. Prevence by dále mìla vycházet z objektivní
znalosti reality a designu koordinovaných globálních strategií. Ve
snaze zajistit kompatibilitu by se mìla nabízet univerzální prevence
s pøednostním zamìøením na vysoce rizikové skupiny. Univerzální
prevenci lze provádìt pouze tehdy, pokud se stimuluje spolupráce
spoleènosti jako celku.
Školní programy jsou v zásadì založeny na školení pedagogického
sboru, participaci a školení rodièù/zákonných zástupcù dítìte
a aplikaci vzdìlávacích programù ve školách.

Lucembursko

Drogová prevence se snaží podporovat zdravý zpùsob života,
poskytovat co nejobjektivnìjší informace o omamných
a psychotropních látkách, pøipomínat dospìlým, že nesou
spoluodpovìdnost za dìti a mladé, a umožnit jim posilovat mladé
lidi a pomáhat jim øešit problémy. Drogová prevence se dále
soustøeïuje na to, aby se co nejvíce oddálil zaèátek užívání drog,
snížilo se rizikové chování a pomáhalo se mladým, kteøí kvùli
užívání drog zaèali mít problémy.
Školní drogová prevence v Lucembursku zahrnuje i prevenci
závislosti na drogách. Je souèástí vzdìlávacích úkolù škol
a provádí se v rámci všeobecné podpory zdraví. Cílem školní
drogové prevence je upozornit studenty a rodièe/zákonné
zástupce dítìte na otázky spojené s podporou zdraví a prevencí
závislostí. Zároveò se snaží podpoøit a posílit sociální dovednosti
a osobnost jednotlivých žákù a zakotvit prevenci závislosti
a podporu zdraví do vzdìlávacího kurikula.

Drogová prevence v Lucembursku vychází
z Ottawské charty péèe o zdraví. Školní
drogová prevence je souèástí vzdìlávacího
kurikula.

Zdroj: Seznam stávajících pokynù, naøízení a praxe školní drogové prevence, Trimbos Institute, øíjen 2002 [Nizozemsko].

(napø. konopí, extáze, amfetaminy, opiáty). V právních systémech nìkterých státù (napø. Nizozemska èi Velké Británie) se rozlišuje mezi drogami
s rùznou mírou rizika (konopí versus opiáty a kokain). Nicménì v žádné zemi ještì nedošlo k legalizaci užívání jakékoli nelegální drogy. (Protože dochází k legislativním zmìnám, je vhodné sledovat
aktuální informace – napø. na www.drogy-info.cz)
Drogová prevence tedy nesmí brát v potaz pouze
zdravotní následky užívání drog mezi studenty.
Zatímco užívání legálních drog, jako napø. alkoholu a tabáku, nezletilými studenty je obvykle pøedmìtem diskuze v rodinném prostøedí, nákup, držení a užívání nelegálních drog mùže vyústit v pøípadì pøistižení v pomìrnì pøísný trest. Právní dùsledky užívání nelegálních drog a možné škody,
které mohou ovlivnit postavení studenta ve spoleènosti, mohou mít mnohem závažnìjší dùsledky
než samotné užívání drog.
Je tøeba zajistit, aby si studenti byli vìdomi možných právních dùsledkù užívání drog i tehdy, když
mají jet na prázdniny do jiného státu, kde mohou
ohlednì drog platit pøísnìjší zákony. V Nizozemsku se napø. držení malého množství drog pro
vlastní potøebu netrestá, ve Francii se ale student
pøistižený s malou dávkou drogy setká s postihem.
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Tabulka 1.2 nabízí struèný pøehled minimálního
vìku pro prodej alkoholu, tabáku a lékù mladým lidem v øadì evropských státù. V ÈR je vìková hranice pro prodej alkoholu a tabákových výrobkù
18 let, léky jsou na pøedpis lékaøe.
Tabulka 1.3 uvádí informace o tom, jaké zákony
v jednotlivých evropských zemích upravují držení drog pro vlastní potøebu.
Øada evropských zemí spìje k dekriminalizaci držení drog (napø. konopí) pro vlastní potøebu. Dekriminalizace však není totéž co legalizace. Znamená, že se nákup, držení drog pro vlastní potøebu a konzumace drog nepovažuje za trestný èin.
I pøesto ale mohou být uloženy administrativní postihy jako napø. pokuty, odebrání øidièského prùkazu èi napomenutí (EMCDDA [ELDD], 2001).
Legalizace pøedstavuje proces, jak dostat aktivitu,
která byla døíve nelegální a zakázaná èi pøísnì regulovaná, pod kontrolu zákona. Legalizace drog
jako napø. konopí by znamenala, že by stát reguloval nákup, užívání a držení konopí podobnì, jako
to èiní u legálního užívání alkoholu a tabáku.
Pøíkladem dekriminalizace jsou tzv. coffee-shopy
v Nizozemsku, kde si èlovìk starší 18 let mùže
koupit konopí pro vlastní potøebu (max. 5 gramù
na osobu). Prodávané konopí (které se èasto kon-
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Tabulka 1.2

Minimální vìk pro prodej legálních látek mladým lidem podle jednotlivých zemí

Stát

Nápoje s nízkým
obsahem alkoholu
(napø. pivo a víno)

Nápoje s vysokým
obsahem alkoholu
(napø. destiláty,
lihoviny)

Tabák

Léky (napø. sedativa,
prášky na spaní atd.)

Belgie

16

18

minimální vìková
hranice není stanovena

na pøedpis

Francie

18

18

minimální vìková
hranice není stanovena

na pøedpis

Nìmecko
Sársko
Sasko-Anhaltsko

16
16

18
18

16
16

na pøedpis
neuvedeno

Maïarsko

18

18

18

na pøedpis

Lucembursko

16

16

minimální vìková
hranice není stanovena

na pøedpis

Nizozemsko

16

18

16

na pøedpis

Spojené království

18
16
V licencovaných
podnicích si ale mohou
k jídlu koupit pivo nebo
cider (jableèný
nízkoalkoholický nápoj
na bázi piva).
Ve Skotsku si mohou
koupit i víno; všude
jinde 18.

16

na pøedpis

zumuje pøímo na místì), ale není legalizováno,
pouze je dekriminalizován jeho prodej a užívání
malých množství a soudní orgány obvykle nezahajují stíhání, pokud coffee-shop neporuší regulaèní
naøízení místní samosprávy èi státního zastupitelství.
Je tøeba udržovat si aktuální pøehled o právní situaci v jednotlivých státech. Na seznamu nelegálních látek se tu a tam ocitnou nové drogy. Obvykle
k tomu dochází, je-li užívání dané (nové) drogy
spojeno s nìjakým zdravotním rizikem, nebo je
tato droga typovì podobná dostupným nelegálním drogám. V nìkterých pøípadech – napø. u lysohlávek – se názory znaènì rùzní, a tak se regulace
této specifické látky odkládá.
Tabulka 1.3

1.5.2 Sociální aspekty užívání drog
Ve vìtšinì spoleèností vzbuzuje užívání drog –
pøedevším tìch nelegálních – negativní konotace.
K tomuto negativnímu postoji vede celá øada dùvodù. Spoleènost si uživatelù (nelegálních) drog
pøíliš neváží, a proto mají nízké spoleèenské postavení. Užívání drog se èasto chápe v úzké souvislosti s rušením veøejného poøádku a kriminalitou.
Uživatelé drog jsou pøinejlepším chápáni jako nemocní. Student, který užívá drogy, se tedy mùže
setkat s øadou vážných dùsledkù. Existuje reálné
nebezpeèí vylouèení ze školy, sociálního vyèlenìní (exkluze) a možných pozdìjších problémù s hledáním zamìstnání (v dùsledku záznamu v trestním
rejstøíku). Školy, ve kterých probíhá školní pro-

Nejpravdìpodobnìjší výsledky stíhání držení drog pro vlastní potøebu

4

Nejpravdìpodobnìjší výsledek stíhání

Zemì

Stíhání a odsouzení s uvìznìním, pokutami nebo
terapeutickými opatøeními

Norsko, Švédsko, Finsko, Francie, Øecko

Zproštìní nebo odklon vedoucí ke snížení trestu

Spojené království, Irsko

Zproštìní nebo odklon k alternativním zpùsobùm výkonu
trestu

Nizozemsko, Belgie, Nìmecko, Dánsko, Rakousko

Administrativní postihy (napø. pokuta) nebo terapeutická
opatøení (dekriminalizace podle zákona)

Lucembursko (pouze konopí), Itálie, Španìlsko, Portugalsko

Zdroj: EMCDDA policy briefing 2, ‘Drugs in focus’, duben 2002 [P].

4

V této tabulce se termín držení drog pro vlastní potøebu vztahuje k držení malého množství drog, aniž by byly spáchány závažnìjší trestné èiny (majetková kriminalita, maloobchodní prodej atd.).
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gram prevence drog, si tedy musí být vìdomy
toho, jaké potenciální spoleèenské dùsledky mohou studentùm, kteøí byli pøistiženi pøi užívání
drog, zpùsobit pøísné disciplinární sankce a postihy.
Užívání drog mohou ovlivòovat i sociální aspekty.
Uživatel drog, který je vylouèen ze školy èi sociálnì odlouèen od pøátel, rodiny a práce, èasto velmi
obtížnì hledá cestu zpìt do spoleènosti. Sociální
exkluze mùže zvýšit pocit bezmocnosti a vést
k dalšímu užívání drog.

1.5.3 Kulturní aspekty užívání drog
Kromì rùzných právních a sociálních aspektù užívání drog jsou rozdíly i v tom, jak je chápou jednotlivé kultury v rùzných zemích a regionech v Evropì. Vìtšinu onemocnìní v souvislosti s drogami –
pøedevším ve spojitosti s dopravními nehodami
zpùsobenými øidièi pod vlivem drog a s tím spojenou mortalitou – zpùsobuje konzumace alkoholu
a tabáku. Pøitom platí, že se v øadì státù uznává, že
se jedná o látky, které pøedstavují dlouhodobá
zdravotní rizika, a pøesto je spoleènost pøijímá
a považuje za zdroj pøíjemných pocitù.
Ve Francii je užívání alkoholu souèástí životního
stylu. Konopí, jehož støídmá konzumace pøedstavuje pro zdraví menší nebezpeèí, je zde ale pøijímáno mnohem hùøe. Stejnì tak se liší i vzorce
konzumace. Obyvatelé Skandinávie obvykle pijí
ménì èasto než Francouzi, když ale zaènou pít, obvykle vypijí vìtší množství alkoholu. Øada mladých Skandinávcù navíc pije s cílem opravdu se

20

opít, což pøedstavuje vìtší zdravotní rizika. Aèkoli
je v Nizozemsku užívání konopí tolerováno více
než v jiných státech, míra jeho užívání zde není
vyšší.
Užívání drog a to, jak spoleènost chápe uživatele
drog, ovlivòují i etnické a náboženské aspekty
dané kultury. Pravdìpodobnì kvùli tomu, že islám
zakazuje užívat a zneužívat alkohol a další psychotropní drogy, se napø. v muslimských komunitách
užívají drogy ménì než v jiných náboženských
nebo etnických skupinách. Míra konzumace tabáku je ale èasto na podobné nebo vyšší úrovni než
v dalších skupinách. V drogové prevenci je nutno
zohlednit jak kulturní rozdíly, tak i kulturní kontext
dané cílové skupiny.
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2 Efektivní drogová prevence ve školách
Jedním z pìti hlavních cílù projektu „Evropská zdravá škola a drogy“ je pøedložit výzkumem podložený a v praxi ovìøený model úèinné školní drogové prevence. Skládá se z informací o úèinných preventivních opatøeních ve školním prostøedí a praktického know-how, jak je realizovat.
Efektivní školní drogová prevence vychází ze souboru vìdeckých evaluací existujících programù,
praxí ovìøených prvkù, forem a metod odvozených z dobré praxe vyuèování a uèení se v úèinné
(efektivní) škole.
V této kapitole se zamìøíme na následující prvky
efektivní školní drogové prevence:

¨ programy a komponenty školní drogové prevence, jejichž úèinnost byla prokázána na základì odborné evaluace,

¨ složky a prvky z praxe školní drogové prevence,
které prokazatelnì zvyšují úèinnost prevence,

¨ dùležité faktory, které mají vliv na efektivitu výuky a mohou zvýšit i úèinnost prevence.

Jsou-li tyto prvky zkombinovány, pøedstavuje tento soubor programù, faktorù a složek zároveò kontrolní seznam pro úèinnou drogovou prevenci ve
školách.

2.1

Kdy je preventivní program efektivní
a jak to poznáme?

ratorní systém. Studenti vedou pomìrnì aktivní
mimoškolní život a jsou konfrontováni s øadou dalších informací, zkušeností i problémù. Vliv tìchto
externích faktorù nelze zmìøit. Se stejným problémem se setkáváme i u kontrolních skupin, ve kterých se preventivní program neprovádí. V životì
studentù hrají výše uvedené externí faktory svou
roli, jejich vliv a skuteèný dopad ale nelze zmìøit.
Otázka efektivity školních programù prevence
drog se i pøesto stala námìtem znaèné øady výzkumù, které vìtšinou probìhly ve Spojených státech
amerických. Úèinný, vìdecky podložený, preventivní program je takový, jehož provádìním dojde
k (malým, ale) vìdecky významným zmìnám
v chování a postojích studentù k (zne)užívání drog.
Ještì konkrétnìji lze øíct, že pod pojmem „úèinný
školní program prevence drog“ rozumíme programy, které:

¨ oddalují nebo brání zaèátku užívání drog (prvnímu užití) nebo snižují frekvenci užívání,

¨ snižují sociální a zdravotní rizika a možné škody

zpùsobené užíváním drog mezi studenty, vèetnì ohrožení jejich fungování ve škole,

Obecnì lze øíci, že program se považuje za úèinný,
pokud se podaøí splnit jeho dlouhodobé a krátkodobé cíle. Za nejefektivnìjší se považuje ten, který
tato kritéria splní s nejnižšími èasovými, personálními a finanèními investicemi.

¨ zvyšují schopnost studentù èinit informovaná

K tomu, aby se dala mìøit úèinnost, je ale tøeba jasnì definovat dlouhodobé a krátkodobé cíle, úèinky aktivit musí být snadno mìøitelné a proces jejich zavádìní musí být transparentní. Aby se zajistilo, že mìøených výsledkù bylo skuteènì dosaženo díky samotnému programu, je tøeba používat
náležité metody monitorování a evaluace.

To znamená, že školní drogové preventivní programy, které mají za cíl pozitivnì ovlivnit nejménì
jeden z výše uvedených faktorù, ale nemají žádné
výsledky (èi alespoò pozitivní výsledky v jiných
oblastech), se považují za neúèinné.

Zhodnotit úèinnost školních programù prevence
drog není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Školy
v západním svìtì sice mají podobnou strukturu,
nejsou ale identické. Provést „tradièní“ odbornou
evaluaci v jedné èi více školách, ve kterých probíhá specifický školní preventivní program a jedna
škola slouží jako kontrolní skupina, je pomìrnì obtížné.
Jedním z problémù je, že kvùli rozdílùm ve školním prostøedí, struktuøe, spoleèenském klimatu,
kultuøe, procesu uèení a zpùsobu vedení se preventivní programy nikdy neprovádìjí stejnì. Dalším problémem je, že školy nejsou uzavøený labo-
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a odpovìdná rozhodnutí ohlednì toho, zda
a jak budou užívat drogy,

¨ mají dlouhotrvající výsledky.

Pøíkladem je program DARE (Drug Abuse Resistance Education – Vzdìlávání v odmítání zneužívání drog), který v masivním mìøítku probíhal ve
Spojených státech a jehož realizátory ve školách
byli policisté. Tento program deklaruje, že je schopen snížit frekvenci nebo míru zaèátku užívání
drog mezi studenty, nevykazuje ale žádné dlouhotrvající úèinky èi signifikantní vliv na užívání drog
[Cuijpers & Bolier, 2000].
Jak jsme již naznaèili výše, jedním z hlavních faktorù pro urèení úèinnosti školního programu prevence drog je kvalitní obsah, dobré naplánování
a øádné provedení.
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Dalším dùležitým pøedpokladem pro úèinnost je,
že každý školní program prevence drog je vždy
nutno pøizpùsobit kulturním, sociálním èi politickým okolnostem i struktuøe školy èi specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí.

2.2

Typy programù drogové prevence

Projekt Evropská zdravá škola a drogy vychází
z principu, že efektivní drogový preventivní program je intenzivní, prùbìžnì provádìný a kombinuje objektivní vìcné informace a individuální
osobní pøístup.
Odborné výzkumy prokázaly, že nejefektivnìjší
jsou intenzivní dlouhodobìjší programy zamìøené na rozvoj sociálních dovedností, osobní rozvoj a objektivní informace o drogách. Prokázalo
se, že projekty zamìøené pouze na abstinenci
(podle hesla „prostì øekni ne“) bývají ménì úspìšné, neefektivní, a v nìkterých pøípadech dokonce
kontraproduktivní (Cuijpers & Bolier, 2000).
Preventivní pøístupy v oblasti drog jsou úzce spjaty s behaviorálními vìdami. Odpovìï na otázku,
proè se nìkteøí lidé v urèitém momentu èi konkrétní situaci rozhodnou užívat drogy, závisí na celé
øadì tìžko vysvìtlitelných a definovatelných psychologických a dalších faktorech. Chování není
vždy racionální a jako takové se nedá pøedpovìdìt.
Kuøáci tabáku vìdí, že si mohou vážnì poškodit
zdraví, a pøesto stále kouøí. Rozhodnutí zaèít kouøit
je výsledkem osobního vyhodnocení situace, zvážení pozitivních a negativních vjemù (pocit relaxace, reklamou propagovaný pocit, že kuøáci „jsou v
pohodì“ versus pokles míry spoleèenského pøijímání kouøení) a porovnání dlouhodobìjších potenciálních zdravotních rizik s krátkodobým potìšením. Èasto je to ale výsledek náhlého impulzu,
touhy experimentovat se „životem na hranì“ èi
nedostatku individuální schopnosti odmítnout èi
odmítat.
Ať už je urèité chování jedince výsledkem osobního rozhodovacího procesu, nebo jeho absence,
tìžko se ovlivòuje. Pøesto se ale právì o to prevence snaží: podporovat zdravý životní styl a pøesvìdèit (mladé) lidi, aby se vyhnuli chování, které jim
poškozuje zdraví.
Východiskem vìtšiny – euroamerických – modelù,
které se v kontextu prevence drog zabývají chováním, je jedinec. Právì on èi ona se rozhodne, jestli
bude nebo nebude užívat drogy. Osobní vyhodnocovací proces, který (vìdomì èi nevìdomì)
probíhá u každého, sice mùže být ovlivnìn okolním svìtem, nakonec je to ale vždy právì jen daný
jedinec, kdo se rozhodne, jestli drogy bude, nebo
nebude užívat.
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Dalo by se diskutovat o tom, zda tyto modely lze
použít i pro další (etnické) kultury v západní Evropì nebo dalších èástech svìta. V dalších etnických
a náboženských komunitách (napø. marockých
a tureckých muslimských kulturách v západní Evropì) mùže tlak v rámci skupiny hrát mnohem vìtší roli než u rodilých pøíslušníkù daného evropského národa.
Tento faktor ale mùže mít i pøíznivý vliv: v tìchto
komunitách bývá díky vlivu náboženství nižší míra
užívání alkoholu èi nelegálních drog. Druhou stranou mince je ale skuteènost, že v tìchto komunitách bývá problematické užívání drog èasto tabuizováno, a tak lze tìžko zavádìt specifické preventivní a poradenské služby.
Existuje øada rùzných typù školních programù
a každý z nich má své charakteristické prvky a pøístupy. V praxi se ale všechny programy zamìøují
na ovlivnìní nebo zmìnu procesù, které vedou
k zaèátku užívání drog (Hansen, 1992). Rozdíl mezi
programy lze definovat na základì specifického
chování, na které se zamìøují. Každý program je
sice jiný, než si ale popíšeme ty, které byly vyhodnoceny jako úèinnìjší, uvedeme nejbìžnìjší typy
programù.
Obsah programù lze rozdìlit do rùzných kategorií.
Toblerová (2000) dìlí programy podle obsahu na
osm typù. Hansen (1992) pøedkládá podrobnìjší
rozdìlení na základì „stavebnicové teorie“ nebo
komponentù. Rozdìlení typù programù vèetnì jejich obsahu, popisu aktivit a mediaèních promìnných je uvedeno v tabulce 2.1.
Mediaèní promìnné podporují zmìny, které preventivní intervence (program) vyvolala v souvislosti s chováním spojeným s užíváním drog.
Rozlišujeme dva typy mediaèních promìnných:

¨ mediaèní promìnné pøímo spojené s užíváním

drog, napø. znalosti o užívání drog, postoje
k drogám, intence (viz Glosáø) užívat drogy èi
sociální normy,

¨ mediaèní promìnné, které souvisí s užíváním
drog nepøímo, napø. životní/sociální dovednosti, rizikové faktory, protektivní faktory, strukturální zmìny, životní styl, kulturní zvyklosti
a problémové chování.

Vzhledem k tomu, že se obsah programu vyvíjí èi
pøizpùsobuje èasovému rámci a kontextu, v nìmž
je používán, objevují se ve vìtšinì pøístupù, metod i cílù v drogových preventivních programech
prvky jednoho èi nìkolika typù programù uvedených v tabulce 2.1.
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Tabulka 2.1

Dvanáct typù programù podle obsahu

Typ programu

Obsah programu

Aktivity

Mediátoøi

1

Informativní
programy

Zamìøují se na pøedávání znalostí
o dùsledcích užívání drog a rozvíjení vìdomí mladých lidí o užívání
drog jako rizikovém chování.
Poskytují informace o drogách, užívání a zneužívání drog vèetnì mýtù
a faktù o užívání drog; èasto se zamìøují na biologické, chemické,
historické a právní souvislosti.
Pozornost se vìnuje pozitivním
i negativním úèinkùm na zdraví, sociálnímu prostøedí daného jedince
i jeho duševnímu zdraví.

V tìchto programech je
využívána øada rùzných
forem aktivit: napø.
pøednášky, klasická forma
vyuèování, projekce filmù
a videopoøadù, diskuze
a besedy.

Snaží se ovlivnit znalosti o drogách
a následcích jejich užívání,
zvyšovat vìdomí o tom, že drogy
jsou škodlivé, a snižovat pocit, že
jejich užívání má pozitivní úèinky.

2

Programy
zamìøené na
rozhodovací
schopnosti

Cílem je zdokonalit schopnost
studentù racionálnì se rozhodovat
ohlednì užívání drog. Studenti se
uèí strategiím pro rozpoznání
problémù, nalézání øešení a výbìr
mezi alternativami.

Zahrnují nácvik dovedností.
Ne vždy se zamìøují na
individuální užívání drog.
Aktivity mohou být
prezentovány ve formì
pøednášek, diskuzí, hraní
rolí èi úkolù.

Snaží se ovlivnit a podporovat
dovednosti nutné pro racionální
rozhodování a volbu racionálních
postupù pøi øešení problematických
situací. Vycházejí z pøedpokladu, že
dovednost racionálního
rozhodování snižuje riziko užívání
drog.

3

Podporují studenty v tom, aby
Programy
slíbili nebo se zavázali, že nebudou
spojené se
složením pøísahy užívat drogy (napø. programy
nekuøáckých tøíd). Tento slib bývá
založen na morálních zásadách
(drogy jsou pro spoleènost špatné,
pøedstavují morální úpadek
a zkázu).

Aktivity bývají øeènického
charakteru („kázání“),
složení slibu má èasto
formu petice nebo
smlouvy.

Stimulují mladé lidi, aby se sami
zavázali k tomu, že nebudou užívat
drogy.

4

Programy
zamìøené na
uvìdomování si
hodnot

Jejich cílem je pomáhat mladým
lidem uvìdomovat si své osobní
hodnoty a následky svého chování,
pøièemž užívání drog je
demonstrováno jako chování
nesluèitelné s osobními
hodnotami.

Mohou zahrnovat aktivity,
které jednotlivcùm
pomohou rozpoznávat
existující hodnoty
a preferovat hodnoty
pozitivní. Do tohoto typu
programù patøí aktivity typu
skupinové diskuze a využití
tištìných materiálù
s otázkami a cvièeními
(worksheety).

Cílem je ovlivòovat užívání drog
a dùležitá životní rozhodnutí
kladením dùrazu na individuální
hodnoty dané osoby a rozvoj jejího
pøesvìdèení, že užívání drog není
v souladu s vlastními životními cíli.

5

Programy
zamìøené na
stanovování cílù

Uèí dovednostem potøebným ke
stanovení a dosažení cílù
a podporují studenty v tom, aby si
osvojili postoj zamìøený na
dosahování výsledkù. Užívání
alkoholu a dalších drog je
prezentováno jako nesluèitelné
s tìmito cíli. Proces stanovování
cílù mùže být doprovázen
definováním reálných prostøedkù,
dovedností, èasového rámce
a odmìn.

Využívají rùzné druhy
instruktážních technik,
vèetnì didaktických technik
a cvièebnic (workbookù).
Dosažené výsledky mohou
být odmìòovány.

Snaží se ovlivnit užívání alkoholu
a drog vytvoøením strategie
orientované na dosahování
výsledkù a k tomu potøebnou
motivaci. Za vlivný faktor se
považuje rovnìž osvojení
dovedností pro stanovení
a dosažení pozitivních životních
cílù. Tento pøístup se tedy
soustøeïuje na dovednosti nutné
pro rozhodování, na rozdíl od
programù zamìøených na
uvìdomìní hodnot, jejichž cílem je
stanovení priorit a následné
uspoøádání životní volby.

6

Programy
zamìøené na
zvládání stresu

Cílem tìchto programù je nauèit
studenty, jak se vypoøádat se
stresem a jak jej zvládat
v obtížných situacích (jakými jsou
napø. konflikty ve vztazích, rodinné
problémy atd.). Nácvik dovedností
nìkdy zahrnuje strategie ke
snižování stresu a nalézání
pozitivních alternativ k užívání drog
pøi konfrontaci se stresovými
situacemi.

Zahrnují didaktické
a diskusní strategie. Dùraz
se èasto klade na techniky
zvládání fyzického stresu
(relaxace atd.). Dalšími
nástroji jsou tištìné
materiály s otázkami
a cvièeními (worksheets).

Jejich cílem je ovlivnit užívání drog
kladením dùrazu na posouzení
vlastních schopností, které
umožòují vypoøádat se s životními
obtížemi, a nácvik dovedností, jak
se vypoøádat s problémovými
situacemi. Na vývoj užívání drog by
mìlo mít vliv také snížení míry
vnímaného stresu.
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Typ programu

Obsah programu

Aktivity

Mediátoøi

7

Programy
zamìøené na
budování
pozitivního
sebehodnocení
(self-esteem)

Cílem je rozvíjet pozitivní
sebehodnocení a sebeúctu.
Studenti se uèí pøijímat neúspìchy
a potíže a nevìnovat jim pøíliš
pozornosti. Odrazují se od vnímání
sebe sama jako neúspìšného.
Podporují zvýšené oceòování
vlastní vrozené i rozvíjené zdatnosti
a jedineènosti.

Zahrnují aktivity zamìøené
na zvyšování pozitivního
sebehodnocení
a sebeuvìdomìní, napø.
diskuze a práci
s cvièebnicemi.

Oèekává se od nich, že sníží míru
užívání drog zvyšováním
pozitivního sebehodnocení.

8

Programy
zamìøené na
nácvik
dovednosti
odolávat tlaku

Uèí studenty, jak rozpoznávat
vnìjší tlak užívat drogy (ze strany
vrstevníkù, sourozencù,
rodièù/zákonných zástupcù dítìte,
jiných dospìlých, v médiích èi
v reklamì) a asertivnì mu
odolávat.

Zahrnují rùzné aktivity
a formy instruktáže, napø.
filmy a diskuze, které
ukazují tlak ze strany
vrstevníkù. Zároveò do nich
patøí nácvik schopnosti
odmítat, a to s využitím
diskuzí a hraní rolí.

Cílem je ovlivnit zaèátek užívání
rozvíjením osobních dovedností,
napø. schopnosti odmítat nabízené
drogy, a zvýšením schopnosti
odolat negativnímu tlaku
vrstevníkù.

9

Programy
zamìøené na
nácvik sociálních
dovedností

Vyuèují obecným sociálním
dovednostem, vèetnì
komunikaèních a mezilidských
dovedností a schopnosti øešit
mezilidské konflikty. Tento pøístup
zahrnuje nácvik dovedností s širší
možností uplatnìní než jen pøi
odmítání nabídnuté drogy.

Mùže sem patøit nácvik
asertivity a schopností
komunikovat a øešit
konflikty. Z instruktážních
technik uveïme pøednášky,
diskuze a hraní rolí.

Cílem je ovlivnit zaèátek užívání
drog zvýšením komunikaèních
schopností a dovedností
zamìøených na spoleèenské pøijetí.
Rozvíjejí se i schopnosti øešit
mezilidské problémy.

10 Programy
zamìøené na
stanovování
norem

Cílem je stanovit konzervativní
normy pro užívání drog. Jádrem
tohoto pøístupu je náprava
mylných pøedstav studentù
o (vnímané vysoké) prevalenci
a pøijatelnosti užívání alkoholu
a drog a zavedení konzervativních
skupinových norem.

Zahrnují prezentování
výsledkù výzkumù,
prùzkumù veøejného
mínìní, diskuze
o pøimìøenosti urèitého
chování (napø. užívání
drog). K zavedení nebo
definování specifických
standardù skupinového
chování tento typ programu
využívá také vrstevníkù
(peers).

Snaží se ovlivnit zaèátek užívání
drog zmírnìním pøedstav
o oèekávaném výskytu (prevalenci)
a pøijatelnosti užívání a dostupnosti
drog mezi vrstevníky.

11 Programy
pomoci

Poskytují intervence a poradenství
smìøující k vypoøádání se se
životními problémy. Do programù
pomoci jsou zapojováni peers
(vrstevníci), kteøí studentùm radí
nebo je instruují v otázkách
spojených s drogami a alkoholem.

Využívají vrstevníky, aby ve Snaží se ovlivnit zaèátek užívání
tøídách stimulovali diskuzi. drog poskytováním sociální
Klade se dùraz na vèasnou podpory ohroženým jedincùm.
intervenci a referenci do
léèby.

Charakteristickým rysem vìtšiny školních programù prevence drog je, že kombinují náplnì programù uvedených v tabulce 2.1. Takøka všechny programy zahrnují informace o drogách a užívání
drog. Odborné analýzy prokázaly, že zaèátek užívání drog nejúèinnìji ovlivòují komplexní a sociálnì zamìøené programy.

Skupina programù 1 – informace / vyjasòování
hodnot
V této skupinì programù se kladl dùraz na znalosti. Tento typ programù odpovídá Toblerovou popsané kategorii „pouze znalosti“.

Skupina programù 2 – afektivní vzdìlávání
Hansen ve své studii provedl analýzu široké øady
školních programù prevence užívání drog a na základì dvanácti typù programu uvedených v tabulce 2.1 je rozdìlil do kategorií podle obsahu. Identifikoval šest skupin programù, z nichž jedna (skupina 6) nebyla popsána úplnì a zároveò je pøíliš rùznorodá na to, aby se dala klasifikovat. Proto jsme ji
nezaøadili.
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V této skupinì byly zastoupeny typy programù zamìøené na rozhodovací schopnosti, vyjasnìní
hodnot, zvládání stresu a pozitivní sebehodnocení
(self-esteem). Schopnosti odmítat nebyly zastoupeny. Tento typ programù odpovídá Toblerovou
popsané kategorii „pouze afektivní“.
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Skupina programù 3 – vliv spoleènosti
Programy zamìøené na vliv spoleènosti uèí studenty primárnì o vrstevnických a dalších tlacích
a rozvíjejí dovednosti, jak tìmto tlakùm odolávat.
Prakticky všechny zahrnují informace o užívání
drog. Nìkteré obsahují i další komponenty, napø.
složení slibu a stanovení norem.

Skupina programù 4 – komplexní
Komplexní programy zahrnují rùzné složky všech
zkoumaných preventivních programù. Obsahují
informace, nácvik rozhodovacích dovedností
a schopnosti odmítat i komponenty typu složení
slibu a stanovení norem. V této skupinì se nevyskytovaly dovednosti pomáhat vrstevníkùm.

Skupina programù 5 – alternativy
V této skupinì programù se zdùrazòují sociální dovednosti a alternativy užívání drog. Poèet zkoumaných programù v této skupinì byl ale omezený.
Výzkumem úèinnosti tìchto programù se prokázalo, že na snížení míry užívání drog mezi participujícími studenty mají nejvìtší vliv komplexní
programy a programy zamìøené na spoleèenský
vliv (Hansen, 1992). Tento závìr, zdá se, potvrzují
i výsledky dalších výzkumù, v posledních letech se
ale objevily nové vývojové trendy, které pøinesly
nové informace a znalosti.
Kromì specifického obsahu školního programu
prevence drog by se mìlo rozlišovat i mezi tím, na
jakou cílovou skupinu se zamìøuje. Pro tøi rùzné cílové skupiny jsou k dispozici pøibližnì tøi typy
programù:

¨ univerzální programy zamìøené na obecnou

populaci èi její èást (studentskou populaci), která není identifikována na základì individuálních
rizikových faktorù (napø. masmediální kampanì a školní programy zamìøené na všechny
studenty);

¨ selektivní programy zamìøené na specifické
skupiny (napø. školáky) se zvýšeným rizikem
problémù spojených s užíváním drog (napø.
programy zamìøené na dìti alkoholikù nebo
vysoce ohroženou mládež z center velkých
mìst atd.);

¨ indikované programy zamìøené na jednotlivce

(napø. školáky), kteøí podle diagnostických kritérií nemají problémy se závislostí, ale vykazují
urèité charakteristiky problematického užívání
(sem napø. patøí intervence zamìøené na mladé
experimentátory s drogami).

Úèinnost školního programu prevence drog závisí
na øadì faktorù, napø. obsahu programu, použi-
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tých pøístupech, didaktice a zpùsobu provádìní,
struktuøe, organizaci a plánování. Poslednì jmenovaný faktor probereme ve tøetí kapitole.
Aèkoli se do oblasti prevence a programù drogové výchovy na školách vkládá velké a potøebné
úsilí, evaluace efektivních školních programù prevence drog ukázala, že jejich úèinky na to, jak studenti vnímají drogy a chování spojené s drogami
jsou sice signifikantní, ale malé (Midford, 2001;
Cuijpers, 2002). Ve vìtšinì pøípadù skuteènì došlo ke zlepšení znalostí o drogách a jejich úèincích, zároveò se do jisté míry zvýšil i vìk zaèátku
užívání drog (vèetnì alkoholu a tabáku) a snížila
se frekvence jejich užívání. Dále platí, že tyto
úèinky se èasem vytrácejí, nejsou-li preventivní
snahy opakovány.
I pøes tyto omezené úèinky musíme brát v potaz,
že absence všech forem prevence by pravdìpodobnì vedla k vyšší míøe užívání, k užívání v rizikových situacích a sociální exkluzi mnohem vyššího
poètu mladých lidí. Ve studiích se ukázalo, že pøi
srovnání se scénáøem, kdyby se neprovádìla
efektivní prevence, se prevence vyplácí v kurzu
jedna ku ètyøem až pìti (tzn. že každé euro vložené do úèinné prevence ušetøí na nákladech na
zdravotnictví a nákladech na /ušlou/ produktivitu
ètyøi až pìt euro) (Pentz (1998)).

Existující smìrnice a kritéria kvality
Tato pøíruèka rozhodnì není první publikací podrobnì se zabývající otázkou, která kritéria kvality
jsou základem pro úèinnou školní drogovou prevenci. Midford et al. (2001) sepsali pøehled funkèních i nefunkèních prvkù ve výchovì zamìøené na
prevenci užívání konopí. V øadì rysù je tento pøehled podobný kritériím kvality uvedeným v této
kapitole.
Britské Ministerstvo školství a zamìstnanosti vydalo prùvodce pro pracovníky anglických škol, ve
kterém jsou uvedeny hlavní zásady a dobrá praxe
prevence zneužívání drog. V srpnu 2001 vydalo
britské Národní centrum pro závislosti (National
Addiction Centre – NAC) koncept pro konzultace
o ovìøených postupech pro efektivní drogovou
prevenci vèetnì prevence ve školách. Autoøi této
publikace zdùrazòují, že k tomu, aby mohly školy
a zdravotníci provádìt program, který není založen na sociálních dovednostech, musí jasnì zdùvodnit, proè jej chtìjí provádìt (Witton, 2001); interakèní provádìní pøístupu založeného na sociálních dovednostech sice prokazatelnì pøináší pozitivní výsledky, má ale jen malé úèinky.

2.3

Ovìøené efektivní složky školní drogové
prevence

Pro úèely projektu „Zdravá škola a drogy“ pracovníci Institutu Trimbos systematicky prostudovali
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odbornou literaturu a pokusili se stanovit, které
charakteristiky urèují úèinnost programù drogové prevence (Cuijpers, 2002). Z této studie vyplynulo sedm ovìøených kritérií kvality (viz tabulku
2.3). Tento systematický pøehled se od vìtšiny ostatních evaluaèních studií liší tím, že kombinuje tøi
rùzné kategorie studií, které se sice vìtšinou vìnují stejným typùm programù, ale evaluaci provádìjí
z rozdílného úhlu pohledu nebo používají jinou
metodologii.
Máme k dispozici nìkolik kvalitnì pøipravených
a provedených studií, ve kterých jsou uvedeny relevantní informace o úèinných složkách školních
programù drogové prevence. Tyto studie názornì
ukázaly, že školní drogové preventivní programy
mají potenciál snížit míru užívání drog mezi adolescenty. Zároveò se v nich ale prokázalo, že vìtšina provádìných drogových preventivních programù není úèinná. Platí tedy, že aèkoli se vìnuje stále více studií otázce, které charakteristiky urèují,
jsou-li preventivní programy úèinné, nebo nikoli,
není ještì pøesnì známo, které konkrétní složky by
mìly být v úèinné prevenci obsaženy.
Tøi kategorie zkoumaných studií:
1 Studie úèinku a metaanalýzy. Tyto studie
zkoumají, které úèinky školních programù prevence drog by mohly pøispìt k poznání, jaké
typy programù jsou, nebo nejsou úèinné. Naše
studie se zamìøila na metaanalýzy, ve kterých
se vzájemnì porovnávají rùzné typy preventiv-

ních programù. Pøi metaanalýze se statisticky
sluèují výsledky rùzných studií a pøedpokládá
se, že poskytují lepší odhad skuteèného efektu
intervencí než jednotlivé studie (Rosenthal
& DiMatteo, 2001). Identifikace úèinných a neúèinných intervencí umožní stanovit kritéria
kvality drogové prevence.
2 Studie zabývající se mediaèními promìnnými
intervencí. Nìkteré studie školních programù
prevence drog se zabývají tím, které „mediátory“ (charakteristiky programù) zpùsobují snížení míry užívání drog.
3 Studie srovnávající preventivní programy.
Nìkolik studií zkoumalo charakteristiky drogových preventivních programù s jinými programy, které danou charakteristiku neobsahovaly.
V øadì studií se porovnávaly napø. programy
vedené vrstevníky a programy vedené dospìlými; preventivní programy s dodateènými sezeními nebo bez nich a programy s komunitními intervencemi nebo bez nich.
Spojením výstupù z tìchto tøí typù studií lze sestavit kategorie efektivity, ve kterých je na stupnici od
jedné do ètyø oznaèeno, do jaké míry jsou vìdecky
ovìøeny (tabulka 2.2).

Tabulka 2.2

Míra podloženosti kategorií

+

podložené do urèité míry

pøesvìdèivé dùkazy pro kritérium kvality z jednoho ze
tøí zdrojù

++

jasnì ovìøené

dùkaz pochází ze dvou èi ze tøí zdrojù a/nebo podle
dùkazù nelze pochybovat o tom, že se jedná
o dùležité kritérium

+++

velmi jasnì ovìøené

dùkazy jsou tak pøesvìdèivé, že o dùležitosti tohoto
kritéria takøka nelze pochybovat

++++

prokázané

podle dùkazù nelze pochybovat o tom, že se jedná
o velmi dùležité kritérium
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Tabulka 2.3

Podložená kritéria kvality pro školní drogovou prevenci

Kritérium

Vysvìtlení

Podloženo

1

Prokázané úèinky

Výsledky programu provádìného v praxi by mìly být prokázány na základì
kvalitnì pøipraveného odborného výzkumu. Toto kritérium je dùležité, protože se
prokázalo, že vìtšina drogových preventivních programù nemá na užívání nebo
zneužívání drog žádný vliv. Úèinný je pouze omezený vzorek drogových
preventivních programù. Toto kritérium se od ostatních odlišuje tím, že se
nezabývá samotnou charakteristikou programu, ale skuteèným ovìøením jeho
výsledkù. Jedná se ale o dùležité kritérium, a proto by na tomto seznamu mìlo
zùstat na prvním místì.

+++

2

Metody
interaktivního
provádìní
programu

++
V univerzálních školních drogových preventivních programech by se mìly
používat spíše interaktivní metody provádìní programu než neinteraktivní.
Interaktivní programy nabízejí participantùm pøíležitosti k tomu, aby byli
v kontaktu, komunikovali a vymìòovali si nápady. Navíc se v tìchto programech
lépe uèí dovednostem, které jsou spojené s odmítáním drog. V interaktivních
programech mají studenti možnost získat zpìtnou vazbu a konstruktivní kritiku
v atmosféøe, kde jim nic nehrozí. Tak se umožòuje, aby si studenti mohli
prakticky vyzkoušet novì získané schopnosti odmítat. Neinteraktivní programy se
pøedevším zamìøují na poskytování znalostí a jen málo se v nich diskutuje. Bylo
vìdecky prokázáno, že ve srovnání s neinteraktivními jsou interaktivní programy
na vyšší úrovni.

3

Na základì
‚modelu vlivu
spoleènosti‘

Preventivní programy založené na „modelu vlivu spoleènosti“ jsou ze všech
dostupných typù nejúèinnìjší, a tak by tento model mìl být souèástí všech
preventivních programù (Tobler et al., 2000). Pøístup k drogové prevenci na
základì vlivu spoleènosti vychází z myšlenky, že prevenci užívání drog lze
pomoci „naoèkováním“ studentù tak, aby byli odolní proti pøímému nebo
nepøímému sociálnímu tlaku (Donaldson et al., 1996). Tento pøístup podrobnì
popsal Hansen (1993).

++

4

Zamìøení na
normy, slib
neužívat drogy
a intenci (zámìr)
neužívat drogy

Preventivní programy jako souèást pøístupu založeného na vlivu spoleènosti by
se mìly pøedevším soustøedit na existující normy (znalosti o spoleèenské
prevalenci; znalosti o spoleèenské pøijatelnosti; normativní oèekávání; reakce na
užívání drog ze strany pøátel); na závazek studentù neužívat drogy a na jejich
intenci neužívat drogy. Ve výzkumech mediaèních promìnných se prokázalo, že
normy, závazek (commitment) a intence jsou velmi podstatnými mediaèními
promìnnými (viz také pojednání o této otázce od Marlatta et al.).

++

5

Doplnìní školních
intervencí
komunitními
intervencemi

Tímto se posilují úèinky školních intervencí. Mezi komunitní intervence patøí
intervence v rodinì, kampanì ve sdìlovacích prostøedcích a výbory, které mají
na starost mobilizování komunity. Posílení úèinkù komunitních intervencí se
prokázalo jak v metaanalýze provedené Toblerovou et al., tak v komparativních
výzkumech.

++

6

Využívání
vrstevníkù (peers)

Využitím vrstevníkù se krátkodobé úèinky preventivních programù mohou posílit, ++
a tak by se v programech mìli pokud možno využívat místo dospìlých nebo
v kombinaci s nimi (Rooney & Murray, 1996; Cuijpers, 2002).

7

Doplnìní
programù
zamìøených na
vliv spoleènosti
o nácvik sociálních
dovedností

Metaanalýza Toblerové a jejích kolegù uvádí, že tímto doplnìním se mohou
posílit úèinky preventivních programù. Zatím nebyly dostateènì vìdecky
prokázány mediaèní promìnné, které by dokázaly, že úèinky preventivních
programù se zvyšují provádìním nácviku sociálních dovedností, podporováním
pozitivního sebehodnocení studentù a zamìøováním pozornosti na pocit duševní
pohody.

Tabulka 2.3 uvádí výstupy ze systematického pøehledu literatury o úèinnosti školní drogové prevence. V tabulce je uvedeno podrobné vysvìtlení
sedmi stanovených kritérií kvality.
Každé z tìchto sedmi kritérií kvality je podloženo
dùkazy z nejménì jednoho z uvedených tøí typù
výzkumu. Ne všechna z tìchto sedmi kritérií stojí
na stejné pozici. Kritérium 1 se týká volby mezi vyhodnocovanými a nevyhodnocovanými programy. Kritérium 2 se váže k tomu, jakým zpùsobem
se programy ve školním prostøedí provádìjí
(a jaký mají obsah). Kritéria 3 a 4 se pøímo vztahují
k tomu, jaký typ sdìlení by se mìl pøedávat a jaký
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+

typ školení by se mìl zajistit. Kritérium 5 ukazuje,
že programy, které berou v potaz sociální okolí
studentù, mohou dosahovat lepších výsledkù,
protože se preventivní sdìlení opakují a jsou prezentována v nejdùležitìjších oblastech života mladých lidí, tj. v rodinì, ve škole a v místní komunitì.
Kritérium 6 poskytuje dùkaz o tom, že i vrstevnické
(peer) vedení a výchova mùže být úèinná. Úèinnost se pravdìpodobnì zvyšuje, pokud k vrstevnické výchovì dochází v participaèním a otevøeném sociálním školním prostøedí, které je popsáno ve ètvrté kapitole. Kritérium 7 je ménì zøejmé,
ale podporuje v oblasti prevence obecnì pøijíma-
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ný názor, že úèinné jsou integrované programy zamìøené na rozvoj sociálních dovednosti.

drogové prevence, a to i pøesto, že tato kritéria nejsou vždy vìdecky tak ovìøená, jak by bylo žádoucí.

Nedostatek pøesvìdèivých dùkazù jsme nalezli
v programech, které mìly následující charakteristiky:

2.4

1
¨ dodateèná sezení (booster sessions) : nebylo

dostateènì prokázáno, že dodateèná sezení
zvyšují úèinky programu; mohou sice zvýšit
úèinnost nìkterých programù, zdá se ale, že
u jiných programù tomu tak není; zároveò není
jasné, ve kterých programech zlepšují výsledky
a ve kterých nikoli;
¨ nácvik schopnosti odmítat: podle výzkumù,
které se zamìøily na mediaèní promìnné
a vztah mezi nimi a úèinky programu se neprokázalo, že by nácvik schopnosti odmítat byl signifikantní/úèinnou mediaèní promìnnou;
¨ intenzita: nebylo nijak definitivnì prokázáno,
že intenzivní programy jsou úèinnìjší než ménì
intenzivní.

Kritéria kvality – limity a omezení vyplývající z
našeho výzkumu (pøehledu)
Prozkoumáním základních kategorií výzkumù zamìøených na charakteristiky úèinných školních
programù prevence drog byla definována kritéria
kvality preventivních programù. Tento pøístup má
nìkolik omezení.
Za prvé byly intervence, zkoumané v tomto výzkumu, znaènì rozdílné. Je možné, že jeden mediaèní
mechanizmus bude dobøe fungovat u jedné konkrétní intervence, ale u další nikoli. Jinými slovy,
není jasné, jestli a jak lze mediaèní charakteristiky
a mechanizmy generalizovat.
Za druhé byla vìtšina prùzkumù provedena ve
Spojených státech a jejich výsledky v dalších zemích nemusí platit.
A za tøetí platí, že náš výzkum (systematický pøehled) vycházel z rychlého studia literatury, a tak
mohly být vynechány nìkteré dùležité prameny.
Kvùli tìmto omezením by se s jeho výsledky mìlo
zacházet opatrnì.
I pøes tato omezení se nám podaøilo definovat dùležitá kritéria kvality univerzální školní drogové
prevence. Tento výzkum se pøedevším soustøedil
na otázku, zda je preventivní program úèinný èi nikoli, zajímavé poznatky se ale objevily i ve výzkumech, které se zamìøily na úèinné složky a mediaèní promìnné. Kritéria kvality definovaná na základì tohoto výzkumu mohou mít znaèný význam
pro školy, nositele rozhodovacích pravomocí
a vìdce, pøi jejich snaze o zvýšení kvality školní
1
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Prakticky ovìøené efektivní složky školní
drogové prevence

V kapitole 2.3 jsme uvedli sedm hlavních kritérií
kvality úèinné školní drogové prevence. Zohledòují pøedevším prvky, které jsou dùležité ve vztahu
k obsahu programù. K úèinné drogové prevenci
lze ale øíct mnohem více, pokud vezmeme v úvahu
i jednotlivosti, které vyšly z „dobré praxe“. V této
kapitole nabídneme øadu kritérií, která splòují programy drogové prevence dosahující vysokého
uznání. Oceòují je i odborníci na školní drogovou
prevenci z osmi evropských státù, kteøí se podíleli
na pøípravì této pøíruèky.

2.4.1

Kritéria kvality odvozená
z „dobré praxe“

Obsah prevence
¨ Prevence by mìla vìnovat pozornost všem ty-

¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

pùm drog/látek vèetnì tabáku, konopí, benzodiazepinù (napø. sedativa a prášky na spaní),
inhalantù (i napø. lepidel) a legálních lékù.
V závislosti na sociálním prostøedí a místní
(nebo národní) prevalenci zneužívání drog by se
mìla soustøedit pozornost i na lokálnì vyrábìné
drogy, napø. podomácku pálené lihoviny (populární ve skandinávských zemích), lokálnì produkované opiáty (napø. polský „kompot“) nebo
syntetické drogy (na house parties a raves).
Zahrnuto by mìlo být i téma experimentálního
užívání drog; nicménì mùže být zaøazena i prevence orientovaná abstinenènì.
Poskytování objektivních a spolehlivých informací o pozitivních úèincích i o rizicích a nebezpeèích spojených s užíváním drog.
Podpora protektivních faktorù (napø. jaká preventivní opatøení by se mìla používat v pøípadì
užívání urèitých typù drog) a snížení rizikových
faktorù (napø. øízení pod vlivem alkoholu).
Nemìlo by se moralizovat, místo toho by se
spíše mìlo podporovat, aby mladí pøemýšleli
samostatnì.
Pozornost se má soustøedit na potøeby a priority.
Opakovat preventivní sdìlení a pøizpùsobovat
je vìku studentù, nezapomínat na pøechod od
konzumace jedné drogy k druhé.

Jak si poèínat pøi incidentech spojených
s drogami
¨ Pouète uèitele a nepedagogické pracovníky

o tom, jak je složité poznat užívání drog mezi
studenty. Souèástí tohoto pouèení je školení

Poznámka vydavatele: Booster sessions – setkání (pøednášky, hodiny), ve kterých je obsah preventivního programu opakován
za úèelem obnovení èi upevnìní již získaných vìdomostí èi dovedností.
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¨

¨

¨

¨

o tom, jak identifikovat fyzické a duševní projevy užívání drog, aby bylo možno rozpoznat
„skuteèné“ problémy s drogami a vyhnout se
falešným obvinìním.
Poskytnìte ve škole pøíležitost pro anonymní
a „bezpeèné“ poradenství nebo informace
o tom, jak se obrátit na odborné služby v oblasti léèby závislosti na drogách.
Poradenství a pøístup k informacím o drogách
a užívání drog by mìlo být k dispozici i pro další
zainteresované ve školách (uèitelé, nepedagogiètí pracovníci a rodièe/zákonní zástupci).
Buïte ke studentùm upøímní, jednejte s nimi
pøímo a sdìlte jim, že nemùžete zajistit, aby informace, které by vám chtìli sdìlit o svém užívání drog, zùstaly utajeny.
Programy by mìly být koherentní, zejména pokud jde o dlouhodobé cíle, krátkodobé cíle, aktivity a oèekávané výstupy; jednotlivé aktivity
by si mìly vzájemnì napomáhat a ne naopak.

Školní pravidla a naøízení ohlednì drog
¨ Pravidla i naøízení musí být realistická: školy

by nemìly stanovit pravidla, která nebudou
schopny prosazovat, a stejnì tak by nemìly
pøebírat odpovìdnost, kterou nesou rodièe/zákonní zástupci dítìte.
¨ „Pøesunutím“ se problém nevyøeší. Studenti
pøistižení pøi užívání drog bývají èasto vylouèeni ze školy. Vytržení studenta z jeho každodenního sociálního prostøedí je pravdìpodobnì
tím nejménì rozumným krokem a mùže studenta vystavit ještì vìtším rizikùm. Mnohem
lepší je poskytovat odborné poradenství a kvalitní vedení žákù.
¨ Pravidla platí pro všechny ve škole vèetnì uèitelù a nepedagogických pracovníkù; postih by
mìl odpovídat závažnosti pøestupku.

¨ Odlišujte prevenci pro bìžné studenty a prevenci pro ohrožené skupiny studentù.

Participace
¨ Zákonní zástupci dítìte i samotní uèitelé mo-

hou prevenci jednak provádìt a zároveò se
mohou stát cílovou skupinou pro specifické aktivity.
¨ (Pokud již nejsou k dispozici), hledejte zpùsoby, jak studenty aktivnì zapojit do plánování,
vytváøení, provádìní i evaluace programù prevence.

Zaøízení a výcvik
¨ Zajistìte, aby se výcvik (školení) rùzných sku-

pin stal základní složkou programu nejen pokud jde o znalosti, ale také pokud jde o techniky
a postoje (zplnomocnìní, osobní vedení).
¨ Zajistìte (personálu) dostatek èasu na provádìní intervencí a aktivit.
¨ Èasovì efektivní programy jsou vítanìjší než
èasovì nároèné.
¨ Uèitelùm a dalším, kteøí se podílejí na školní
drogové prevenci (napø. peerùm), musí být
poskytnuty informace a školení o drogách
a užívání drog.

Provádìní programu
¨ Zajistìte, aby se ve vyuèovacích osnovách vy-

hradil dostateèný èas na adekvátní pozornost
všem aspektùm školního programu prevence
užívání drog.
¨ Po nìjaké dobì preventivní program zopakujte
a pøizpùsobte jej novým skupinám studentù.

2.5

Pøedpokladem pro efektivní prevenci
jsou efektivní školy

Rodièe/zákonní zástupci dítìte
¨ Rodièe/zákonní zástupci dítìte jsou pro dìti pøí-

kladem jak v pozitivním, tak v negativním slova
smyslu.
¨ Program školní drogové prevence by mìl rodièùm/zákonným zástupcùm poskytnout informace o drogách a užívání drog.
¨ Doporuèuje se, aby zástupci školy o programu
drogové prevence, který chtìjí realizovat, promluvili i s rodièi/zákonnými zástupci dítìte.
¨ Je dùležité podporovat, aby rodièe/zákonní zástupci dítìte se svými dìtmi o drogách hovoøili.

Cílové skupiny
¨ Ve školním drogovém preventivním programu

je tøeba rozlišovat mezi typy drog i mezi pøístupy, které se používají v jednotlivých roènících.
Pro každou skupinu je nutno zvolit strategii,
která bude odpovídat jejich vìku.

Efektivní drogová prevence ve školách

Jak jsme se již zmínili v závìru našeho systematického posouzení tvorby kritérií kvality, není vždy
jasné, které charakteristiky školního programu
prevence drog zvyšují jeho úèinnost. Bylo již uvedeno, že pro úèinnou školní drogovou prevenci je
dùležitým faktorem i spoleèenské klima a zapojení
zainteresovaných, protože se tak zvyšuje míra interakce, komunikace a zmìny ve škole (viz kapitolu 4). Ve škole s nepøíznivou spoleèenskou atmosférou a neadekvátními mezilidskými vztahy lze
tìžko realizovat úèinnou drogovou prevenci, protože taková atmosféra není pøíznivá pro otevøenost, vzájemný respekt èi porozumìní, a studenti
a uèitelé èi rodièe/zákonní zástupci dítìte v ní nemají pocit bezpeèného prostøedí.
Dalším dùležitým a zároveò logickým prvkem
úèinné školní drogové prevence je efektivita samotné školy. Nedaøí-li se škole efektivnì provádìt
každodenní výuku, nelze oèekávat, že v ní pobìží
úèinný školní preventivní program.
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V celé øadì studií o školách se zkoumala míra efektivity vzdìlávání, vyuèování a uèení. Prezentovat
pøehled tìchto výzkumù by bylo velmi nároèné,
a navíc by to pøesáhlo možnosti této pøíruèky.
Pøesto se ale zmiòme o tom, že ve Skotsku probìhla výborná studie školní efektivity, ve které se objevilo i nìkolik mezinárodních srovnání.

MacBeath et al. (2001) popsali 11 hlavních faktorù, které ovlivòují efektivitu školy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

profesionální øízení,
sdílené vize a dlouhodobé zámìry,
uèební prostøedí,
soustøedìní na výuku a uèení,
vysoká oèekávání,
pozitivní posilování kompetencí studentù,
sledování dosaženého pokroku,
práva a odpovìdnosti studentù,
úèelové vyuèování,
organizace výuky,
partnerský vztah mezi školou a domovem studentù.

Tabulka 2.4

Pøístup zamìøený na školu jako celek
Zdravotníci, pøedevším ve Spojeném království,
považují èasto za základ úèinné školní drogové
prevence „pøístup zamìøený na školu jako celek“,
to znamená, že drogová výchova a drogové preventivní aktivity nejsou pouze souèástí urèitého
školního pøedmìtu a nezamìøují se jen na urèitou
èást školy. Naopak o drogovém programu ví celá
škola a uvìdomuje si všechny jeho aspekty. Pøístup zamìøený na školu jako celek má vliv napø. na
prvky, jako jsou školní pøedpisy, spoleèenské klima, interaktivní vyuèovací metody, participace,
komunikace a zapojení rodièù.
Efektivní školy, které do své každodenní praxe zavedly „pøístup zamìøený na školu jako celek“, tìží
ze spolupráce mezi vzdìlávacími týmy a jednotlivými školními oddìleními a v rámci celé školy aplikují postupy nejlepší praxe. Pøidanou hodnotu
k fungování školy jako celku pøedstavuje její étos
(kulturní identita), kultura, strategie a plánování
(MacBeath, 2001).
Pokud to platí a my bychom pøevedli jedenáct faktorù, které ovlivòují efektivitu školy do podoby faktorù ovlivòujících úèinnost prevence, vznikl by následující seznam dalších kritérií kvality (viz tabulku
2.4):

Efektivita školy pøevedená na úèinnou školní drogovou prevenci

Efektivita školy

Pøevedená do drogové prevence

Profesionální vedení

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Školy jsou kvalitnì øízeny a vedení vìnuje pozornost potøebám a problémùm všech
zainteresovaných.
Ve školní strategii jsou uvedeny jasné pokyny a pravidla ohlednì užívání drog.
Pravidla jsou dùslednì zavádìna a prosazována vedením školy.
Škola vyjadøuje sebejistotu.
Škola má k dispozici plán opatøení pro pøípad výskytu drog.
Dlouhodobé cíle programu prevence drog jsou realistické.
Vedení školy usnadòuje vzdìlávací proces a poskytuje adekvátní prostøedky na prevenci
zneužívání drog (èas, personál, zapojení).

Sdílení vizí
a dlouhodobých
zámìrù

¨
¨

Cíle prevence podporuje a pøijímá celá školní komunita.
V preventivních poselstvích není žádná nejednoznaènost; nevyskytují se v nich žádné protichùdné
informace èi pøíklady (napø. když uèitelé zdravotní výchovy ve škole kouøí).

Uèební prostøedí

¨
¨

Dobrá a bezpeèná spoleèenská atmosféra ve škole.
Moderní a interaktivní vyuèovací metody.

Soustøedìní na výuku

¨
¨

Jádrem školních aktivit je vzdìlávací proces.
Pokud si uèitelé všímají toho, jak studenti vidí drogovou prevenci a užívání drog, redukuje se
nepomìr mezi tím, co uèitelé vyuèují a co se studenti uèí.

Vysoká oèekávání

¨

Uèitelé jsou zavázáni k tomu, aby dosáhli úspìchu s každým studentem, neexistují žádní
„druhoøadí“ studenti.

Pozitivní posilování

¨
¨

Pozitivní pøístup ke studentùm a jejich projevùm: místo na problém se škola orientuje na jeho
vyøešení.
Pozitivní vztahy a vzájemná úcta a respekt.

Sledování dosaženého
pokroku

¨
¨

Monitorování dopadu preventivních aktivit.
Školní program prevence užívání drog má definovány mìøitelné cíle.

Práva a odpovìdnost
studentù

¨
¨
¨
¨

Participace,
zapojení vrstevníkù,
studenti jsou bráni vážnì,
pùsobení na odpovìdné chování.

Úèelové vyuèování

¨
¨

Uèitelé jsou motivovaní, dobøe vyškolení a pracují profesionálnì.
Uèitelùm je jasné, jakých dlouhodobých a krátkodobých cílù by jejich studenti mìli dosáhnout.

Organizace výuky

¨

Škola si bere ponauèení z chyb a událostí v souvislosti s užíváním drog; pøizpùsobuje se novým
trendùm vèetnì zmìn v pohledu a názorech spoleènosti na drogy a jejich užívání.

Vztah mezi školou
a domovem studentù

¨

U komplexního preventivního pøístupu hraje dùležitou roli zapojení rodièù.
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2.6

Závìry

V této kapitole jsme školám chtìli nabídnout øadu
osvìdèených kritérií, která ve vzájemné kombinaci
zvyšují efektivitu školního programu prevence
drog.
Výsledkem je smìs vìdeckých dùkazù, pøíkladù
nejlepší praxe a efektivního vzdìlávání. Každý program pravdìpodobnì nesplní všechna výše uvedená kritéria. Radíme proto školám, aby peèlivì
zvážily ovìøená kritéria kvality a reflektovaly je ve
svém stávajícím školním programu prevence drog
a nezapomínaly na nì pøi výbìru vhodného programu.
Kritéria nejlepší praxe mají svùj význam a slouží
k pochopení dùležitých detailù školního programu
prevence drog. Lze øíci, že tìmito kritérii se drogový preventivní program transformuje do podoby
øádného školního programu prevence užívání
drog. V následujících kapitolách školám snad poskytneme všechny potøebné nástroje k vytvoøení,
posouzení, plánování, provádìní, monitorování
a evaluaci preventivního programu; zároveò nabídneme nástroje pro zlepšení spolupráce a mezilidských vztahù ve školách.
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3 Design programu
Po prostudování vìdeckých dùkazù a pøíkladù dobré praxe, analýze filozofických východisek a definování nìkterých klíèových slov a frází pøichází další fáze zavádìní školního preventivního programu:
urèení podoby programu a naplánování celého procesu. V této kapitole se zamìøíme na následující
otázku:
Jaké specifické požadavky, prvky a charakteristiky mají zásadní význam pøi provádìní efektivní školní
prevence, pokud jde o její obsah, plánování a organizaci?
Je dùležité, aby si školy v rámci školního preventivního plánu pøipravily strategii pro prevenci
drog. Nabízí jim možnost jasnì vyjádøit postoj a filozofii, na níž je prevence drog v rámci dané instituce založena. Samotná tvorba strategie mùže být
pro sbor, studenty, rodièe/zákonné zástupce, další
zainteresované èi ty, kteøí o toto téma mají zájem,
i velmi významnou pøíležitostí, jak se pøiuèit nìèemu novému (viz také kapitolu 5).
Základem je zapojit do vývoje konkrétní strategie všechny, kteøí jsou zainteresováni v rámci
školního spoleèenství. Tak se zajistí, že budou
zohlednìny místní potøeby a zainteresovaní budou mít pocit, že jim daná strategie do jisté míry
„patøí“ a že by se na ní mìli podílet.
Užiteèné odborné znalosti mohou nabídnout specializované organizace, napø. místní experti v oblasti zneužívání drog, pedagogiètí poradci, policie
a pracovníci služeb v oblasti alkoholu a drog. Strategie poskytuje sboru jasné instrukce ohlednì jejich práce v rámci školy a umožòuje jim poznat, jakým zpùsobem škola splòuje zákonné požadavky
jak na vyuèovací osnovy, tak v pøípadech incidentù v souvislosti s drogami.
Není nutné, aby si školy vytváøely vlastní program.
Èasto mohou pøevzít existující program nebo jej
jednoduše mohou pøizpùsobit vlastním potøebám.
Škola by ale mìla dát jasnì najevo, jaké dùvody ji
vedou k zavedení školního preventivního programu, definovat jeho cíle a naznaèit, jaký hledá pøístup a jaká jsou její filozofická východiska.
Školní program prevence drog se musí zabývat
dvìma klíèovými prvky: vzdìláváním a výchovou
a tím, jak reagovat na incidenty spojené s drogami. V nìkterých školách mùže být užiteèné mít pro
každý z tìchto problémù samostatnou strategii.
Jiné školy zase dávají pøednost jedné strategii, která se zabývá obìma otázkami.

3.1

Drogová prevence ve školách – mezi
úspìchem a nezdarem

Existuje øada pøíruèek, prùvodcù, pojednání
a èlánkù, které podporují nebo popisují pøíklady
nejlepší praxe pro organizaci a provádìní drogové
prevence. Naprostá vìtšina drogových preventivních programù se soustøeïuje na mladé lidi ve
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školách. I pøesto se ale èasto vìnuje málo pozornosti specifickým podmínkám, ve kterých školy
musí fungovat.
Školy pøedstavují prostor, kde se organizovanì
shromažïují poèetné skupiny mladých, aby vstøebávali informace a znalosti. Tím pádem jsou ideálním místem pro pøedávání znalostí a dovedností.
Školy jsou ale také spoleèenské komunity s vlastním systémem pro to, jak co dìlat. V mnoha státech je drogová prevence ve školách povinným
pøedmìtem. Školy ale nejsou vždy tím nejlepším
místem pro sociální uèení.
Vzdìlávací systém a školní organizace èasto nejsou pøipraveny na to, aby mohly zaøadit techniky,
vyuèovací metody a aktivity, které jsou pøedpokladem pro provádìní „hotových“ preventivních
programù nabízených školám. K jejich zavedení je
zapotøebí èas, personál a flexibilita v øízení škol,
a to není vždy možné. Na druhou stranu školy èasto jednoduše nemají èas na to, aby si vyvinuly
vlastní program, protože k tomu jsou zapotøebí
specifické znalosti o psychoaktivních látkách a jejich úèincích i znalosti o sociálních dovednostech
a sociálním vývoji.
Proto je velmi dùležité, aby drogové preventivní
programy ve školách braly v potaz svou specifickou situaci, která je odlišuje od ostatních organizací. Programy prevence drog na školách by mìly
být èasovì efektivní a nemìlo by být složité je
provádìt. Vedlejší úèinky programu prevence
drog by v ideálním pøípadì mìly vést k tomu, že
škola z nìj bude mít prospìch i v dalších oblastech, tj. v dalších podobných programech. Proto
se atraktivní projekty zamìøují na sociální dovednosti: soustøeïují se na základní dovednosti a vývoj studentù a – pokud jsou úspìšné – stavìjí základ pro odpovìdné a zdravé chování mladých
v nejrùznìjších ohledech. V kapitole 3.4 uvádíme
podrobné informace o tom, jak zøídit program zamìøený na sociální dovednosti.

Vytváøení podoby školního preventivního
programu
Efektivní školní preventivní program musí být
kvalitnì strukturován a musí být vhodný pro sociální prostøedí, ve kterém se aplikuje. Znamená
to, že takový program vyžaduje dùkladnou analý-
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zu souèasného stavu, pøi níž se vezmou v potaz
dosavadní potøeby, problémy a požadavky související s drogami a prevencí jejich užívání ve škole.
Efektivní školní program prevence drog by mìl
navíc mít stanovené jasné, specifické a realistické cíle; strategii provádìní programu je nutno pøizpùsobit specifickým charakteristikám školního
prostøedí a jeho populace. Závìrem by v nìm mìl
být „zabudován“ proces zpìtné vazby pomocí
monitorování a vyhodnocování aktivit programu.
Velký význam má jak sociální a politický systém,
ve kterém škola funguje, tak i názory a postoje
(místní) komunity. Než si školy zvolí nebo vyvinou
program prevence drog, mìly by dokonèit vývojový proces a zjistit, jaký typ programu vlastnì potøebují. Pøi tom je tøeba zodpovìdìt øadu otázek,
aby se vyjasnil souèasný stav i situace, o niž škola
usiluje.

Popis souèasného stavu

¨ Jak jsou v souèasnosti rozdìleny úkoly v oblas-

ti prevence drog a jak se škola vypoøádává s incidenty spojenými s drogami? Má øešení
tìchto problémù nìkdo na starosti (øeditel školy, pedagogiètí poradci, tøídní uèitel, další lidé
atd.)? Pokud ano, jak k tomu pøišel (z osobního
pøesvìdèení nebo to byl úkol)?

¨ Jak jsou formulovány a prezentovány postoje
a reakce na užívání drog (školní magazín, výroèní zpráva, popis školy, internetová stránka
atd.)?

¨ Panuje ve škole otevøené klima, které napomáhá k tomu, aby bylo možné diskutovat o drogách a problémovém chování?

¨ Cítí se rùzní lidé, kteøí se podílejí na chodu školy

(uèitelé, nepedagogiètí pracovníci a do jisté
míry rodièe/zákonní zástupci dítìte) dostateènì
informováni o drogách?

¨ Jsou k dispozici odpovídající pokyny pro školní

¨ Jak se zachází s protichùdnými názory (zame-

¨ Existuje ve škole nìjaký program prevence uží-

¨ Jaké prostøedky má škola k dispozici pro øešení

drogovou prevenci ve škole i mimo školu? Pokud ano, jsou oficiální?

vání drog?

¨ Pokud ano, obsahuje informace o úèincích uží-

vání drog (znalosti/postoje/chování, krátkodobé i dlouhodobé úèinky, o jaké drogy se jedná,
experimentální a problematické užívání)?

¨ Jaká jsou filozofická východiska souèasného
školního programu drogové prevence (abstinence, sociální dovednosti, další)?

¨ Do jaké míry zapadá filozofie projektu do školní

tou se pod koberec, podrobnì se prodiskutují
atd.)?

problémù v souvislosti s obsahem programu
(externí kontakty, napø. poradenské centrum /
uèební materiál / nabídka dialogu)?

Co by mìlo být obsaženo v programu
zamìøeném na prevenci zneužívání drog?
¨ Krátkodobé a dlouhodobé cíle školní prevence
drog.

¨ Filozofická východiska prevence zneužívání
drog.

filozofie?

¨ Zahrnuje projekt zainteresované, jako napø.
studenty?

¨ Jak se škola v praxi vypoøádává s problémy
spojenými s užíváním drog? Postupuje podle
strategie a je tato strategie stále relevantní?

¨ Kdo podporuje danou strategii (øeditelé škol,

uèitelé, rodièe/zákonní zástupci dítìte, studenti
atd.)?

¨ Rùzní se názory na strategii? Jak se to projevu-

je (u øeditelù, uèitelù, rodièù/zákonných zástupcù, studentù atd.)?

¨ Cítí se rùzní lidé, kteøí se podílejí na chodu školy

(uèitelé, personál a do jisté míry rodièe/zákonní
zástupci dítìte) kvalifikováni, aby mohli reagovat na problémové chování spojené s drogami?

¨ Obsah osnov programu prevence drog (napø.

jaký typ prevence se bude používat pro jednotlivé vìkové skupiny); otázky spojené s objektivitou informací.

¨ Na jaké látky se zamìøuje pozornost a proè
(drogy, alkohol, tabák, legální nebo nelegální
látky)?

¨ Jakým zpùsobem budou osnovy vyuèovány?

Bylo již dostateènì prokázáno, že prevence
zneužívání drog musí studentùm umožnit, aby
si rozšíøili znalosti a lépe porozumìli problémùm spojeným s drogami. Patøí sem rozvíjení
sociálních dovedností vedoucích k informovaným rozhodnutím a pøíležitost zkoumat rùzné
postoje a hodnoty. K dosažení tìchto cílù je
nejefektivnìjší využívat interaktivní vyuèovací
a studijní metody.

¨ Jaká by mìla být cílová skupina projektu (zá-

kladní, nebo støední školy, roèníky, vìkové sku-
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piny, vysoce ohrožení jedinci, nebo všichni studenti)?

¨ Jací budou hlavní aktéøi provádìní projektu

(uèitelé, vrstevníci, preventivní pracovníci, policie, rodièe/zákonní zástupci dítìte)? Kdo bude
drogovou prevenci vyuèovat? Existuje øada
možností, napø. tým specialistù složený ze zástupcù uèitelského sboru, konzultantù, externích odborníkù nebo vrstevníkù.

¨ Kdo bude odpovídat za vývoj programu a zajistí, že se bude pravidelnì pøezkoumávat a aktualizovat?

¨ Jaké prostøedky jsou k dispozici k podpoøe preventivního programu zneužívání drog jak
v rámci školy, tak mimo ni?

¨ Jak intenzivnì by se mìl program provádìt (jak

Proè zapojit intermediátora?
Dùvody, proè školy do školní drogové prevence
zapojují externí poradce èi intermediátory, se liší
jak v jednotlivých zemích, tak i v jednotlivých školách. Mezi hlavní argumenty pro zapojení takových expertù patøí:

¨ nedostatek odborných znalostí: školy nedis-

ponují požadovanými znalostmi o drogách èi
(zne)užívání drog;

¨ potøeba „kritického“ pøítele: v rámci školy
existuje potøeba, aby „kritický pøítel“ vyhodnotil chod školy a její politiky a jako osoba zvenèí
nabídl konstruktivní kritiku;

¨ èasová a nákladová efektivita: školy èasto nemají èas ani peníze na to, aby si vytvoøily vlastní
program;

èasto, kolik mìsícù, kolikrát se má zopakovat)?

¨ Mìl by program zahrnovat prvky monitorování

a evaluace (co se bude mìøit, jak, kdo a pro
koho bude mìøit, metody, odborná úroveò, jak
èasto, kdy v prùbìhu projektu)?

Øadu otázek ohlednì stávající situace mùže zodpovìdìt samotná škola, a proto doporuèujeme,
aby školy využívaly metody a prostøedky uvedené
v kapitole 5.1. Na zhodnocení souèasné situace by
se mìli spolupodílet všichni zainteresovaní.
Do tohoto procesu zhodnocení možná bude dobré nebo potøebné zapojit externího „poradce“;
mùže pùsobit i jako nezávislý konzultant. V další
kapitole uvádíme popis typu, role a výbìru poradcù a kontrolní seznam, podle nìjž se školy mohou
øídit v prùbìhu výbìrového procesu.

3.2

¨ povinné zapojení: vlády èasto stanovují stan-

dardy pro školní drogovou prevenci, které je
tøeba splnit. Pøi implementaci takových standardù a aktivit bývají obecnì urèeny specifické
agentury nebo poradci, kteøí by školám mìli
být nápomocni.

Ve školní drogové prevenci pracují dvì kategorie
intermediátorù. První jsou odborníci v oblasti školní drogové prevence, kteøí se na provádìní programu podílejí jako externí partneøi. Druhou kategorií jsou návštìvníci, hostující pøednášející, vrstevníci v roli vzdìlavatelù, døívìjší závislí, policie
atd. Tito intermediátoøi pøedávají specifická sdìlení a/nebo se pokoušejí ovlivnit názory a postoje
studentù vyprávìním o osobních zkušenostech se
závislostí èi užíváním drog.

Role intermediátorù a poradcù ve školní
prevenci

Øadu školních programù drogové prevence školy
nevytváøejí, nevyvíjejí ani neprovádìjí samy. Výbìr, provádìní a evaluace programù se èasto konzultuje s externími experty èi poradci, které v této
pøíruèce budeme nazývat intermediátory. Školy si
je èasto vybírají a sjednávají samy, pøípadnì jim je
pøidìlí úøady.
Ve školní prevenci užívání drog hrají intermediátoøi dùležitou roli. Ta je specifická, èasto jsou zároveò iniciátory, experty na drogovou prevenci
a školiteli. Øada intermediátorù má vlastní zájem
na tom, jaký školní program prevence drog se zvolí. Není to nic pøekvapivého, protože intermediátoøi èasto podporují urèitý program nebo pøístup,
který tvoøí základ jejich práce.
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3.2.1. Typy poradcù v oblasti školní drogové prevence
Školy si mohou vybrat ze široké škály poradcù z oblasti prevence drog. Níže uvádíme nìkteré nejbìžnìjší typy:

Tabulka 3.1

Typy poradcù

Typ

Role

Komentáø

Odborníci
v oblasti drog
a jejich užívání

Tito experti pøedávají znalosti a know-how
o drogách a jejich (zne)užívání. Zajišťují „obsah“
školního programu prevence drog. Èasto své
znalosti kombinují s rolí školitele nebo trenéra.

Nejbìžnìjším typem intermediátorù jsou odborníci
v oblasti drog a jejich užívání: mùže se jednat
o zdravotnické pracovníky, kteøí mají na starost
podporu zdraví, nebo – v nìkterých projektech –
policisty, kteøí se specializují na prevenci drog. Jednou
z nevýhod je, že ne vždy znají dané specifické školní
prostøedí a rozumìjí mu.

Odborník na
drogovou
prevenci ve
školách/
poradce pro
drogovou
výchovu

Odborníci tohoto typu neposkytují jen znalosti
o drogách a jejich (zne)užívání, mají èasto kromì
znalostí a zkušeností s vládními pokyny a pøedpisy,
které rozhodují o strategiích ohlednì užívání drog
mezi dospívajícími, i pedagogické dovednosti.

Tento typ intermediátora je èasto k dispozici v zemích
a regionech, kde byla drogové prevenci ve školách
pøiøazena priorita a kde byla prevence zaøazena do
strukturované strategie zamìøené na podporu zdraví
u mládeže. Tyto intermediátory èasto zamìstnává
místní, regionální administrativa (mohou být vázáni
vládními pokyny), nebo jsou souèástí soukromých
(neziskových) struktur, kde mohou zastávat specifický
pøístup nebo program.

Kouè/trenér

Tito pracovníci „kouèují“ nebo školí personál školy
a dobrovolníky ve vedení projektu, jeho provádìní,
v nejlepší praxi atd.

Tento typ intermediátorù podporuje v provádìní
programu vèetnì školení personálu školy,
rodièù/zákonných zástupcù a peer-studentù atd.

Konzultant pro
drogovou
prevenci

Øadu preventivních programù vyvíjejí a uvádìjí na
trh soukromé nadace nebo spoleènosti, které
školám nabízejí placené služby. Konzultanti nabízejí
informace a rady o tom, jak zøídit, provádìt a/nebo
zkvalitòovat drogové preventivní programy.

O konzultantech obecnì platí, že mívají rozsáhlé
znalosti o programu a/nebo oblasti, na kterou se
zamìøují. Èasto nejsou spojeni s (místními) orgány
a – jelikož jsou za svou práci placeni – poskytují pøesnì
ty služby, které po nich školy vyžadují. Nevýhodou je,
že obvykle úètují vysoké sumy, že jsou zapojeni pouze
po omezenou dobu a že jsou èasto „spojeni“ se
specifickým pøístupem nebo drogovým preventivním
programem.

Poradce pro
etické
a náboženské
otázky

Poradci pro etické otázky mohou být jak zástupci
náboženských komunit, tak jiní odborníci, napø.
sociologové nebo leadeøi komunity. Práce poradcù
pro etické otázky vychází ze specifického zájmu
nebo náboženského pozadí a èasto je ve shodì
s dlouhodobými a krátkodobými cíli školy a jejími
strategiemi. Mnoho škol je napojeno na církve nebo
funguje v souladu s náboženským východisky nebo
východisky dalších filozofických principù.

Drogová prevence se obvykle neprovádí v objektivním
prostøedí bez urèitých hodnot. Mnoho škol v Evropì
má „soukromou“ strukturu, napø. školy provozované
rodièi nebo školy zøízené nìjakou nadací. Poradci pro
etické a/nebo náboženské otázky sice ve školní
drogové prevenci mohou hrát podporující a iniciující
roli, jejich zájmy ale v øadì pøípadù vycházejí z toho, že
zastávají a obhajují urèité normy a hodnoty, které
nemusí být vždy v souladu s úèinným pøístupem ke
školní drogové prevenci.

Kritický pøítel

Kritickým pøítelem je osoba, které vìøíte a která
klade provokativní otázky, která upozoròuje, na co
by se mìlo nahlédnout z jiného úhlu, a jako pøítel
kritizuje práci svého pøítele. Kritický pøítel si najde
èas na to, aby plnì porozumìl kontextu
prezentované práce a výsledkùm, o které se daná
osoba nebo skupina snaží. Tento pøítel je vždy
advokátem úspìchu dané práce.
(Costa & Kilick, 1993: str. 22).

Pro školy je cenné mít kritického pøítele, protože se tak
mohou seznámit s pohledem zvenèí, získají možnost
kontroly a propojení se širší oblastí poznání. Externí
podpora a práce s „osvíceným pohledem“ mùže být
jak výzvou, tak motivací. Koncept kritického pøítele je
velmi úèinný, snad protože je v nìm skryto urèité
pnutí: pøítel vkládá nièím nepodmínìný pozitivní
respekt, zatímco kritik vychází z okolností, mùže se
vyjádøit negativnì a netolerovat fiasko.
(MacBeath & Schratz et al., 2000: str. 158).

Externí
evaluátor

Externí evaluátoøi jsou odborní konzultanti, vládou
financované a povìøené evaluaèní pracovní
skupiny, vìdecké výzkumné instituce, participaèní
rady (složené ze zástupcù zainteresovaných vèetnì
studentù, uèitelù a rodièù/zákonných zástupcù).
Jejich role spoèívá v tom, že monitorují a/nebo
hodnotí pokrok školy v oblasti školní drogové
prevence, èasto spojený se standardizovaným
nebo typizovaným souborem pøedpisù,
stanovených cílù a oèekávaných výstupù.

Øadu školních programù prevence drog financují
vlády, rodièe/zákonní zástupci dítìte nebo další
organizace, a tak se èasto vyžaduje evaluace úèinnosti
a dopadu programù. Øada sponzorù trvá na tom, aby
byli povoláni externí evaluátoøi (hodnotitelé), kteøí
pracují nezávisle a výsledky sdìlují pøímo sponzorùm.
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K tomu, aby se zajistil dobrý vztah a spolupráce
mezi školami a intermediátory, je dùležité, aby
školy vìdìly, s jakými lidmi jednají a co od „svého“ intermediátora mohou oèekávat. Opaènì i intermediátor musí vìdìt, co se od nìj oèekává
a v jakém rámci mùže pracovat. Intermediátoøi si
musí být vìdomi toho, jaký vliv mohou na školy
mít, protože jsou najímáni jako „experti“. S pomocí níže uvedeného kontrolního seznamu si školy
mohou zvolit, který (typ) poradce pro školní drogovou prevenci se bude nejlépe hodit pro jejich
školu.

3.2.2 Kontrolní seznam pro výbìr poradce
pro školní drogovou prevenci
Tento kontrolní seznam se mùže hodit školám,
které plánují nebo mají za úkol od (místních) orgánù najmout externího poradce, aby jim pomohl
s vývojem a provádìním školního programu prevence drog. Tento kontrolní seznam vychází
z pøedpokladu, že si škola sama vybere svého poradce a že si pøed výbìrem partnera vyhledá dùkladné informace. Èasto sami poradci v oblasti
drogové prevence škole navrhnou, aby pøipravila
a provádìla nìjaký program. Nìkdy ke kontaktu
s poradcem dochází, protože to poradci mají v popisu práce nebo v daném regionu pracují v oblasti
podpory zdraví, jindy to mùže být tak, že školu
osloví nezisková nevládní organizace s tím, že by
ráda škole prezentovala svùj preventivní program.
Projdìte si rùzné položky uvedeného kontrolního
seznamu i tehdy, pokud vám poradce pøidìlily
státní orgány. I když si škola nemùže sama vybrat
svého poradce, tento postup mùže pomoci objasnit vzájemná oèekávání a vzájemné vztahy.

I. Fáze pøedbìžného výbìru
V této fázi se škola snaží identifikovat, jaké dùvody, potøeby a problémy by se mìly stát základem
pøání zavést (nebo zmìnit) školní program prevence drog ve vlastní organizaci. Dále jsou uvedeny
požadavky, oèekávání a pøehled dostupných prostøedkù. Tento proces se provádí krok za krokuem:
1. Zhodnocení potøeb. Definuje se problém
a/nebo potøeba (v páté kapitole uvádíme model postupného provádìní zhodnocení potøeb).
2. Vyjasnìní školní filozofie a kultury. Dopøedu
proberte a vyjasnìte si, jaký typ filozofie nejlépe odpovídá kultuøe školy a její kulturní identitì (étosu), spoleèenskému klimatu a zpùsobu
práce.
3. Program požadavkù. Na základì potøeb definujte „program požadavkù“, který lze použít
jako kritérium pro výbìr programu a externího
poradce. Neoèekávejte, že ve školní drogové
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prevenci nìèeho dosáhnete „rychle“. Mùže se
zdát, že je relativnì jednoduché formulovat
školní drogovou strategii (zahrnující informace,
pravidla a pokyny ohlednì drog a jejich užívání
ve škole), má-li ale tato strategie být respektována všemi ve škole, je potøeba o ní hovoøit se
všemi zainteresovanými a vìnovat èas a úsilí
její pøípravì.
Škola mùže usoudit, že je užiteèné povolat externího odborníka, aby jí pomohl se zhodnocením potøeb. Je to možné, nicménì doporuèujeme, abyste se – v tomto momentu – jako škola
nezavázali k tomu, že budete provádìt jakýkoli
další program nebo aktivitu (pokud vám to nebylo naøízeno od státních orgánù).
4. Svoboda volby. Urèete, zda a do jaké míry si
vaše škola mùže svobodnì vybrat vlastní pøístup ke školní drogové prevenci a zda musíte
zavést programy nebo pøístupy, které jsou pøedepsány øídícími (vzdìlávacími) orgány.
5. Inventura & pøehled. Proveïte inventuru stávajících školních programù prevence drog, které jsou k dispozici od veøejných (zdravotnických) služeb a/nebo soukromých organizací.
6. Dostupné prostøedky. Dopøedu urèete, jaký
bude k dispozici rozpoèet pro program prevence drog a externího poradce. Lze najít externí
zdroje financování? Zároveò urèete, kolik èasu
je pro program k dispozici. Má-li škola omezený èasový prostor (a nechce do programu investovat pøíliš mnoho èasu), lze vybrat komplexnìjší program, ve kterém bude hrát vìtší
roli externí poradce.
7. Zapojení školy jako celku. Urèete, kdo ve škole
bude zapojen do výbìru školního programu
prevence drog a kdo bude mít poslední slovo.

II. Fáze výbìru
1. Vyberte kandidáty na poradce. Na základì analýzy dostupných programù a projektù, které vyhovují kritériím odvozeným z odpovìdí na výše
uvedené otázky, mùžete vybrat vyhovujícího
poradce v oblasti školní drogové prevence.
2. Uspoøádejte interview. Uspoøádejte schùzku
rùzných intermediátorù a týmu (se zástupci
všech skupin ve škole), který bude mít ve škole
na starosti výbìr. Pøi každém interview pokládejte stejné otázky, abyste následnì mohli porovnat odpovìdi.
Pøi interview lze napø. položit následující otázky:

¨ Kdo je poradcem a jakou má prùpravu? Požádejte o životopis a profesní curriculum vitae.
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¨ Jaká je jeho/její filozofie ohlednì drog, užívání

by mìla platit i zde a externí poradce by je mìl
zaruèit.

¨ Jaké služby a rady nabízí? Požádejte o pøíklady

6. Evaluace. Dohodnìte se s poradcem pro školní
drogovou prevenci na tom, že budete pravidelnì provádìt prùbìžné evaluace. Zjistìte, jaké
má program a jeho provádìní silné a slabé
stránky (viz kapitolu 6 a 7). V pøípadì potøeby
zmìòte poradce a upravte program. V tomto
momentu pøichází ke slovu písemná dohoda:
zkontrolujte, jestli byly splnìny krátkodobé
a dlouhodobé cíle a zda byl dodržen èasový
rozvrh. Poradce by mìl objasnit, proè u urèitých aktivit mùže dojít ke zpoždìní nebo ke
zmìnám. Zmìna neznamená nic špatného, pokud je poradce schopen ji odùvodnit a krátkodobé cíle programu zùstanou jasné a dosažitelné.

drog a programù školní drogové prevence?

a materiály.

¨ Je poradce nezávislý, nebo je nìjak spojen
se skupinou nìkterých zainteresovaných ze
školy (napø. pøítel øeditele školy)?

¨ Požádejte o reference z jiných škol a vyžádejte
si výsledky a výstupy pøedchozích intervencí.

¨ Požádejte poradce, aby prokázal úèinnost svého pøístupu.

¨ Zeptejte se ho na to, kdo jsou jeho konkurenti.
¨ Sledujte neverbální komunikaèní schopnosti

poradce. Pokud nekomunikuje jasnì, zamìøuje
se pouze na jednoho èlena výbìrové komise
a odkazuje jen na jednu skupinu zainteresovaných ve škole, pravdìpodobnì nepùjde o osobu, která má široký pøehled a komunikaèní
schopnosti vhodné pro všechny zainteresované.

3. Zvolte si poradce. Na základì odpovìdí na tyto
otázky lze uèinit výbìr, v úvahu je tøeba brát výsledky interview, dostupné programy a dostupné prostøedky. Vybrat by mìla výbìrová
komise a volba by mìla pokud možno vycházet
ze vzájemné shody.

III. Fáze po výbìru
1. Shoda. Jakmile je vybrán poradce, zajistìte,
aby byly dlouhodobé i krátkodobé cíle jeho
práce a oèekávané (slibované) výstupy písemnì formulovány v dohodì nebo smlouvì, abyste se pozdìji vyhnuli nejasnostem v úkolech
a roli poradce pro školní drogovou prevenci.
2. Plán a èasový rozvrh projektu. Požádejte poradce, aby naèrtl plán projektu vèetnì individuálních krokù ve vývoji školního programu prevence drog a èasového rozvrhu pro jednotlivé
fáze.
3. Vklad školy. Dopøedu se poradce zeptejte, jaké
informace a prostøedky by škola mìla poskytnout, aby bylo možno program implementovat.
4. Dùsledky. Zeptejte se poradce, k jakým potenciálním negativním a/nebo neoèekávaným dùsledkùm mùže provádìním školního programu
prevence drog dojít.
5. Mlèenlivost. Pravidla pro zachování soukromí
a mlèenlivosti ohlednì drog, jejich (zne)užívání
a prevence, která se týkají ostatních ve škole,
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7. Trvalý rozvoj a kontinuita. Školní drogová prevence je kontinuální proces, protože do školy
každý rok vstupují noví mladí lidé. Není vždy
zaruèeno, že poradci na školní drogovou prevenci budou schopni poskytovat rady a podporu po delší dobu. V nìkterých zemích dostaly
specializované služby (vzdìlávací a/nebo zdravotnické orgány) z daného regionu úkol zajistit
strukturální podporu pro preventivní aktivity ve
školách. Nejlepším zpùsobem, jak udržet drogovou prevenci a pokraèovat v ní, je zaèlenit
preventivní aktivity do vyuèovacích osnov. Poradci pro školní drogovou prevenci by mìli
vést školy k tomu, aby dané aktivity a strategie
takto zaèlenily. Poradci by školám mìli být
schopni a ochotni pomoci dosáhnout tohoto
krátkodobého cíle.
Dùležitá poznámka:
Provádìní školního programu prevence drog
vždy øídí škola, která odpovídá za vzdìlávání
a duševní pohodu svých studentù a personálu.
Tuto odpovìdnost nelze pøevést na externího
poradce. Škola tedy musí zapojit školního koordinátora, který zároveò poslouží jako kontaktní
osoba pro všechny zainteresované uvnitø a vnì
školy.

3.2.3 Intermediátoøi, kteøí jsou souèástí
školního programu prevence drog
V øadì programù jsou zvány osoby, které pùsobí
mimo školu, aby udìlaly pøednášku nebo aby pùsobily jako odborníci na danou specifickou oblast.
Pøíkladem jsou bývalí uživatelé drog (ex-uživatelé).

Zapojení policie
V øadì programù se do tøíd zvou policisté, aby provedli (èást) programu prevence drog. Jedním
z nejznámìjších programù tohoto typu je program
Drug Abuse Resistance Programme (D.A.R.E.),
který probíhal v mnoha školách ve Spojených stá-
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tech a ve Spojeném království. Podobné projekty
probíhají i v Nizozemsku („Doe effe normaal“ –
Proè se nechováš normálnì?) a v Belgii, obvykle
se ale zamìøují na širší oblast. Výzkumem se prokázalo, že tyto programy mají omezenou úèinnost.
Nedochází ke snížení míry užívání drog a obèas se
mezi studenty zaènou objevovat nejasnosti ohlednì role policie. Je do jisté míry kontroverzní, že
policisté poskytují drogovou výchovu, ve které
studentùm vyprávìjí o (tom, že by se mìli vyhnout) užívání nelegálních drog, a zároveò jsou
pøedstaviteli zákona, který mladým zcela zakazuje
užívat jakékoli drogy. V pøípadì, že se policie pohybuje pøísnì v hranicích zákona, je jejím poselstvím vždy „øekni ne drogám“, nicménì tento pøístup je prokazatelnì neúèinný.

Bývalí závislí (ex-uživatelé)
Školy si nìkdy v rámci „zastrašovací taktiky“ pozvou do tøídy ex-uživatele. Sdìlení je takové, že by
studenti, kteøí užívají drogy, mohli dopadnout jako
tihle bývalí závislí na drogách. V tomto typu intervence jsou ex-uživatelé èasto motivováni k tomu,
aby propagovali život bez drog. Bez odpovídajícího kontextu a úèelu takové prezentace ale tento
typ preventivní aktivity nemá vùbec žádné úèinky,
a dokonce mùže být i kontraproduktivní. Vìtšina
mladých vidí uživatele drog (pøedevším heroinu)
jako „ztroskotance“ èi „ztracené existence“. Možným kontraproduktivním efektem je, že aèkoli exObrázek 3.1

-uživatel tvrdí, že drogy jsou pro zdraví velmi špatné, je vidìt, že on to zjevnì pøežil, a tím pádem si
studenti nemusí z nebezpeèí (zne)užívání drog dìlat takové obavy.

Zapojení vrstevníkù
Dalším pøíkladem intermediátorù, kteøí se mohou
podílet na školním preventivním programu, jsou
vrstevníci. Jak jsme naznaèili v kapitole 2, využitím
vrstevnického vzdìlávání lze zvýšit úèinnost školních preventivních programù.
Známe nìkolik typù zapojení vrstevníkù, napø.:

¨ vrstevnická podpora (peer support) – tj. vzá-

jemné pomáhání si mezi studenty (starší student si ve škole napø. osvojí mladšího); v této
roli pro mladšího studenta starší student funguje jako zdroj zpìtné vazby a informací;

¨ peer poradci – tj. studenti, kteøí prošli základ-

ním výcvikem o drogách a užívání drog a fungují ve školách jako záchytné body (kontaktní
osoby) a/nebo ombudsmani (napø. hrají mediaèní roli mezi studenty a uèiteli);

¨ peer vzdìlavatelé – tj. studenti v roli peer leaderù, kteøí prošli školením o drogách a jejich
užívání a zároveò disponují urèitými základními
pedagogickými dovednostmi. Mohou fungo-

Plánovací cyklus preventivního programu
a) Zhodnocení potøeb

Dùvody / požadavky
školní prevence

h) Pozitivní: doladìní,
zkouška & opakování

b) Stanovení dlouhodobých
a krátkodobých cílù

h) Negativní:
nesplnìní potøeb,
nedosažení cílù:
pøizpùsobit a zopakovat

c) Zvážení alternativ
/ vytvoøení a volba
programu

g) Vyhodnocení
(evaluace)
Pøizpùsobení
/ zmìna cíle

Pøizpùsobení
/ zopakování aktivit
f) Monitorování

d) Pøípravná fáze
& zhodnocení výchozího
stavu (monitor)

e) Zahájení implementace
(provádìní)
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vat jako vzdìlavatelé v programech drogové
prevence, napø. mohou pomáhat, aby ve tøídì
probìhla diskuze pøi vyuèování nebo pøi mimoškolních aktivitách.
Více informací o roli a práci poradcù pro školní
drogovou prevenci a dalších intermediátorù najdete v brožuøe, která bude vydaná v druhé fázi
tohoto projektu.

3.3

Proces plánování

Po zmapování souèasného stavu a urèení prvních
úkolù budoucího programu lze pøistoupit k vlastnímu plánování výbìru a zavedení programu školní
drogové prevence. Na obrázku 3.1 je uveden „plánovací cyklus“, který lze v rùzných fázích plánovacího procesu použít jako model. Je podobný plánovacímu cyklu provádìní strategie nebo projektu. Plánování a provádìní školního preventivního
programu se v øadì aspektù pøekrývá s øízením
projektu. O øízení projektu je k dispozici hodnì
literatury. Humorného a dùkladného prùvodce
o tom, na co se pøi øízení projektu zamìøit a èemu
se vyhnout, napsali pro lidi bez zkušeností s øízením Sunny a Kim Baker (1998).

3.3.1 Zhodnocení potøeb
Jaké jsou vlastnì dùvody èi potøeby proè zavádìt
drogový preventivní program? Tato otázka se odvíjí od toho, proè škola požaduje školní program
prevence drog. Škole jde obvykle o nièím nerušený vzdìlávací proces a psychickou a tìlesnou pohodu studentù a dalších zainteresovaných. Potøeba programu prevence se tedy objevuje v následujících situacích:

¨ pøi výskytu jednoho èi více incidentù s drogami

ve škole (studenti užívající ve školních prostranstvích alkohol, tabák èi další drogy);

¨ když škola dostane od pøíslušných orgánù úkol
pøipravit a zavést program;

¨ když mají rodièe obavy ohlednì užívání drog
mezi dìtmi;

¨ když dají studenti najevo, že by chtìli získat informace o drogách, s nimiž se setkávají;

¨ když škola považuje poskytování takového
programu za svou povinnost a dobrý nápad.

zvenèí, mìlo by se zvážit, do jaké míry jsou stanovené cíle realistické. V øadì národních drogových
strategií jsou napø. uvedeny kvantitativní cíle pro
snížení míry užívání drog (vèetnì alkoholu a tabáku) mezi mladými lidmi. Jaké dùsledky bude mít,
pøevezmou-li školy odpovìdnost za dosažení
tìchto cílù a nepodaøí se jim je splnit? Nesplnìní
kvantitativních požadavkù nemusí znamenat, že
program selhal. Program mùže být úèinný (efektivní), nemusí to ale platit o stanovených cílech.
Této možnosti by si mìli být vìdomi jak nositelé
rozhodovacích pravomocí, tak i další, kteøí školám
tyto úkoly zadávají.
Mezi krátkodobé cíle prevence mùže patøit:

¨ stanovení pravidel a pøedpisù pomocí strategie

prevence drog ve škole (viz pøíklad v kapitole
3.1);

¨ pøedávání znalostí a informací o drogách a ne-

bezpeèích spojených s jejich neodpovìdným
užíváním;

¨ reakce na obavy rodièù/zákonných zástupcù
dítìte, kteøí oèekávají, že by škola mìla v prevenci zneužívání drog hrát roli;

¨ cíle zamìøené na podporu zdraví.
Cíle školního programu prevence drog lze stanovit
rùznými zpùsoby. Podrobné informace najdete
v páté kapitole. Jedním z nástrojù, který by mohl
pomoci pøi zvažování obecných a krátkodobých
cílù pøi plánování projektù je model SMART. Dá se
použít jako nástroj pro rychlé prozkoumání proveditelnosti školního programu prevence drog (viz
Nástroj 3.1).

3.3.3 Zhodnocení dosavadních programù
Øada drogových preventivních programù využívá
rùzných „balíèkù“ èi programù (dále jen „programù“). Je velmi dùležité dokázat dopøedu odhadnout, jak úspìšný by daný program mohl být. Jinými slovy: jaká je pravdìpodobná efektivita takového programu? Následuje popis, jak rychlou analýzu programu provést.

Rychlá analýza
Pøi hodnocení školního preventivního programu
ještì pøed tím, než bude vybrán a provádìn, je tøeba vzít v potaz následující aspekty:

3.3.2 Stanovení cílù
Jaké by mìly být cíle školního preventivního programu a proè by to mìly být zrovna tyto? Co si
škola pøeje sdìlit o svých pohledech na užívání
drog a používané strategii? Školy by si mìly dùkladnì promyslet, kdo by mìl stanovit cíle prevence drog v dané instituci. Jedná-li se o nìkoho
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A. ètyøi teoretická a vìdecká kritéria (ohlednì formy a obsahu programu).
B. vlastní prostøedí, v nìmž se bude program provádìt: do jaké míry program odpovídá nebo
zapadá do daného rámce (zde: škola, uèitelé
a studenti).
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Základem je splnit objektivní kritéria (A), to ale
samo o sobì úspìch programu nezaruèí. Proto je
tøeba splnit i subjektivní kritéria (B).
Níže uvádíme všechna dùležitá kritéria a øadu relevantních otázek (celkem dvacet). Kladná odpovìï na tyto otázky pomùže zainteresovaným
zjistit, do jaké míry program tato kritéria splòuje
a jak vysoká je pravdìpodobnost, že dosáhne
úspìchu.

A. Objektivní kritéria
1. Široká:
a) Obsahuje program všechny podstatné souèásti a zohledòuje všechna možná hlediska?

c) Zahrnuje program evaluaci, reflexi i zpìtnou
vazbu cílové skupiny?
d) Pomáhá preventivní program cílové skupinì
k tomu, aby byla v dané oblasti sobìstaènìjší
a samostatnìjší?

B. Subjektivní kritéria
5. Vhodnost:
a) Odpovídá program vývojové úrovni a vìku cílové populace? Odpovídá také školnímu prostøedí a atmosféøe?
b) Je program v souladu s osobními názory
a praktickými možnostmi pedagogického sboru?

b) Je cílová skupina dostateènì zøetelnì specifikována?

6. Prostøedí (setting):

c) Byli adekvátnì osloveni všichni èlenové cílové
skupiny?

a) Odpovídají metody a formy práce identitì,
hodnotám a atmosféøe školy?

2. Pozitivní:

b) Navazuje program na dosavadní aktivity, nebo
je s ním potøeba zaèít od „nuly“?

a) Sdìluje zøetelnì „poselství“ programu to, co
podporujete, èeho chcete dosáhnout, a naopak
i to, èemu chcete zabránit a co je nepøijatelné?
b) Oceòuje program chvályhodné jednání a chování místo toho, aby jen trestal?
c) Vzalo se v potaz, jak program rozvíjí možnosti
cílové skupiny, nebo je pouze defenzivní a zamìøuje se na to, jak øešit problémy a omezit potíže?

c) Je program komplexní a lze jej pøevést do podoby logické strategie?
d) Je program zamìøen také na sociální okolí,
napø. rodièe a komunitu, nebo je zamìøen jen
na žáka èi studenta?

d) Podporuje program otevøenost nebo mùže
bezdìènì pøispìt k atmosféøe tabuizace?

Závìrem uveïme, že s využitím tìchto kritérií lze
snadno vylouèit programy, o nichž se dá pøedpokládat, že nebudou mít žádný úèinek nebo že budou mít dokonce negativní vliv. Ve skuteènosti
existují tøi negativní „signální kontrolky“, které signalizují pøesný protiklad požadovaných kritérií.

3. Prùbìžná:

Jedná se o kritéria:

a) Jedná se o dlouhodobý a strukturovaný program (nikoli jen o samostatné aktivity)?

¨ jednostranná (platí pro kritéria 1 a 2),

b) Je program rozdìlen do fází, které na sebe navazují, a vìnuje se dostateèná pozornost analýze a vyhodnocování cílù, plánování, realizaci
a evaluaci?
c) Vìnuje se dostateèná pozornost prùbìžnému
sledování programu?

¨ jednorázová (platí pro kritéria 3 a 4),
¨ extrémní (platí pro kritéria 5 a 6).
Program, který splòuje jedno èi více z výše uvedených kritérií (to znamená, že alespoò jedna odpovìï je negativní), bude mít pravdìpodobnì v reálném prostøedí negativní výsledky a škole nelze než
doporuèit, aby jej nerealizovala.

4. Hluboká:
a) Je cílem progamu více než jen povrchní osvìta
èi zvýšení míry vìdomostí?
b) Je program zamìøen na úroveò dovedností
a chování?

Design programu

Poznámka: Velmi záleží na tom, kdo odpovídá na
otázky. Autoøi této pøíruèky doporuèují, aby tuto
rychlou analýzu provádìla skupina zainteresovaných, která bude zastupovat nejdùležitìjší „hlasy“
ve škole. V tomto pøípadì mùže být užiteèným
zdrojem ohnisková skupina (viz kapitolu 5).
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3.3.4 Pøíprava
Po výbìru existujícího programu nebo vytvoøení
podoby nového programu je tøeba podniknout
pøípravné práce pro jeho implementaci (zavedení/provádìní). V této fázi se mohou objevit následující otázky. Pøehled aktivit, které by se mìly provést pøed spuštìním programu, uvádí kapitola 5.

poèívají o pøestávkách atd.; vytvoøíte si nìco
jako sociální mapu školy;

¨ pohovorem s uèiteli, rodièi/zákonnými zástupci
a studenty;

¨ z vyplnìných dotazníkù pro uèitele, rodièe/zákonné zástupce dítìte a studenty.

Vytváøení specifických a krátkodobých cílù

3.3.7 Evaluace

Použití pøedmìtných informací pro vytváøení specifických cílù a mìøení, do jaké míry jich bylo dosaženo, je jedním z nejdùležitìjších zpùsobù jejich
využití. K definování specifických cílù je tøeba mít
dobrý pøehled o tom, jaká je situace na zaèátku tohoto procesu. Poté lze identifikovat oblasti, ve kterých by škola chtìla dosáhnout zmìny. Jako indikátory toho, jaká zmìna je požadována, mohou
posloužit urèité pøedem dané otázky. Zcela zjevnou oblastí, která si zaslouží, aby se na ní zapracovalo, je napø. vysoká míra nesouladu mezi tím, jak
chápou situaci rùzní zainteresovaní. Další specifický cíl mùže vycházet napø. z vysokého poètu studentù, kteøí dávají najevo, že se jim nelíbí atmosféra ve škole apod.

Viz kapitolu 7.

Neoèekávané a nežádoucí úèinky
Je dùležité nezapomenout na to, že urèité intervence a aktivity mohou pøinést i neoèekávané
a nežádoucí výsledky (napø. pøechod od užívání
jedné drogy ke druhé, nebo ztrátu dùvìry v dùsledku pøedpojatých informací), které mohou ve
finále pøinést pøesnì opaèný úèinek. Mezi neoèekávané výsledky mùže patøit i obtìžování lidí
v sousedství školy po vyuèování. Neoèekávané
výsledky ale mohou být i pozitivní. V podobì, kterou v této pøíruèce pøedstavujeme, mùže školní
drogový preventivní program vést ke zlepšení
spolupráce, komunikace a vzájemného porozumìní mezi všemi zainteresovanými ve škole.

3.3.5 Implementace
Tuto èást cyklu vytváøení programu podrobnì
probereme v kapitole 5.

3.3.6 Monitorování
Kapitola 6 uvádí rozsáhlý popis monitorování pokroku dosaženého drogovým preventivním programem. Kromì vyplnìní dotazníkù se mohou
pøed zavedením projektu sbírat i relevantní informace, napø. pro úvodní kontrolu souèasného stavu (viz také nástroj 5.1). Informace lze získat:

¨ prostudováním oficiálních dokumentù;
¨ tak, že si projdete školu a podíváte se, jaké je

tam prostøedí, zda jsou k dispozici prostory pro
komunikaci, v jakých prostorách studenti od-
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3.3.8 Integrace a udržitelnost
K efektivní školní prevenci drog je tøeba mít dlouhodobou vizi a investovat èas i prostøedky. U programù, které využívají pomoc externích služeb, by
se mìlo zajistit, aby byly zaøazeny do bìžného
vzdìlávacího procesu – externí spolupráce nemusí být stále k dispozici.

3.4

Práce na základì pøístupu založeného
na sociálních dovednostech

Vzdìlávání na základì sociálních dovedností má
potenciál poskytovat komplexní pøístup k podpoøe
zdraví a primárnì preventivní výchovì ve školách.
Lze je pøipravit tak, aby usnadòovalo uèení dovednostem pro každodenní život, propagaci duševní
pohody i prevenci hlavních problémù v oblasti
zdraví veøejnosti (a sociálních problémù), napø.
kouøení a zneužívání drog, AIDS/HIV, delikvence,
násilí èi deprese. Primárním dlouhodobým cílem
výchovy v oblasti sociálních dovedností je pøedat
dìtem pravomoc podporovat a chránit vlastní
zdraví a duševní pohodu.
„Sociální dovednosti jsou schopnosti adaptivního a pozitivního chování, které jednotlivcùm
umožòují efektivnì se vypoøádat s požadavky
a výzvami každodenního života.“ (Svìtová zdravotnická organizace, 1993: definice sociálních dovedností)
Programy zamìøené na budování sociálních dovedností se mohou vìnovat celé øadì dovedností
vèetnì praktických a studijních. Výchova zamìøená na budování sociálních dovedností je v zásadì
založena na psychologických dovednostech, které
mladým lidem umožòují zabývat se požadavky
a výzvami života. V rámci této výchovy si dìti
a dospívající vytváøejí schopnosti, které jim umožòují rozhodovat o vlastním životì a øešit každodenní problémy, být kritiètí pøi analýze spoleèenských
zkušeností a kreativnì pøemýšlet, aby se mohli vypoøádat s obtížnými situacemi. Zároveò se uèí jasnì a pøesvìdèivì komunikovat, rozvíjet dovednosti mezilidských vztahù, uvìdomìní si sebe sama,
a soucitu s ostatními. Dále se uèí dovednostem,
jak se vypoøádávat s emocemi a stresovými situacemi v jejich životì. Sociální dovednosti získané
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pøi výchovì zamìøené na jejich budování se procvièují v kontextu konkrétních každodenních situací i v kontextu hypotetiètìjších, ale konkrétních
problémových èi rizikových situací pro odpovídající vìkové skupiny.
V øadì státù jsou uèitelé a školy zavaleni širokou
øadou primárnì preventivních vzdìlávacích programù, které by mìli provádìt. Vìtšina preventivních programù ve školách obsahuje pouze izolované, krátkodobé intervence. Dlouhodobá úèinnost takových pøístupù nebyla prokázána. Prokázalo se ale, že nejúèinnìjšími preventivními programy jsou intervence zamìøené na osvojování
dovedností. Budou-li se ale rùzné preventivní
vzdìlávací programy zamìøovat na budování dovedností, pùjde v rùzných programech vždy o ty
samé, nebo velmi podobné dovednosti. To vede
k neudržitelné situaci, kdy si poèetné preventivní
programy – èasto založené na podobném obsahu
– budou konkurovat a vzájemnì bojovat o místo
v nabitých školních osnovách. Øešením tohoto
problému je integrovaná, dlouhodobá a komplexní výchova zamìøená na budování škály sociálních
dovedností.
Pokud je primárnì preventivní výcvik dovedností
ve škole integrován do dlouhodobého komplexního programu zamìøeného na budování dovedností, je pravdìpodobnìjší, že bude pøijímán,
a znaènì se zvyšuje i pravdìpodobnost, že se podaøí dosáhnout krátkodobých cílù prevence.
Výchova zamìøená na osvojování sociální dovednosti jde zøetelnì dále než zdravotní výchova zamìøená na budování dovedností. Ve vìtšinì zemí
se v menší nebo vìtší míøe oèekává, že škola pøispìje k socializaci mladých lidí. Tuto sociální roli
školám napomáhá splnit výchova zamìøená na
osvojování sociálních dovedností, která zároveò
pomáhá dosáhnout vzdìlávacích cílù školy. Uvádí
se, že má pozitivní úèinky na vztahy mezi uèiteli
a žáky, na chování studentù ve tøídì, na prospìch
a že snižuje procento tìch, kteøí pøedèasnì ukonèí
docházku.
Aby se zajistilo, že provádìním krátkodobých intervencí bude možno dosáhnout dlouhodobého
cíle výchovy zamìøené na budování sociálních
dovedností, je tøeba podniknout nìkolik krokù:

¨ Mìly by se pøipravit hodiny, které se budou
specificky vìnovat danému problému.

vyvinout i další komponenty vzdìlávání zamìøeného na rozvoj sociálních dovedností, aby se
daly splnit další cíle v oblasti primární prevence
a podpory zdraví.
Osvojování sociálních dovedností se podporuje využitím interaktivních metod uèení. Pøístupy založené na didaktickém pøístupu a poskytování informací pravdìpodobnì nebudou úèinné. Získávání
sociálních dovedností je založeno na procesu sociálního uèení, který zahrnuje pozorování a praktikování dovedností a zpùsoby jejich aplikace:

¨ Uèitele je tøeba zaškolit, jak tuto interaktivní
metodu používat.

¨ Program výchovy zamìøené na rozvoj sociál-

ních dovedností je nutno propojit se snahami
vytvoøit ve školách podpùrné sociální prostøedí.

¨ Strukturované „uèení se“ sociálním dovednostem zaèíná jejich procvièováním v rámci aktivit
provádìných ve tøídì, která poskytuje bezpeèné prostøedí a pøíležitost zkoumat dùsledky rùzných zpùsobù chování.

¨ Krátkodobým cílem výchovy zamìøené na roz-

voj sociálních dovedností je praktické upotøebení nauèených dovedností mimo školní tøídu.

¨ Je potøeba je rozvíjet jako dlouhodobý pøístup.
Pro vzdìlávání a nácvik sociálních dovedností považujeme za dùležité uvést nìkolik klíèových prvkù
týkajících se postoje uèitele pøi práci s rozdílným
vnímáním hodnot a norem studenty:

Bezpeèí a svoboda
Výchova zamìøená na rozvoj sociálních dovedností se zabývá pocity, emocemi, vnímáním a sebereflexí. Studenti se tedy musí cítit bezpeènì
a tak, aby se mohli svobodnì vyjadøovat, aniž by
se museli bát, že jejich otevøenost bude zneužita.
Atmosféru bezpeèí a svobody lze vytvoøit následovnì:

¨ Jasnì vyjádøete, jaký rámec a krátkodobé cíle
budou mít hodiny zamìøené na budování sociálních dovedností.

¨ Zapojte studenty do volby pravidel pro komunikaci a snažte se dojít k praktické dohodì.

¨ Preventivní program založený na osvojování

sociálních dovedností by se mìl pøipravit tak,
aby se mohl stát souèástí dlouhodobého komplexního pøístupu ve vzdìlávání v oblasti rozvoje sociálních dovedností.

¨ Jasnì vyjádøete, v jakých hranicích se ve škole
pohybujete vy i ostatní.

¨ Umožnìte studentùm, aby mohli svobodnì vyjadøovat své názory a pocity atd.

¨ Jakmile je pøístup zamìøený na sociální dovednosti zaveden a získá dùvìru, mìly by se
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¨ Nabídnìte volby a spoleènì rozhodnìte o vý-

¨ Pochybujte o vlastním chápání vìci a nesnažte

¨ Nechte studenty rozhodnout, jak se budou for-

¨ Pokuste se odrážet chování studentù jako v zr-

¨ Pokud možno participujte na všech aktivitách.

Dùležité poznámky ohlednì pøístupu
zamìøeného na sociální dovednosti:

¨ Proveïte nìkolikrát evaluaci a zahròte do ní

¨ jedná se o dlouhodobý program,

bìru.

movat skupiny, nebo jim nabídnìte aktivity,
které vedou k namátkovému sestavení skupin.

rùzné aspekty.

¨ Používejte rùzné metody evaluace.

se je prodávat jako „pravdu“.

cadle.

¨ pokud jde o vzdìlávání, je to základ pro pøístup
uèitele,

Potvrzení (konfirmace)

¨ provádìjí ho proškolení uèitelé,

Nácvik sociálních dovedností je formou interaktivního vyuèování. Nejedná se o frontální vyuèovací metodu, naopak vyžaduje, aby spolu uèitel
a studenti komunikovali a aby si vzájemnì poskytovali zpìtnou vazbu:

¨ zabývá se obecnými a specifickými dovednost-

¨ pomocí výuky hrou – lidé se lépe uèí, je-li uèeb-

¨ hodí se pro každou fázi vývoje procesu,

ní aktivita pøíjemná,

¨ pomocí pozitivní zpìtné vazby od uèitele v první osobì (já),

¨ pomocí pozitivní zpìtné vazby od skupiny.
Výchova pomocí vzoru a jeho napodobování
Nácvik sociálních dovedností se týká osoby, která stojí za danou rolí nebo funkcí. Jde o to, jak na
sebe lidé reagují, pùsobí a jak spolu pracují. Znamená, že uèitelé a další, kteøí provádìjí nácvik sociálních dovedností, by se nemìli vzdalovat studentùm. Mìli by být hlavními aktéry ve skupinì
jako zdroj informací a prostøedkù i jako vzor:

¨ explicitnì svým vlastním chováním a èiny
(ukázka),

¨ aktivní participací na aktivitách,
¨ nepøímo vyhýbáním se chování, které je oddìluje od studentù,
¨ tak, že jdou pøíkladem.
Umožnìní dùkladnìjšího pochopení
Základem nácviku sociálních dovedností je rozvoj sociálních dovedností a schopností studentù.
Jde o vytvoøení možnosti rozvíjet støízlivé uvažování (selský rozum) a dùkladnì chápat situaci. Je
zapotøebí, aby pøi zapojování studentù do pøípravy hodin mìl uèitel otevøenou mysl a byl ochotný
pøijímat zpìtnou vazbu a kritiku.

mi,

¨ jsou stanoveny dlouhodobé a krátkodobé priority,

¨ vyžaduje aktivní zapojení studentù,
¨ je propojen s dalšími pøedmìty,
¨ využívají se v nìm materiály pøívìtivé pro uživatele (user-friendly),

¨ obsahuje komponenty vedení ze strany vrstevníkù (peer-leadership).

Možná úskalí:
¨ Mìla by být zapojena celá škola, ale èasto je
tomu tak jen nìkde.

¨ Další èlenové uèitelského sboru chápou nácvik

sociálních dovedností jako hodiny, kde se nepoužívají klasické hodnotící metody (známky,
body atd.), a tudíž nejsou tak dùležité.

¨ Lidé oèekávají, že v tìchto hodinách lze vyøešit
všechny problémy. To ale není možné.

¨ Výsledky by se mìly mìøit pouze na dlouhodobém základì.

¨ Po nìjaké dobì mùže dojít k tomu, že se zainte-

resovaní, kromì tìch, kteøí jsou pøímo zapojení, „unaví“ a zaènou ztrácet zájem.

Citované prameny
Baker, Kim and Sunny. The Complete Idiot’s
Guide to Project Management, Alpha Books,
New York [USA], ISBN 0-02-861745-2.

¨ Informujte studenty o tom, jak jsou hodiny
strukturovány a jaké mají krátkodobé cíle.
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Nástroj 3.1
Model SMART
Model SMART slouží k definování cílù pøi plánování projektù nebo k rychlému zhodnocení proveditelnosti školního programu.
Podle modelu SMART by mìly být cíle:

S

Specifické / Specific

M

Mìøitelné / Measurable

A

Akceptovatelné / Acceptable

R

Realistické / Realistic

T

Èasovì ohranièené / Time-bound

Specifické
Vaše krátkodobé cíle a aktivity by mìly být specifické. Velmi obecné krátkodobé cíle vedou k nejistým výsledkùm. Dopøedu pøemýšlejte o tom, jakých konkrétních výsledkù byste chtìli dosáhnout
do doby, kdy bude program vyhodnocen.
Specifické krátkodobé cíle mohou být
napøíklad:

¨ zvýšení znalostí studentù o drogách,
¨ oslovení všech studentù v dané vìkové skupi-

nì nebo tøídì relevantními informacemi,
¨ vyhrazení dvou hodin týdnì v každé tøídì pro
školní prevenci drog.

Akceptovatelné
Krátkodobé cíle a/nebo metody provádìní školního programu prevence drog se ne vždy setkají
s pøíznivým ohlasem, pochopením èi pøijetím
u všech zúèastnìných pøímo ve škole nebo v její
blízkosti. Napø.:

¨ je-li krátkodobým cílem programu nauèit stu-

denty, jak užívat drogy odpovìdnì,
×
Námitky mohou mít zastánci pøístupu „prostì
øekni ne“.

¨ pokud není iniciátorem programu øeditel nebo
vedení školy a souèasnì uèitelský sbor nemá
zájem investovat do programu energii ani èas,
×
Nìkdy je k tomu, aby lidé zaèali spolupracovat,
zapotøebí pøijmout rozhodnutí v rámci hierarchie organizace.

¨ školní personál program nemusí akceptovat,

protože oèekává, že jim pøidìlá práci,
×
Nìkdy je tøeba napøed pøesvìdèit personál
o pøínosech školního programu prevence
drog.

Mezi specifické aktivity patøí napøíklad:

¨ provádìní a dodržování naøízení ohlednì drog

a jejich užívání ve školních prostorách,
¨ specifikace informací, které by se mìly pøedat,
¨ definice cílové skupiny,
¨ urèení, na jaké látky (drogy) by se mìla zamìøit
pozornost.

Mìøitelné
Zajistìte, aby se dosažení krátkodobých cílù dalo
zmìøit s využitím konkrétních výstupù vašeho programu a aby bylo možné zmìøit i aktivity, které
jsou jeho souèástí (zamìøte se na mìøitelné aktivity). Mùže se jednat o hodnocení procesu nebo
specifických krátkodobých cílù, kterých chceme
dosáhnout. Výsledky lze mìøit pomocí nástroje
k monitorování (viz kap. 5). Nezbytné informace
mùže poskytnout také evaluace programu.

¨ V mìøitelném poètu vyuèovacích hodin oslovte

specifickými informacemi mìøitelný poèet studentù v urèité vìkové skupinì.
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¨ studenti mohou mít pocit, že se plánovaný

program pro nì nehodí, že se zamìøuje na
špatná témata nebo že nebere vážnì ochranu
jejich soukromí,
×
Základem je spoluúèast studentù na stanovování krátkodobých cílù i na zavádìní programu.
Míra pøijetí obsahu programu se zvýší, pokud
studenti podporují jak pøístup, tak provádìní
daného programu.

¨ rodièe/zákonní zástupci dítìte mohou být zne-

pokojeni tím, jaký typ prevence se provádí, nìkteøí se dokonce mohou obávat, že preventivní
aktivity podporují užívání drog,
×
Rodièe je dùležité informovat o tom, že se ve
škole bude provádìt školní program prevence
drog. Dostane-li se jim této informace
a budou-li vìdìt, u koho hledat odpovìï na
pøípadné otázky, budou mít pocit, že jsou informováni. Zároveò je dùležité nabídnout rodièùm/zákonným zástupcùm možnost podílet se
na programu.
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¨ o programu se mùže dovìdìt komunita a udì-

lat si závìr, že se škola potýká s drogovým
problémem,
×
Do programu je tedy vhodné zapojit i spoleèenství mimo školu.

¨ Lze program pøizpùsobit filozofii dané školy?

– typ školy – vezmìte v potaz èasové možnosti studentù, uèitelù a rodièù/zákonných zástupcù,
– polohu školy – speciální problémy (studenti
dojíždìjící odjinud, pøestávka na obìd, jídelna atd.),

Jsou pracovníci projektu ochotni dìlat potøebné zmìny?

– vybavení školy – vhodné místnosti, místnosti k rekreaci, dvùr atd.,

¨ Je v pøípadì potøeby možné zmìnit filozofii

– jakým zpùsobem se rozhoduje, kdo se na
rozhodování podílí,

školy ohlednì drog? Je školní komunita ochotna a pøipravena provést potøebné zmìny (proveditelnost)?

Realistické

– jaké zmìny lze oèekávat jako dùsledek realizace programu, jaké jsou zkušenosti z dalších škol, které mohou ukázat, jaké zmìny
lze oèekávat,

Pro pozitivní úèast a aktivní pomoc na školním
drogovém preventivním programu není nic škodlivìjšího, než když se stanoví nerealistické a nedosažitelné cíle. Vedou-li aktivity a intervence v rámci školního programu prevence drog k nulovým
nebo jen nevýznamným výsledkùm, zaène podpora realizace programu ochabovat. Takže:

¨ Informujte všechny zúèastnìné strany o tom,

¨ Stanovte dlouhodobé cíle, které budou sou-

Èasovì ohranièené (time-bound)

èástí vašeho programu prevence drog a skuteènì se dají splnit.

¨ Mírnìte se ve svých oèekáváních ohlednì do-

sažení zmìn v chování studentù ve vztahu
k drogám.

¨ Stanovuje-li dlouhodobé cíle nìjaký orgán zven-

èí, buïte kritiètí a mìjte na pamìti, že nemùžete zmìnit jevy, na které nemá váš program vliv.

¨ Ještì pøed spuštìním programu se pøesvìdète

o tom, že máte podporu všech zúèastnìných
vèetnì personálu, studentù a rodièù/zákonných
zástupcù.

¨ Ujistìte se, že škola má prostøedky na provádìní programu a vezmìte v úvahu následující:
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– jsou oèekávané zmìny pro školu pøijatelné?

jaká má intervence a program omezení èi rizika
(pedagogický sbor, personál, studenti, rodièe/zákonní zástupci dítìte, tøídní uèitelé atd.).

Cíl by mìl být dosažitelný v urèitém a jasnì definovaném èasovém rámci. Škola napøíklad pøedpokládá, že na vývoj a implementaci školní drogové
strategie by mìl staèit jeden školní rok nebo že by
se v každé tøídì daného roèníku (tj. osmého, devátého atd.) mìl oduèit v tøímìsíèním období urèitý
poèet hodin.
Ve školní drogové prevenci je dùležitým faktorem
èas. Preventivní programy nepotøebují jen èas ve
smyslu poètu hodin pro provádìní aktivit, potøebují i urèitý èas, než zaènou pùsobit. Chování nelze
zmìnit pøes noc. Aby program získal podporu dalších zúèastnìných, musí být jasnì dáno, jak je èasovì nároèný. Navíc je dùležité stanovit jasný èasový rozvrh a zahrnout jak aktivity, které probíhají
dlouhodobì (napø. u obecného cíle snížit míru užívání drog), tak aktivity, které probíhají krátkodobìji (napø. stanovení školních pravidel a naøízení
ohlednì drog, provedení monitorování, specifické
projekty atd.).
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4 Spoleèenské klima a zapojení
zainteresovaných
Jednou z nejdùležitìjších podmínek pro úspìšné pøedávání vìdomostí a dovedností je dobré spoleèenské klima a adekvátní zapojení zainteresovaných ve školách. Tento názor autorù pøíruèky podporuje i øada studií z oblasti zdravotnictví a vzdìlávání. Škola je dùležitou souèástí života mladých lidí,
a tak je velmi pravdìpodobné, že na (zdravé) chování studentù i jejich rozhodování, zda užívat nebo
neužívat drogy, má vliv právì situace ve škole.
V Ottawské chartì pro podporu zdraví (WHO,
1986) došla Svìtová zdravotnická organizace k následujícímu závìru:
„Zdraví si lidé vytváøejí v prostøedí svého každodenního života, tam, kde se uèí, pracují a milují.
Zdraví se vytváøí péèí o sebe samotného a o ostatní, schopností èinit rozhodnutí a mít kontrolu
nad okolnostmi vlastního života, a tím, že se zajistí, aby spoleènost, ve které èlovìk žije, vytváøela podmínky, které všem jejím èlenùm umožní
být zdraví.”
V další studii uèinila Svìtová zdravotnická organizace následující závìr:
„…Škola je pro dospívající nejdùležitìjším životním prostøedím èi prostorem. Školní systémy
v evropskému regionu Svìtové zdravotnické organizace, Kanadì a ve Spojených státech amerických ale tuto skuteènost v souèasnosti dostateènì
nezohledòují. Za hlavní cíl školního vzdìlávání se
považuje co nejlepší školní prospìch, což vyvolává velmi vysoké nároky na penzum výuky, znalosti
a vysoký tlak na dospívající a jejich zdraví. Stejnì
významným cílem vzdìlávání ale mùže být i sociální a demokratické fungování, zdùrazòující význam psychologických procesù ve škole. Stejný
význam má i odpovìdnost a zapojení studentù do
vzdìlávacího procesu. Zapojení studentù je sice
ve školách stále bìžnìjší, velmi málo z nich ale
mùže podstatnì ovlivnit zpùsob vyuèování, priority a úkoly, které má škola ve svém každodenním
životì…“ (WHO, Health and Health Behaviour in
School-aged Children, 2000, str. 61).
Mladí se obvykle cítí bezpeènì v pozitivním, pøíjemném a podnìtném prostøedí. Drogová prevence se zabývá velmi osobními otázkami, které èasto
pøesahují rámec vyuèovaných pøedmìtù. Ke zvýšení efektivity prevence je nutné, aby ve škole
panovala atmosféra dùvìry a bezpeèí, v níž studenti budou moci diskutovat o zdravotních rizicích
spojených s drogami (a dalších otázkách spojených se zdravím nebo osobním životem). K tomu
je zapotøebí pozitivnì naladìné prostøedí.
To ale není vše. Ve studiích se prokázalo, že efektivitu prevence lze zvyšovat zapojením studentù
(zapojením vrstevníkù v roli vzdìlavatelù nebo pomocí vrstevnického vzdìlávání). Studenti se ale
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mohou úspìšnì zapojit pouze v otevøeném školním prostøedí, v nìmž spoluúèast znamená více
než jen nìjakou frázi na papíøe. V této kapitole uvedeme faktory klíèové pro dobré spoleèenské klima
ve školách a nabídneme nástroje k zlepšování tohoto klimatu.
Východiskem této kapitoly je pøedpoklad, že v pozitivním, stimulujícím a spoleèenském prostøedí
se lidé obvykle cítí více cenìni, jsou sebejistìjší
a obecnì se cítí lépe. Panuje-li dobré spoleèenské
klima, zvyšuje se sociální interakce a zlepšuje se
komunikace mezi lidmi. Takové klima navíc nabízí
dobrý výchozí bod pro vyøešení øady problémù.
Ve školách s dobrým spoleèenským klimatem lze
vést otevøené diskuze, a tak se i snáze hovoøí
o drogách a jejich užívání.

4.1

Školní prostøedí

Sociální, politické, kulturní a fyzické prostøedí v rámci školního spoleèenství i mimo nì má zásadní vliv
na to, do jaké míry škola podporuje zdraví a je
schopna nabízet úèinnou prevenci zneužívání drog.

4.1.1 Sociální prostøedí
Škola, která klade dùraz na zdraví, se musí snažit
o to, aby se (pomocí dialogu a citlivého pøístupu
ke kulturním otázkám) prevence zneužívání drog
integrovala do celé místní komunity. Èlenové
místní komunity musí vìdìt, jakou cenu mohou
mít školy, které kladou dùraz na zdraví, a co mohou komunitì pøinést. K tomu bude pravdìpodobnì zapotøebí vést dialog mezi školami a úøedníky,
kteøí mají na místní úrovni na starosti vzdìlávání,
odborníky z oblasti podpory zdraví i èleny komunity. Cílem tohoto dialogu a zkoumání otázek spojených s drogami a jejich užíváním je, aby školy získaly podporu pro úèinné programy prevence zneužívání drog založené na budování sociálních dovedností a nebyly vystaveny tlaku od místních komunit, aby realizovaly zjednodušující a didaktické
programy založené na odmítání drog.
Na všech úrovních školy musí být patrné, že je
všem zúèastnìným dovoleno diskutovat o prevenci zneužívání drog. Je tøeba, aby panovala atmosféra otevøenosti a podpory. Je nezbytné, aby
studenti cítili, že se mohou ptát a vyjadøovat vlastní názory a obavy ohlednì drog. Je nutné, aby si
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byli uèitelé jisti tím, že mají podporu svého vedení
i dostateèné znalosti a dovednosti k tomu, aby se
svými studenty mohli diskutovat o problémech
spojených s drogami. I pro rodièe/zákonné zástupce dítìte, rodiny a jejich èleny je dùležité, aby cítili,
že mohou o svých starostech a pochybách mluvit
se èleny sboru. K rozvoji atmosféry otevøenosti a
podpory je zapotøebí mít jasnou školní strategii,
která bude pøipravena a prokonzultována se všemi
èleny školní komunity.

Dùležité otázky ohlednì sociálního prostøedí ve
škole:
¨ Jak vnímají situaci èlenové školní komunity?

¨

¨

¨
¨

¨
¨

Cítí studenti, rodièe/zákonní zástupci dítìte,
uèitelé a další v rámci školní komunity, že mohou pøispìt k rozvoji školy, která klade dùraz na
zdraví, a k rozvoji programu zamìøeného na
prevenci zneužívání drog?
Mají èlenové školní komunity pøíležitosti podìlit se o názory a nápady a rozebírat otázku škol,
které podporují zdraví, a drogové výchovy
v podpùrném prostøedí? Jsou k dispozici informaèní noviny, probíhají pravidelná setkání,
provádìjí se aktivity v místní komunitì, poøádají se školení èi workshopy atd.?
Cítí všichni èlenové školní komunity vèetnì studentù, rodièù/zákonných zástupcù dítìte, dalších rodinných pøíslušníkù a nepedagogických
pracovníkù, že mají pøíležitost vyjadøovat názory v podpùrném prostøedí?
Je pro èleny komunity, kteøí nemluví èesky, zajištìno tlumoèení a/nebo pøekladatelské služby?
Má škola jasnou strategii pro otázky spojené
s drogami a oblast prevence jejich zneužívání?
Mìli rùzní èlenové školní komunity pøíležitost
nìjak do ní pøispìt? Reviduje se pravidelnì?
Znají všichni èlenové školní komunity relevantní èásti strategie èi strategií?
Je prevence zneužívání drog v rámci školy souèástí širšího školního pøístupu zamìøeného na
dovednosti a osobní, sociální a zdravotní vzdìlávání?

Faktory dùležité pro sociální prostøedí:
¨ Je tøeba zajistit rùzné možnosti pro vedení dialogu mezi èleny školní komunity.

¨ Je nezbytné zajistit, aby všichni èlenové školní

komunity mìli pøíležitost aktivnì se podílet na
širším osobním, sociálním a zdravotním programu a na vytváøení prevence zneužívání drog.
¨ Je tøeba zajistit, aby se všichni èlenové školní
komunity cítili docenìni a vìdìli, že mají podporu.
¨ Zapojením všech zainteresovaných se v dlouhodobìjším mìøítku zajistí vyšší míra vhodnosti, relevantnosti a efektivity programu. Zapojením zainteresovaných do plánování a rozvoje
programù zamìøených na osobní, sociální
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a zdravotní výchovu se lze vyhnout konfliktùm
a konfrontacím v prùbìhu realizace programu.
Možné záludnosti èi problémová místa:

¨ Èas a pracovní vytížení: mnoho èlenù uèitel-

ského sboru se cítí pøetíženo a mají obavy, že
zapojení rodièù/zákonných zástupcù dítìte,
studentù a nepedagogických pracovníkù do
vývoje prevence zneužívání drog a programù
zamìøených na osobní, sociální a zdravotní výchovu bude nároèné na èas.
¨ Pro nìkteré èleny školní komunity nemusí být
prevence zneužívání drog prioritou.
Prokázalo se, že efektivní prevence zneužívání
drog coby souèást výchovy zamìøené na životní
a sociální dovednosti a na zdraví má kromì pozitivního vlivu na vztahy, sebehodnocení, výsledky
a komunikaèní schopnosti dobrý vliv také na školní prospìch studentù.

4.1.2 Kulturní prostøedí
V ideálním pøípadì jsou ve školním prostøedí
všichni èlenové školní komunity respektováni
a hodnoceni jako sobì rovní. Probíhá dialog mezi
školní komunitou a širším prostøedím, ve kterém
škola funguje. Do každodenního života školy se
vèleòuje a je uznáváno historické a kulturní prostøedí komunit, z nichž pocházejí èlenové školy.
Studenti mají pøíležitosti uèit se o historických,
ekonomických, politických a sociálních koøenech
komunit, jejichž zástupci tvoøí školní komunitu.
Oceòuje se a prozkoumává diverzita v rámci tìchto komunit i mezi nimi. Studenti zaèínají lépe chápat vlastní život jak ve vztahu k místním komunitám, tak ve vztahu k širším globálním komunitám.
Není vždy lehké zajistit, aby školy byly pøístupné
rodièùm/zákonným zástupcùm dítìte a místním
komunitám. Pøi komunikaci mezi rodièi/zákonnými
zástupci dítìte a školou se mohou objevit problémy spojené s jazykovými a kulturními bariérami.
Stejnì tak se mohou vyskytnout i rozdíly ve vnímání užívání drog mezi studenty, napø. pokud rodièùm nevadí, že jejich dìti kouøí. Efektivní komunikace mùže být nároèná na èas i prostøedky
a mùže tak ještì zvýšit tlak na školy, které èasto
pracují na hranici své kapacity. Když ale zajistíte,
aby se rodièe/zákonní zástupci dítìte a èlenové komunity cítili zapojeni a zaèlenìni do vývoje programu podpory zdraví a prevence zneužívání drog,
mùžete tak zaruèit, že program bude v dlouhodobém mìøítku pro celou školní komunitu efektivnìjší a smysluplnìjší.
Prevence zneužívání drog bývá obèas chápána
jako zpochybnìní kulturních norem. Jindy se užívání drog chápe jako dùležitý faktor pro zachování
kulturní identity, uveïme napø. užívání khatu jedlého v pøistìhovaleckých somálských komuni-
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tách, užívání alkoholu v anglických hospodách èi
žvýkání arakových oøíškù v bangladéšských komunitách ve Spojeném království Velké Británie.
Existuje tedy nebezpeèí, že prevence zneužívání
drog ve školách bude vnímána jako aktivita izolovaná od každodenního života studentù a zamìstnancù školy. Školy, které kladou dùraz na zdraví,
se musí snažit o integraci prevence zneužívání
drog do života místních komunit napø. za pomoci
dialogu a citlivého pøístupu ke kulturním otázkám.

Dùležité otázky ohlednì kulturního prostøedí
v rámci školy:
¨ Respektuje se ve školách kulturní a komunitní
identita?

¨ Mají studenti a zamìstnanci školy dovoleno

nosit obleèení odpovídající jejich kultuøe a tradicím?
¨ Bere personál ohled na kulturní a etnickou diverzitu dané komunity?
¨ Respektují se ve škole rùzné kulturní a náboženské události?
¨ Respektuje se v rámci školy diverzita?

ciální dovednosti v dlouhodobém mìøítku zlepší
školní prospìch. Jasné a vstøícné metodické vedení ze strany vlády školám umožní, aby mohly
v rámci svých osnov rozvíjet zdravotní výchovu
a vytvoøit ve škole prostøedí, ve kterém se budou
podporovat sociální dovednosti.
Buï kvùli obavám, že nevìdí, jak si efektivnì poradit s otázkou užívání drog, nebo kvùli tlaku na splnìní stanovených uèebních osnov se øada škol vyhýbá prevenci zneužívání drog, pokud jim není
statutárnì uloženo ji provádìt. Je nutno, aby tým
vedení školy vìdìl, že pracuje v kontextu vládního
vedení a legislativy. Je tøeba zajistit, aby mìla celá
školní komunita jasno, jaké postupy se budou používat, a tak je tøeba pøipravit jasné pokyny ohlednì užívání drog ve škole. Pøi øešení incidentù spojených s užíváním drog mùže ve škole èasto dojít
ke konfliktùm. Jasným metodickým vedením ze
strany vlády a explicitní školní strategií se mohou
øešit pøípadné nejasnosti a personálu to mùže pomoci, aby se pøi práci na otázkách spojených s užíváním drog cítil sebejistì.

Dùležité faktory týkající se kulturního prostøedí:

Dùležité otázky ohlednì
spoleèensko-politického prostøedí ve škole:

¨ respekt kulturní a komunitní diverzity prostøed-

¨ Do jaké míry je škola pøi zøizování školního

¨

¨
¨
¨

nictvím studentských projektù a prací, návštìvami místních kulturních a náboženských
center nebo výmìnou a sdílením zkušeností,
rozvíjení empatie a porozumìní uèitelského
sboru, studentù a dalších èlenù školní komunity. Toho lze dosáhnout pomocí vyuèování,
workshopù, školení, akcí, nástìnek, výstavek,
diskuzí a dialogu,
v prohlášení o poslání školy je zahrnuta podpora školní kulturní identity (étosu) zaèleòování
do spoleènosti,
rozvíjení schopností studentù analyzovat a rozebírat své sociální a životní prostøedí,
aktivní boj s diskriminací a pøedsudky pomocí
disciplíny a vzdìlávání.

Možné záludnosti èi problémová místa:
¨ Personál mùže mít obavy, že se vìnováním po-

zornosti otázkám kulturní a komunitní diverzity
zvýrazní pøípadné konflikty,
¨ dokud se dané otázky neprozkoumají a nerozeberou, kulturní nebo komunitní problémy nezmizí.

4.1.3 Spoleèensko-politické prostøedí
Pøi vytváøení efektivních školních osnov týkajících
se sociálních dovedností a osobní, sociální a zdravotní výchovy vèetnì prevence zneužívání drog je
nezbytné, aby školy mìly k dispozici pøíslušnou legislativu a/nebo vládní metodikou. Zdravotní výchovì musí být pøidìlen odpovídající statut, èas
i prostøedky. Efektivní programy zamìøené na so-
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programu prevence užívání drog nezávislá na
naøízeních èi metodickém vedení ze strany vlády?
¨ Existují nìjaké pokyny èi pøedpisy, které by se
mìly dodržovat pøi školní drogové prevenci?
¨ Jaký je dominantní názor na drogy a jejich užívání studenty v rámci komunitní politiky?

Dùležité faktory týkající se
spoleèensko-politického prostøedí:
¨ statutární odpovìdnost škol provádìt prevenci

zneužívání drog coby souèást soustavného
programu, který se v rámci osnov zabývá sociálními dovednostmi a osobní, sociální a zdravotní výchovou,
¨ realistická oèekávání, jasné metodické vedení,
øízení a pøedpisy ohlednì drog a drogové prevence.

Možné záludnosti èi problémová místa:
¨ Spoleèensko-politická podpora školní drogové

prevence není nikdy zaruèena a èasto záleží na
tom, jaké má místní komunita starosti nebo zájmy. Drogové prevenci je ale tøeba zajistit dlouhodobou podporu.
¨ Ve vládních metodikách se nìkdy vyskytují rozpory, pøedevším tehdy, kdy je zdraví a duševní
pohoda studentù v rozporu s oficiálními pokyny ohlednì užívání drog a postihy takového
pøestupku.
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4.1.4 Prostøedí školy

Možné záludnosti èi problémová místa:

Prostøedí školy musí zaruèovat zdraví, bezpeèí
a bezpeènost studentù, uèitelù i návštìvníkù.
V ideálním pøípadì by školní budovy mìly poskytovat pøíjemné, stimulující a zároveò relaxující
prostøedí, stvoøené k úèelùm, které má plnit. Celá
školní komunita vèetnì studentù musí cítit, že jim
dané prostøedí patøí a že jsou za nìj také odpovìdní. Bylo prokázáno, že studenti považují školní
areál (vnìjší prostory) za své vlastní prostøedí, za
„prostøedí pro sebe“ (Titman, 1994). Jak je tento
prostor navržený a do jaké míry se o nìj peèuje,
lze chápat i jako výraz toho, jak si škola váží svých
studentù. Existuje øada zpùsobù, jak studentùm
umožnit, aby se mohli podìlit o své vidìní školního prostøedí, napø. pomocí vystavení jejich kreseb, fotografií atd. v prostorách školy.

¨ Ve školách, které prosazují myšlenku úplné ab-

stinence a bezpeèí, se nìkdy zavádìjí tvrdá
opatøení, napø. testování studentù a/nebo personálu, zda neužili drogy, kontrolování skøínìk,
ve kterých mají studenti uzamèeny vìci, a další
bezpeènostní nebo kontrolní opatøení vèetnì
sledování kamerami. Tato opatøení mohou pøispìt ke splnìní dlouhodobého cíle „škola bez
drog“ a ochrany pøed hrozbami zvenèí, zároveò
ale mohou podstatnì ohrozit pocit soukromí,
osobní rozvoj studentù a úroveò sociální interakce mezi lidmi ve škole.

4.2

Participace (úèast) a zapojení
zainteresovaných

4.2.1 Participace
Vnitøek školy nabízí celou øadu možností, jak pochválit a reflektovat zkušenosti a úspìchy studentù, personálu a širší školní komunity. Využitím
tìchto pøíležitostí se v celé školní komunitì pomáhá budovat pocit, že jí na škole záleží, že jí škola
patøí a že za ni nese spoluodpovìdnost.

Dùležité otázky týkající se prostøedí školy:
¨ Podporuje prostøedí školy sociální interakci
a proces efektivního uèení?

¨ Podporuje prostøedí školy u všech pocit bezpeèí a jistoty?

¨ Ponechává prostøedí školy a jeho uspoøádání

možnosti k tomu, aby v nìm zainteresovaní
mìli své soukromí?
¨ Jakým zpùsobem ovlivòuje bezprostøední okolí školy spoleèenské klima ve škole samotné
(napø. pokud je škola situována v sociálnì deprivované oblasti atd.)?

Dùležité faktory týkající se prostøedí školy:
¨ zapojení studentù, rodièù, zákonných zástupcù

¨
¨
¨

¨

dítìte, uèitelù a nepedagogických pracovníkù
do prací na podobì a výzdobì školních budov
a prostor,
zapojení studentù do výzdoby školy tím, že se
vystavují jejich práce,
zajištìní prostoru, kde se rodièe/zákonní zástupci dítìte a èlenové komunity budou moci
v rámci školy setkávat a prezentovat informace,
zajištìní pohodlných a odpovídajících prostor,
kde se studenti mohou rozptýlit a zabavit a které jsou schopny posloužit i pro øadu rùzných
úèelù,
provádìní zdravotnických a bezpeènostních
auditù, které se zamìøí na studenty, personál
i návštìvníky školy. Pøi auditech i vytváøení podoby prostor by se mìly zvážit i otázky spojené
se šikanováním a týráním spolužákù.

Participace ve školním životì a rozhodovacích
procesech znamená zapojení všech dùležitých
osob. Participace ve školním životì znamená, že
každý zainteresovaný má možnost podílet se na
formálních i neformálních aktivitách ve škole. Nemìla by se omezovat jen na jednoho studenta,
uèitele èi èlena personálu, protože by to mohlo
zvýšit napìtí a pocity nerovnosti. K úèasti na chodu „zdravé školy“ by se mìlo vyzvat co nejvíce
lidí: øeditel školy, uèitelé, rodièe/zákonní zástupci
dítìte, studenti, technický personál, a pokud je to
relevantní, i místní komunita. Škola by mìla umožòovat a organizovat diskuze a komunikaci mezi tìmito skupinami lidí. Z tohoto pohledu mùže být
dùležité nabídnout vzdìlávání na téma, jak vést
schùze, jak rozhodovat a jak implementovat program.
Rozhodování ani konzultace (porady) by se nikdy
nemìly provádìt „seshora dolù“. Mìlo by se pøi
nich vycházet ze základních principù demokracie:
vìtšinové rozhodování s ohledem na názory minorit, právo participovat, právo shromažïovat se,
svoboda názorù a projevu. Škola zabezpeèuje legální rámec pro participaci a zajišťuje, aby se rozhodovalo v souladu se školní strategií.

Potøeba participace
O tom, co termín „participace“ vlastnì znamená,
se vedou rozsáhlé debaty. Americký psycholog
Roger Hart o participaci napsal pojednání, ve kterém ji definuje jako „…proces sdílení rozhodování, která ovlivòují jak život daného jednotlivce,
tak i život komunity, ve které žije. Jedná se
o prostøedek, na nìmž je vybudována demokracie, a pøedstavuje standard, podle nìjž by se mìla
hodnotit. Participace je základním obèanským
právem.”
Participaci nelze chápat oddìlenì od sociální, kulturní a politické tradice a situace v dané zemi. Pro-
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to se v rùzných zemích a školách (a organizacích)
nepoužívá stejná definice participace. De Winter
(1997) napø. definoval tøi hlavní typy participace
mládeže, které se dají èasto najít v literatuøe o mladých lidech:
1 participace jako prostøedek využitelný pro integraci mladých lidí do dané sociální struktury
bez toho, že by jim bylo umožnìno mít nìjaký
vliv (zapadnutí do spoleèenství – fitting in),
2 participace jako zpùsob posílení sociálního vlivu a pravomocí mladých lidí (zplnomocnìní –
empowerment),
3 participace jako nástroj k poskytnutí pøíležitosti mladým stát se kompetentními, nezávislými
a odpovìdnými spoluobèany (vzdìlávání v oblasti demokratického obèanství).
První typ participace podle De Wintera není aktivním typem participace. Druhý typ je dùležitý pro
mladé, jejichž základní lidská a dìtská práva jsou
(stále) porušována, napø. pro dìti, které musí pracovat a kterým jsou odepøena základní lidská práva (ubytování, lékaøská péèe atd.). Tøetí typ je dùležitý pro mladé lidi, kteøí vyrùstají ve složité a nároèné spoleènosti, ve které jsou sice zajištìny základní potøeby a lidská práva, ale osobní rozvoj
je ovlivnìn (omezeným) pøístupem k prostøedkùm a informacím, znalostem nebo rozhodovacím
strukturám atd.
De Winter uvádí, že „… participace dìtí a mládeže
by mìla zahrnovat prvky vlivu a vzdìlávání. Použití participace jako vzdìlávacího nástroje mùže
být uspokojivé pouze tehdy, když z ní mladí mohou vyvodit skuteèný vliv. Pokud tomu tak není,
nauèí se, že demokracie je pouze abstraktním pojmem.“
Obrázek 4.1

De Winter také uvádí jistou kontroverzi mezi participací mládeže a vìtšinou strategií zamìøených na
mladé a péèi o nì. Ohlednì participaèního obèanství poukazuje na to, že „… využívá potenciál
a schopnosti mladých lidí i jejich hodnotu pro budoucnost spoleènosti. […] Zdùrazòování pozitivních sil v mladých lidech má jak existenciální
(osobní), tak sociální hodnotu. Život mladých lidí
zaèíná mít vìtší smysl, je vìtší výzvou, a tudíž je
více tìší.“
De Winter na druhou stranu zdùrazòuje rozpor, že
vìtšina strategií zamìøených na mladé a péèi o nì
èasto pøitáhne pozornost, zevšeobecní a zvìtší
problémy malé skupiny mladých lidí, ale o velkou
skupinu mladých, kteøí tyto problémy nemají, se
nezajímá.
Arnstein (1969) vyvinul model „participaèního
žebøíku“, ve kterém je uveden užiteèný pøehled
typù zapojení rùzných lidí do rozhodovacích procesù (viz obrázek 4.1). Jsou zde ilustrovány rùzné
fáze participace od „manipulace“ (nejnižší úroveò)
ke „skuteèné participaci“ (nejvyšší úroveò). Tento
model ukazuje, že slovo „participace“ se èasto používá pro typy zapojení (v našem pøípadì) studentù, které nemají nic spoleèného s principy demokratické participace popsanými Rogerem Hartem.
Školy by si tìchto rozdílù mìly být vìdomy a nemìly by hovoøit o participaci, když školní realita
ukáže, že agendu urèují dospìlí a konzultují ji se
studenty, aniž by mìli v zámìru jejich vstup využít.
Touto formou „participace“ dojde k tomu, že se
studenti vzdálí demokratické participaci, a zároveò
je to špatný pøíklad pro pøípravu mladých lidí pro
demokratické obèanství.

Žebøíèek participace

Iniciovaná studenty,
dospìlí spolurozhodují
Iniciovaná a øízená studenty
Míra participace

Iniciovaná dospìlými,
studenti spolurozhodují
Prokonzultovaná
a informovaná
Stanovená, ale informovaná
Tokenismus

Neparticipace
Dekorace
Manipulace
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Osm úrovní participace
studentù. Formu žebøíku
jsme si vypùjèili z eseje
o participaci dospìlých
od Sherry Arnsteina
(1969).
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Legenda k obrázku 4.1 – Arnsteinùv žebøíèek
participace
Neparticipace
1 Manipulace: studenti jsou manipulováni, aby
se splnily dlouhodobé cíle dospìlých.
2 Dekorace: studenti mohou nìco øíct nebo udìlat, ale nemají žádná další práva a jejich zapojení nepøináší žádné dùsledky.

a rodièe/zákonní zástupci dítìte možnost mluvit
do každodenního života školy a její strategie. Ve
školách s dobrým spoleèenským klimatem se tato
participace a zapojení zainteresovaných považuje
za cennou a chápe se jako nástroj pro zlepšení
kvality a spoleèenského klimatu školy. Požadavkem pro participaci je, aby byl každý zainteresovaný brán vážnì a aby se rùzní zainteresovaní vzájemnì respektovali a uznávali. Pokud studenti cítí,
že nejsou bráni vážnì, nemohou od nich uèitelé
oèekávat, že se budou ve škole chovat odpovìdnì.

3 Tokenismus: studenti se mohou projevit napø.
ve školní radì a dospìlí pøedstírají zájem, ale ve
skuteènosti neposlouchají, co studenti opravdu øíkají.

Dùležité body ke zlepšení a zajištìní
participace studentù z hlediska uèitelù:

Míry participace

¨ Abyste se studenty mohli provést výzkum

1 Stanovená, ale informovaná: dospìlí vybírají
subjekty a studenti se k nim pøipojí.
2 Prokonzultovaná a informovaná: dospìlí vybírají subjekty, studenti se k nim pøipojí, ale mohou rozhodovat i v rámci procesu výbìru subjektù.
3 Iniciovaná dospìlými, studenti o ní spolurozhodují: dospìlí vybírají subjekty, studenti s nimi souhlasí a hrají významnou úlohu v rozhodovacím procesu.
4 Iniciovaná a øízená studenty: studenti vybírají
subjekty a odpovídají za proces.
5 Iniciovaná studenty a dospìlí o ní spolurozhodují: studenti vybírají subjekty a dospìlí s nimi
souhlasí. Na procesu se podílejí spoleènì.
„Ze všech èlenù spoleènosti jsou dìti nepochybnì
fotografovány nejèastìji, pøitom se jim ale naslouchá ze všech nejménì. Dospìlí mají silnou tendenci podceòovat jejich kompetence, zároveò je
ale využívají k tomu, aby podpoøili nìjaké aktivity/programy; výsledek ale pùsobí povýšenì. Pøesto existuje øada projektù, které jsou pøíjemné pro
dospìlé i dìti a jsou kompletnì vytvoøeny a provozovány dospìlými a dìti v nich pouze hrají svou
pøedurèenou roli. Dobrým pøíkladem mohou být
dìtská taneèní, pìvecká a divadelní vystoupení èi
sportovní výkony. Je ale nutno, aby se tìmto vystoupením nepøisuzoval jiný význam, než mají.
Pokud je zapojení dìtí nejednoznaèné, nebo dokonce manipulativní, objeví se problémy.“
(Children’s Participation, from Tokenism to Citizenship“, Roger A. Hart, 1992, UNICEF Innocenti
Essay no. 4, Florence)

Zvyšování míry participace ve školách

1. na úrovni tøídy:

¨
¨

¨
¨
¨

a vést je, pøiznejte, že jste v nelehké pozici a pøiznejte, že neznáte všechny odpovìdi.
K tomu, abyste byli dobrými uèiteli, nestaèí,
abyste mìli znalosti a odbornou kvalifikaci, musíte také ukázat, že rádi pracujete s mladými.
Pokud pøijmete skuteènost, že mladí jsou spoluobèané s vlastními zájmy a potøebami, a ne
pouzí konzumenti jakési továrny na znalosti,
pøijdete na to, že i oni dokáží být nadšení a motivovaní.
Dávejte studentùm ve škole takové úkoly, abyste zvýšili míru jejich zapojení a pocit odpovìdnosti.
Umožnìte studentùm, aby mohli iniciovat
a realizovat vlastní nápady a pøíspìvky.
Oceòte snahy studentské rady jak slovnì, tak
èiny.

2. na úrovni školy:
¨ Škola nesmí investovat do participace studen¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

tù a podporovat ji, jen protože musí, ale protože vìøí tomu, že má velký význam.
Pøipravte plán spolupráce, ve kterém bude popsáno, jakým zpùsobem škola participuje krok
za krokem, podle možností studentù rùzného
vìku.
Poskytnìte v rámci školní kultury studentùm
prostor a èas.
Sestavte profil zástupcù všech skupin zainteresovaných.
Investujte do vzdìlávání.
Zajistìte, aby se školní rada neizolovala, poskytnìte jí prostor a podporu, aby mohla komunikovat s tìmi, kteøí ji podporují.
Zajistìte, aby studenti vidìli konkrétní výsledky
svého vstupu.
Považujte to za pøíležitost experimentovat s demokratickým chováním, dejte studentùm pøíležitost setkat se se zástupci rad z dalších škol.
Základním prvkem demokratického procesu je
øešení konfliktù.

V øadì státù jsou v rámci školského systému zavedeny struktury, díky nimž mají studenti, uèitelé
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Dùležité body pro participaci v rámci školy:
¨ Do pøípravy školních pøedpisù a pravidel zapoj-

te všechny zainteresované.
Podpoøte zøízení a fungování studentské rady.
Podpoøte zøízení a fungování uèitelské rady.
Podpoøte zøízení a fungování rodièovské rady.
Vytvoøte a zachovejte strukturální pøíležitosti
a prostøedky ke spoleènému setkávání zainteresovaných a k diskuzím o podobì školní politiky.
¨ Zorganizujte pro všechny zainteresované školení o demokratických principech.
¨ Zmìøte a vyhodnoťte vliv všech zainteresovaných na školní strategii.
¨ Zmìøte a vyhodnoťte vliv studentù na osnovy
týkající se sociálních dovedností.

¨ Složení tìchto rad by se mìlo pravidelnì mìnit,
pøièemž by mìla být zachována kontinuita. Mìlo
by se tak dít organizovanì a strukturovanì.

¨
¨
¨
¨

4.2.2 Zapojení zainteresovaných

Možné záludnosti èi problémová místa:

Tradièní model zapojení zainteresovaných je pasivní a receptivní: napø. studenti mají dovoleno vyjadøovat své názory, uèitelé se smìjí rozhodnout,
jak budou vzdìlávat a rodièe/zákonní zástupci dítìte mohou darovat peníze na vybavení. Všichni
zainteresovaní chtìjí být zapojeni a pøipojit se
k akci. V tomto momentu mùže dojít k øadì problémù.

¨ Participující rady existují pouze na papíøe.
¨ Participující rady hovoøí pouze o nedùležitých
otázkách.

¨ Participující rady nemají pøíležitost uèit se.
¨ Zastoupení èlenù v rùzných radách není reprezentativní a není organizováno.

¨ Participující rady sice existují, ale nemají žádný
vliv na politiku dané školy ani její rozhodování
èi fungování.

Obrázek 4.2

„Zainteresovaný“ (stakeholder) pøedstavuje osobu, která má zájem být nebo je nìjak zapojena do
procesu nebo organizace života dané skupiny èi
komunity. Zájem nebo podíl na tomto procesu
mùže mít jako uživatel urèitých služeb, manažer,
zamìstnanec èi soused. Za zainteresovanou lze
považovat každou osobu, která je nìjak ovlivnìna
rozhodnutími, zmìnami a vývojem v daném procesu nebo organizaci, nebo pro kterou tyto zmìny
mají nìjaké dùsledky (viz obrázek 4.2).

Souèasné modely zapojení zainteresovaných
mají aktivní a participativní formu. Zainteresovaní
hrají dùležitou roli v rozhodovacím procesu a chodu školy. V nìkterých státech primárnì zaintere-

Zapojení zainteresovaných

Sekundárnì zainteresovaní

Primárnì zainteresovaní

Místní komunita:
(místní samospráva, sousedi,
místní podniky, zamìstnavatelé):
dobré vzdìlání, èisté a pøíjemné
okolí, dobøe vychovaní
mladí a žádné výtržnictví

Rodièe:
dobré vzdìlání, bezpeèné
a èisté prostøedí pro dìti,
sociální interakce, sociální
aktivity pro dìti, informace
o tom, co se uèí jejich dìti atd.

Studenti:
dobré vzdìlání, pìkné sociální
prostøedí, bezpeèná a èistá
škola, motivovaní uèitelé, sociální
interakce atd.

Školní rada:
dobré vzdìlání, školní reputace
a cíle, pokraèování chodu školy

Zainteresovaný
je každý, kdo se zajímá
o školní komunitu
nebo se na ní podílí

Uèitelé:
dobré vzdìlání, dobré
pracovní prostøedí, motivovaní
studenti, profesionální øízení,
podporující rodièe, dobrá
atmosféra, bezpeèná
a èistá škola atd.

Pracovníci v oblasti
podpory zdraví:
dobrá podpora zdraví,
dobrá spolupráce se školou
a uèiteli, èas

Øeditelé škol:
dobré vzdìlání, profesionální
øízení, splnìní krátkodobých cílù
škol, zajištìní bezpeèného a dobøe
strukturovaného prostøedí,
vzájemný respekt a poøádek
ve škole

Spoleèenské klima a zapojení zainteresovaných

Další školní personál:
(školníci, uklízeèky, asistenti):
pøíjemné pracovní prostøedí,
respekt, dobrá sociální atmosféra,
uznání jejich práce atd.
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sovaní (studenti, uèitelé, personál a rodièe/zákonní zástupci dítìte) oficiálnì získali spolurozhodovací pravomoci, jimiž mohou ovlivnit principy prá1
ce školy (školní politiku).
Jednou z dùležitých podmínek pro úspìšné
a funkèní zapojení zainteresovaných do procesu
vytváøení školní politiky a rozhodovacího procesu
ve škole je komunikace a spolupráce. Ke zvýšení
míry participace školy by mìli zainteresovaní získat nové kompetence. Rùzné skupiny zainteresovaných (studenti, uèitelé, rodièe/zákonní zástupci
dítìte) vìtšinou mívají rozdílné mínìní a názory na
definice termínù, pøedevším pokud se jedná
o otázky, jako jsou drogy a jejich užívání (napø. kdy
se z užívání stane zneužívání). Zároveò ale jinak
chápou i závažnost tohoto problému (pro mnoho
studentù není užívání drog zase tak velký problém,
zato pro rodièe/zákonné zástupce dítìte pøedstavuje jednu z nejvážnìjších obav). Je dùležité podporovat komunikaci a spolupráci mezi rùznými
skupinami zainteresovaných, abyste se dovìdìli,
co chtìjí a co mají na mysli (viz také pøíklady uvedené v kapitole 5).
Zní to snadnìji, než tomu je ve skuteènosti. Studenti, uèitelé a rodièe/zákonní zástupci dítìte èasto mívají velmi rozdílný náhled na urèité problémy
i na to, co si o nich myslí druhá skupina. Kritika jedné skupiny zainteresovaných druhou skupinou se
ne vždy setká s pøijetím, i kdyby byla konstruktivní.
Øada uèitelù se domnívá, že by hodnocení ze strany jejich studentù skonèilo velmi negativní kritikou. Øada rodièù/zákonných zástupcù má za to, že
je uèitelé nechtìjí brát vážnì. Mnoho studentù si
myslí, že se uèitelé nezajímají o jejich duševní pohodu. Rùzné studie a evaluace ale prokázaly pravý opak (napø. Verein RISIKO, 2001; MacBeath,
2000). K pøekonání tìchto obtíží mùže být zapotøebí vyhledat odbornou pomoc a radu, napø. formou
zapojení „kritického pøítele“ (MacBeath, 2001).
I samotné školy ale mohou udìlat hodnì práce.

Cvièení 1
K tomu, aby se podpoøilo vzájemné porozumìní a komunikace mezi zainteresovanými, mùže
být užiteèné utvoøit dvojice, napø. vždy po jednom èlenu jiné skupiny zainteresovaných
(napø. uèitel a student, student a rodiè). Pro
potøeby diskuze jsou dvì hlavní podmínky, a to
aby oba úèastníci a) pøijali skuteènost, že participují na rovnocenném základì a b) zapomnìli
na to, jaké role hrají ve škole. Tím pádem budou o problémech a otázkách moci pøemýšlet
z jiné perspektivy a pomùže jim to dosáhnout
vzájemného porozumìní a dohody ohlednì
obtížných otázek.
1
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Cvièení 2
Ve druhém cvièení je možné prodiskutovat
problém se smíšenou skupinou zainteresovaných (napø. studentù, uèitelù, rodièù/zákonných zástupcù, vedení školy) tak, že si navzájem vymìní role. Participanti poté vyslovují argumenty o dané otázce nebo problému z perspektivy skupiny zainteresovaných, jejichž roli
pøevzali. Takto se pomùže tomu, aby se na
svìtlo dostala øada pøedsudkù, mylných pojetí
a bariér, které bude pozdìji možno prodiskutovat.
Jakmile spolu zaènou zainteresovaní vzájemnì
komunikovat, aniž by museli hájit zájmy „své
skupiny“, jsou schopni zaèít budovat mosty
a definovat èi urèit spoleèné otázky, kterým se
ve škole musí vìnovat pozornost. Definování
role a funkce tìchto skupin by mìlo probíhat ve
vzájemné spolupráci.
Ať už se zvolí jakákoli forma spolupráce, je velmi
dùležité, aby všichni zainteresovaní cítili, že pracují dohromady, že jsou všichni bráni vážnì a že skupina má spoleèný cíl najít to nejlepší øešení pro
všechny. Pokud jde o rozhodování ohlednì programu prevence užívání drog, je dùležité, aby se
podporoval dialog a aby mìla zdravotní výchova
jeden spoleèný dlouhodobý cíl. Dobrým zpùsobem, jak zapojit všechny zainteresované ve škole
jsou diskuzní skupiny (nejen pro definování spoleèných dlouhodobých vizí).

Mìøení míry zapojení všech zainteresovaných:
¨ Respektují se všichni zainteresovaní i práce,
kterou jednotlivé skupiny vykonaly?

¨ Podporuje se ve škole otevøený dialog?
¨ Kdo rozhoduje? Má pravomoc rozhodovat
pouze jedna osoba (napø. øeditel), nebo se pøi
rozhodování postupuje na základì demokratického pøístupu?
¨ Mohou zástupci každé zainteresované skupiny
pracovat v rámci sítì nebo v nìjaké radì?

Zvýšení míry zapojení všech zainteresovaných:
¨ organizování akcí, na nichž se budou moci po-

dílet všichni zainteresovaní (v rámci plnìní
funkcí školy, debaty, výstavky atd.);
¨ zapojení všech zainteresovaných do rozhodovacího procesu (napø. diskusní skupiny, školní
senát atd.);
¨ øešit problémy hned, jak nastanou, a to tak, že
se do procesu zapojí všichni zainteresovaní.

Pøíklad: V Nizozemsku byl v roce 1984 pøijat zákon o spolurozhodovacích radách (Wet op de Medezeggenschap). Podobná legislativa byla pøijata i v dalších zemích, napø. Dánsku, Švédsku, Norsku, Belgii a Rakousku, a tím se pøidìlily pravomoci uèitelùm, rodièùm/zákonným zástupcùm a studentùm ve škole.
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V následujících kapitolách uvedeme øadu návrhù,
jak zlepšit zapojení primární skupiny zainteresovaných (tedy studentù, uèitelù, rodièù/zákonných zástupcù dítìte, øeditelù škol) do èinností školy. Nutno podotknout, že otázky kladené v tìchto kapitolách musí být adresovány a zodpovìzeny samotnými skupinami zinteresovaných. Uèitelé se èasto
domnívají, že jsou takové otázky schopni zodpovìdìt za studenty èi rodièe/zákonné zástupce dítìte, øeditelé si zase èasto myslí, že je jim naprosto
jasné, jak „jejich“ uèitelé chápou své role a pozice
ve škole. Zároveò je zajímavé, že si uèitelé myslí,
že se ke studentùm chovají se stejným respektem
jako k dospìlým. Otázkou je, zda si to myslí i samotní studenti.

MacBeath (2001) cituje: „Výzkumníci i vedení
škol by mìli vzít na vìdomí, že musíme peèlivì
a systematicky brát v úvahu názory studentù,
aby se rozšíøila oblast, jak vyhodnocujeme
úèinnost a informujeme o zlepšeních ve škole.
Jak uvedli døívìjší výzkumníci, koherentní obrázek o úèinnosti školy lze vytvoøit pouze pomocí víceúèelových indikátorù.“ (Ainley, 1994
ref. MacBeath, 2001)
Pokud je tento závìr relevantní pro vzdìlávání
všeobecnì, je také relevantní pro drogovou výchovu, která se koneckoncù od dalších forem
vzdìlávání pøíliš neliší.

Mìøení míry zapojení studentù:
4.2.2.1 Studenti
Studenti jsou mladí lidé, kteøí stále ještì dospívají.
I pøesto, že ještì nejsou dospìlí, mají právo urèovat si vlastní hodnoty a morálku a pìstovat a vyjadøovat vlastní názory. Také mají právo být vzdìláváni ve všech záležitostech, které jsou dùležité
pro jejich osobní rozvoj a výchovu a umožní jim èinit v životì informovaná rozhodnutí (patøí sem
otázky jako drogová výchova, sexuální výchova
atd.).

Pøíklad
Z evaluaèní studie projektu prevence užívání drog,
který se soustøedil na zapojení zainteresovaných
(Verein RISIKO, 2001):

Zlepšení vzájemných vztahù:
Názor jednoho z uèitelù: „Náš pohled na chování studentù se do jisté míry zmìnil. Uèitel
nyní mùže zpozorovat problémy a starosti døíve … zlepšila se i naše schopnost rozpoznat jejich každodenní obavy a nebezpeèí, se kterými
by se mohli setkat.”
Další uèitel øíká: „I jako uèitelé jsme se zaèali
lépe znát. Projekt zlepšil naše vzájemné kontakty, nyní již pøesáhly rámec školních povinností.
Pøedevším jsme ale nyní samozøejmì v lepším
kontaktu s rodièi a studenty.”

Pocit zapojení:

¨ Dostává se studentùm stejného respektu jako
dospìlým?

¨ Mají studenti právo na osobní integritu, sou-

kromí a dùstojnost (i ve škole platí pravidla spoleènosti)?
¨ Poskytuje škola studentùm pøíležitosti vyjádøit,
co potøebují a po èem touží?
¨ Mají studenti pøíležitost diskutovat s uèiteli o jakémkoli projektu nebo tématu? Nebo jsou nìjaká tabu?
¨ Jsou studenti zapojeni do rozhodovacího procesu v souvislosti s preventivním programem?

Zvyšování míry zapojení studentù:
¨ podporou komunikace s uèiteli a rodièi/zákon-

nými zástupci, probíráním problémù se všemi
zainteresovanými;
¨ zapojením studentù do struktury a organizace
tím, že se jim poskytne pøíležitost podílet se na
rozhodování a zmìnách;
¨ rozvíjením jejich vlivu na fyzické prostøedí školy
(napø. tak, že se novì vymalují tøídy).

Možná úskalí èi problémy:
¨ Studenti jsou nìkdy závislí na svých rodi-

èích/zákonných zástupcích, uèitelích a øeditelích škol a na tom, co jim dovolí dìlat (napø.
participovat pouze v nìkterých aktivitách). Dospìlí mohou studenty vidìt jako „dìti“ nebo
„dospívající“, kteøí se stále ještì vyvíjejí, a tak je
ne vždy musí brát vážnì.

Jeden ze studentù prohlásil: „My a naši uèitelé známe školu z každodenního života, naši rodièe ji tak ale neznají. Bìhem projektu se rodièe
hodnì pouèili o životì školy a cítí se v ní být zapojeni.“

V posledních letech se na úrovni škol, mezi skupinami zainteresovaných a organizací na národní
i na evropské úrovni velmi diskutuje o otázce participace studentù. I samotní studenti o této otázce
napsali nìkolik publikací.

Kromì zpìtné vazby, kterou studenti mohou poskytnout o svých potøebách a zájmech ve škole, je
dùležitá i podoba jejich zapojení do provádìní
a evaluace školní drogové prevence.

Kromì Charty o právech studentù evropských
škol (OBESSU, 1998) byly publikovány i další materiály vèetnì podrobného návodu, jak zapojit studenty do evaluace kvality ve školách (Gallà, 1998).
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4.2.2.2 Rodièe/zákonní zástupci dítìte
Rodièe/zákonní zástupci studentù školám nabízejí
perspektivu zvenèí, protože na rozdíl od dalších
zainteresovaných (studentù, uèitelù, øeditelù škol
a nepedagogických pracovníkù) nejsou ve škole
každý den. Dùsledkem je, že se mohou cítit vylouèeni ze školní komunity.

Mìøení míry zapojení rodièù:
¨ Jsou rodièe/zákonní zástupci dítìte informová-

ni o tom, co se dìje ve škole?
¨ Mají pøíležitost vyjádøit názory a vymìnit si je
s dalšími rodièi/zákonnými zástupci? A s uèiteli?
¨ Mají rodièe/zákonní zástupci dítìte právo podílet se na vzdìlávání a na organizaci školy?
¨ Jsou rodièe/zákonní zástupci dítìte zapojeni do
debaty o rozdìlení úkolù a odpovìdností mezi
rodinu a školu?

Nìkdy rodièe/zákonní zástupci dítìte pøemýšlejí
o vlastních negativních zkušenostech a porovnávají školu, kde se uèí jejich dìti, se školou, kde se
uèili oni sami, aniž by si uvìdomili, že se od té
doby znaènì zmìnila jak doba, tak i škola.

4.2.2.3 Uèitelé
Uèitelé jsou èasto hlavními aktéry ve školních preventivních aktivitách. Obèas mohou rozpoznat, že
má nìjaký student problémy ještì døíve, než to poznají jeho rodièe/zákonní zástupci. Drogová prevence musí být „týmová práce“. Uèitelé by v této
nároèné odpovìdnosti nemìli zùstávat sami.
Studenti by mìli být schopni promluvit s nìkterým ze svých uèitelù o jakémkoli tématu (problémy, sex, drogy atd.), a tak by uèitelé mìli být flexibilní. Mìli by se zapojovat do komunikace s rodièi/zákonnými zástupci, chovat se ke studentùm
jako k inteligentním osobám a respektovat je.

Zvýšení míry zapojení rodièù:

Mìøení míry zapojení uèitelù:

¨ zlepšení komunikace mezi rodièi/zákonnými

¨ Jsou uèitelé zapojeni do vybírání, rozhodování

¨
¨
¨

¨
¨

zástupci a uèiteli èi øediteli škol;
zapojení rodièù/zákonných zástupcù dítìte do
organizace a struktury školy (napø. zøízením rodièovské rady èi rodièovské sítì atd.);
zvýšení možností, jak mohou rodièe/zákonní
zástupci dítìte ovlivnit podobu strategií (napø.
drogové strategie) školy;
rodièe/zákonní zástupci dítìte mohou zlepšit
fyzické prostøedí ve škole (napø. tak, že ve škole
zaøídí pohodlné prostory, kde mohou studenti
komunikovat, nebo zorganizují spoleènou pracovní svaèinu);
rodièe/zákonní zástupci dítìte by mìli mít dùvìru v kvalifikaci (dosažené vzdìlání) uèitelù;
rodièe/zákonní zástupci dítìte by mìli mít dùvìru ve své dìti a umožnit jim formovat a vyjadøovat vlastní názory.

Možné záludnosti èi problémová místa:
Rodièe/zákonní zástupci dítìte se obèas chtìjí podílet ve školní komunitì, ale cítí se z ní vylouèeni.
Jakmile se zapojí, mùže dojít k zlepšení spoleèenského klimatu ve škole jako celku. Uèitelé se nìkdy
participace rodièù obávají a vyjadøují se o ní kriticky, protože možná nechtìjí, aby jim nìkdo zasahoval do toho, jakým stylem vyuèují (nejèastìji se
používá pøíklad, kdy rodièe/zákonní zástupci dítìte
v soukromých školách – jelikož za toto vzdìlávání
platí právì oni – uèitelùm chtìjí øíkat, jak mají uèit).
Rodièe/zákonní zástupci dítìte mohou mít i urèité
pochybnosti nebo obavy ohlednì uèitelù, ale mohou se zdráhat vyjádøit vlastní názor o uèiteli a škole, protože mají strach, že by jejich dítì bylo vystaveno negativním reakcím uèitelù.
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a vývoje? Jsou pøíležitosti k tomu, aby mohli
participovat na rozhodování a vedení èi práci
na vytváøení sítì atd.?
¨ Jsou uèitelé informováni o školní strategii a pomáhá se jim s jejich prací?
¨ Mají rodièe/zákonní zástupci dítìte, studenti
a øeditelé škol dùvìru ve vzdìlávací styl uèitelù?
¨ Komunikuje se otevøenì o zpùsobu vyuèování?

Zvyšování míry zapojení uèitelù:
¨ Velký význam má osobní rozvoj uèitelù. Mìli by

mít pøíležitost pokraèovat ve studiu a navštìvovat semináøe. Navíc by se mìli podporovat
v tom, aby si neustále zlepšovali dovednosti.
Školy by také mìly podporovat a umožnit existenci systému pro sebehodnocení a monitorování uèitelù.
¨ Zapojte uèitele do organizace a struktury školy.
¨ Zøiïte pohodlná místa, kde si uèitelé budou
moci popovídat s kolegy nebo se studenty.
¨ Mìl by se vyhradit èas pro mimoškolní aktivity.

Možné záludnosti èi problémová místa:
¨ Uèitelé ne vždy respektují soukromí a intimitu

studentù. Tím se mùže poškodit jejich vztah se
studenty a mùže to mít negativní vliv na efektivitu.
¨ Než zaènou uèitelé, kteøí jsou zapojeni do školní
drogové prevence, hovoøit o morálce, hodnotách, užívání drog a závislosti, mìli by zauvažovat nad tím, jaký k tìmto otázkám mají postoj,
a mìli by se zamìøit na to, jak se sami chovají

Spoleèenské klima a zapojení zainteresovaných

(ve vztahu k tabáku, alkoholu, užívání mobilních telefonù atd.).

4.2.2.4 Øeditelé škol a týmy vedoucích
pracovníkù
Øeditelé škol a management odpovídají za to, jak se
škola prezentuje smìrem k veøejnosti. Odpovídají
za podporu školní filozofie, styl práce, týmovou
práci a duch školy. Hrají klíèovou roli pøi koordinování a umožòování participace dalších zainteresovaných. Zároveò musí do rozhodování zapojit uèitele, studenty a rodièe/zákonné zástupce dítìte.

kouøí) nebo mohou posloužit jako nezávislí „pøátelé“, když studenti hledají nìkoho, koho by kontaktovali.

Mìøení míry zapojení nepedagogických
pracovníkù:
¨ Jsou zapojeni do procesu rozhodování a plánování?

¨ Je mezi nepedagogickými pracovníky a dalšími
zainteresovanými dobrá komunikace?

¨ Úèastní se ve struktuøe vedení?
¨ Jsou rozdíly ve statutu (postavení) uèitelského
sboru a nepedagogických pracovníkù?

Øeditelé škol mohou ovlivnit míru zapojení
zainteresovaných následovnì:
¨ zapojením studentù, uèitelù, rodièù/zákonných
¨
¨
¨
¨
¨
¨

zástupcù dítìte a nepedagogických pracovníkù
do rozhodování;
organizováním síťování (vytváøení sítì kontaktù, vztahù a aktivit mezi zúèastnìnými jednotlivci a subjekty) a podpory pro èleny personálu;
umožnìním osobního rozvoje studentù a uèitelù a konzultacemi s personálem atd.;
usnadnìním provádìní mimoškolních aktivit,
investicemi do lidí, èasu a pøíležitostí;
tím, že uèitelùm umožní, aby si s ním/ní mohli
pohovoøit o svých problémech;
akceptováním vlastního stylu vyuèování každého uèitele (pokud postupuje podle filozofie zplnomocòování);
tak, že zainteresovaným poskytnou prostory
k setkávání a tomu, aby se mohli organizovat.

Možné záludnosti èi problémová místa:
¨ Jsou-li do školního programu prevence drog

zapojeni øeditelé škol, mìla by být jasnì definována jejich role, protože jinak vznikne riziko, že
budou mít pøíliš velkou moc a vliv. Zároveò by
se mìly jasnì rozdìlit role v programu a další
povinnosti øeditele školy.
¨ Ostatní zainteresovaní se mohou zdráhat zamìøit kritiku na „svého“ øeditele.
¨ Øeditelé škol by mìli být schopni delegovat
úkoly dalším osobám ve škole.

4.2.2.5 Nepedagogiètí pracovníci
Nepedagogiètí pracovníci jsou souèástí školní komunity a pøinášejí do školy svou vlastní perspektivu. Èasto jsou to „oèi a uši“ školy, pokud jde o duševní pohodu uèitelù a studentù. Nepedagogiètí
pracovníci si mohou napø. lépe všimnout, že studenti nemají prostøedky na nìkteré placené aktivity, rozpoznat šikanování, nebo to, že si rodièe/zákonní zástupci své dìti nevyzvedávají vèas. V nìkterých pøípadech mohou být nepedagogiètí pracovníci vzorem pro zdravé chování (napø. když ne2

¨ Jsou zapojeni do vzdìlávání a výchovy?
Zvýšení míry zapojení nepedagogických
pracovníkù:
¨ Nepedagogickým pracovníkùm by se mìlo do-

stat uznání za práci a zapojení ve škole.
¨ Musí mít vybavení a být proškoleni o tom, jak
mají pøi své každodenní práci jednat se studenty.
¨ Srovnejte rozdíly v jejich postavení.

Možná úskalí èi problémy:
¨ Nìkdy mohou být problémy s tím, jak pøedávat

informace. Pokud nepedagogiètí pracovníci
uèitelùm oznámí, že nìjaký konkrétní student
má problémy, mohou jim studenti pøestat vìøit
a navíc mohou pøijít o jejich dùvìru. Je dùležité, aby bylo nepedagogickým pracovníkùm poskytnuto školení na téma øešení problémù
a konfliktù.
¨ Zasahování do vzdìlávacích úkolù ve tøídì.

4.3

Organizace a struktura

4.3.1 Disciplína a školní pøedpisy
4.3.1.1 Školní pøedpisy
Školní pøedpisy by mìly být formulovány jasnì
a jednoduše, aby je mohli snadno pochopit všichni zainteresovaní. Jednotlivé pøedpisy by se mìly
formulovat pozitivnì (toto mùžeš dìlat nebo bys
to mìl dìlat) a ne negativnì (toto dìlat nesmíš
nebo bys to nemìl dìlat). Mìly by být jasnì vymezeny hranice. Za to, že se budou pøedpisy a pravidla dodržovat a respektovat, by mìla zodpovídat
2
celá škola. Maierovo pravidlo zní: skuteèný výsledek se rovná kvalitì školních pravidel násobené mírou jejich pøijetí mezi všemi participanty.
Èasto je vidìt, že buï jednotliví uèitelé, nebo skupiny studentù základní pravidla ignorují nebo jim
stojí v cestì, protože s nimi nesouhlasí. Má to negativní dopad na školní život a je to demoralizující
pro ty, kteøí tato pravidla dodržují. Rodièe/zákonní

Maierovo pravidlo: E = K × A (úèinnost = kvalita × míra pøijetí)
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zástupci dítìte jsou zøídka zapojeni do rozhovorù
o obsahu školních pravidel.

cích se èasto zapomíná na smích. Humor je lék
a platí to i ve vzdìlávání.“

Školní pravidla by nemìla obsahovat komponenty spojené s životním stylem, napø. body-piercing,
úèesy, módní styly atd., protože tyto komponenty
se mìní tak rychle, že je produktivnìjší se o nich
dohodnout. Písemná disciplinární opatøení by se
do školních pravidel mìla zaøazovat s opatrností,
protože se tak na jedné stranì vytváøí rigidní atmosféra, na druhé stranì se ale ponechává malý
prostor pro flexibilitu pøi pøijímání disciplinárních
postihù. Tato pravidla musí být jasná; disciplinární
øízení lze pøizpùsobit situaci a okolnostem.

4.3.1.3 Respekt

Pravidla by se nemìla vytváøet jen pro samotné
studenty, ale také pro všechny zainteresované,
kteøí jsou souèástí každodenního školního života,
a všichni zainteresovaní by je mìli ctít. Znamená
to, že pokud napø. není v dané škole dovoleno
kouøit, mìl by se tento zákaz týkat všech zainteresovaných.

4.3.1.2 Disciplína a sankce
Je dùležité, aby ve školních pravidlech byly zahrnuty i pokyny, jaké podpory se dostane „provinilcùm“, aby se mohlo pùsobit proti negativním
úèinkùm disciplinárního postihu a aby se podpoøilo vyuèování a uèení se pozitivnímu chování.
Ve vzdìlávání je zahrnuto kladení požadavkù, rozhovory, povzbuzování, trestání, výchova pomocí
vzoru a jeho napodobování, smích, dívání se, poslouchání, podporování a odmìòování. Uèitelé
k tomuto úèelu vytváøejí pedagogické klima. Poskytují pokyny a prostor, urèují, co lze nebo nelze
dìlat se studenty. Každý student potøebuje, aby
mìl „mantinely“, aby vìdìl, jaké chování je žádoucí. Šance, že tato pravidla budou respektována, se
zvyšuje v pøípadì, že jsou do formulování tìchto limitù zapojeni zainteresovaní, kterých se zavedení
specifických pravidel a pøedpisù týká. Pravidla
jsou èasto porušována, protože se pøi jejich pøípravì nekonzultovala se skupinami zainteresovaných a protože pøi rozhodování o nich nebylo
možno diskutovat.
Disciplinární postihy a odmìny pomáhají studentùm pøizpùsobovat se pravidlùm a pøijímat, co
bylo dohodnuto. Dávají studentùm pøíležitost spoluodpovídat za své chování. Pøesto ale platí, že postih mùže nìkdy být výrazem uèitelovy neznalosti
nebo nedostatku porozumìní a je signálem nedostateèné komunikace mezi uèitelem a studentem.
Adriaenssens (2000) došel k tomuto závìru:
„I pøesto ale existuje typ odpovìdného trestu, který mùže být v kombinaci s povzbuzováním dobrého chování zapotøebí k tomu, aby se pøerušil urèitý
specifický typ chování. V problematických situa-
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K dobré sociální interakci je zapotøebí vzájemného
respektu a úcty. Ve školní komunitì hraje každý zainteresovaný svou vlastní konkrétní roli a má v ní
svoje místo. Je tøeba, aby byli uèitelé respektováni
a uznáváni, protože jsou pøi pøedávání znalostí ve
škole primárními aktéry. I studenti musí být respektováni a uznáváni, a to nejen protože jsou dùvodem, proè škola vlastnì existuje. Vzájemný
respekt a uznání nelze naøídit. Hierarchie není
náhražkou respektu. Respekt se musí zasloužit
a uznání je tøeba vyjádøit.
Koncept respektu a uznání by mìly být souèástí filozofie celé školy. Vzájemný respekt a úcta se týká
toho, do jaké míry se partneøi vzájemnì pøijímají
a jak pøijímají hodnoty, role a pozice v rámci školní
komunity. Vzájemný respekt a uznání se nijak nezvyšuje, pokud existují rozdíly v míøe uznání nebo
respektu mezi uèitelským sborem a dalšími, ale
také mezi jednotlivými skupinami studentù (napø.
mezi studenty uèòovských škol a dalšími støedoškoláky).

Kontrolní seznam: tøináct bodù, kterým by se
mìla vìnovat pozornost ohlednì trestání
studentù:
1 Je studentùm jasné, co od nich oèekáváte? Pokud udìlají nìco špatného z neznalosti, nemìli
by za to být trestáni nebo obviòováni. Pøesto je
dùležité studentovi vysvìtlit, proè jeho chování
není pøijatelné.
2 Trest by nemìl pøedstavovat primární strategii
ke zmìnì chování dané osoby. Výsledkù lze
dosáhnout i tím, že studenta budete povzbuzovat a vyuèovat krok za krokem.
3 Pokud studenta potrestáte, pøesvìdète se, jestli mìla sankce úèinek (napø. pokud student
háže na zem odpadky, nechte ho odpadky
zvednout a uklidit je).
4 Pokud nebudete nežádoucí chování trestat
konzistentnì, bude se jeho míra zvyšovat.
5 Trestejte studenty za to, co udìlají (chování),
a ne za to, jací jsou (osoba).
6 Potrestání musí být pøedvídatelné, a proto
musí reagovat na porušení dohod, které byly
døíve odsouhlaseny.
7 Každý trest musí být smysluplný a mìl by být
úmìrný závažnosti nesprávného chování.
8 Nevyhrožujte tresty, které se nedají realizovat.
9 Buïte vlídní; potrestání nemusí být pøísnìjší,
než je tøeba. Je nebezpeèné trestat studenta,
když ještì máte vztek.
10 Trest musí pøijít rychle poté, co došlo k nežádoucímu chování.
11 Tìlesné tresty by mìly být zakázány (jak je
tomu ve vìtšinì evropských státù).
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12 Trest musí nìkdy skonèit.
13 Konzistentnost pøi trestání se také týká rovnocenného zacházení s rùznými studenty. Stejný
typ špatného chování by mìl skonèit stejným
trestem a nemìlo by se posuzovat podle toho,
který student to udìlal (ve specifických pøípadech lze uèinit výjimku, která ale musí být
oprávnìná).

Dùležité body pro zlepšení disciplíny a školních
pravidel
¨ Zvažte, jaký má na jednotlivce vliv hierarchie.
¨ Zvyšte míru rovnosti mezi všemi aktéry ve

muset platit – aby se zabránilo sociální exkluzi (vylouèení). To lze provést na dvou úrovních:

4.3.2.1 Na úrovni studentù
Na této úrovni je zásadní vìnovat pozornost øadì
aktivit, které nejsou pøímo spjaty s tradièním procesem vyuèování a uèení, napø. aktivitám provádìným na zaèátku roku, aktivitám s využitím podpory vrstevníkù, skupinové dynamice, momentùm pro reflexi, nácviku sociálních dovedností, výcviku v demokratických principech, jako napø. participaci a rozhodování. Lze to napø. provádìt prostøednictvím studentských rad.

škole.

¨ Nesoustøeïte se jen na školní prospìch stu¨
¨
¨
¨

dentù, vìnujte se i procesu jejich rozvoje.
Dohodnìte se na spoleènì uznávaných a podporovaných pravidlech a pøedpisech.
Jmenujte ve škole osobu, na kterou se studenti
mohou obracet se všemi osobními a dùvìrnými záležitostmi.
Jmenujte ve škole osobu, na kterou se se svými osobními a dùvìrnými záležitostmi mohou
obracet další zainteresovaní.
Vytvoøte mezi všemi zainteresovanými atmosféru dùvìry.

Ve všech uvedených aspektech by škola mìla být
stimulujícím prostøedím, což znamená, že by studenti a uèitelé mìli dostat pøíležitost vyjádøit svou
kreativitu a dovednosti.
Škola musí zajistit, aby studenti a uèitelé mohli
svobodnì rozvíjet rùzné mimoškolní aktivity. Mìlo
by to probíhat v pozitivní atmosféøe, aby uèitelé
tyto aktivity nevidìli jako pøítìž, nýbrž jako pøíležitost k tomu, aby se škola mohla pozitivnì rozvíjet.
Úkoly a odpovìdnosti, které studenti v tìchto aktivitách dostávají, by mìly být na velmi kvalitní
úrovni.

Možné úskalí èi problémy:
¨ Ne všichni zainteresovaní jsou ochotni zkoušet

nové pøístupy k disciplínì a pøedpisùm. Mùže
se to týkat urèitých studentù, èasto ale i uèitelù
a rodièù/zákonných zástupcù.
¨ Nìkteøí zainteresovaní se cítí vylouèeni z rozhodování o pøedpisech a disciplinárních záležitostech. Zajistìte, aby se mohli podìlit o své
názory a pocity.
¨ Tým (vedení) školy nemusí disponovat dovednostmi potøebnými k otevøené komunikaci
o tomto novém disciplinárním pøístupu ve
škole.
¨ A co právo aplikovat ve školním kontextu individuální zásady? A podle jakých postupù by se
mìlo postupovat, když se budou zainteresovaní z jiných kulturních prostøedí chovat podle
urèitých hodnot, které jsou v jejich kultuøe akceptovány, ale v „naší“ škole nejsou pøijatelné?
Existují, nebo by mìly být stanoveny, urèité limity v souvislosti s takovými pøípady? Byla by
taková omezení respektována a skuteènì akceptována?

4.3.2.2 Na úrovni uèitelského sboru
Nemùžeme pøedpokládat, že se uèitelé pøi získávání odborné kvalifikace nauèili adekvátnì vypoøádávat se všemi aspekty vyuèování, a tak je tøeba
zajistit prostøedky a èas na jejich další vzdìlávání.
Mùže se týkat celé øady subjektù, napø. školení zamìøených na získávání komunikaèních dovedností, procvièování technik zamìøených na rozvoj sociálních dovedností, dùkladnìjší pochopení podstaty preventivních opatøení a zajištìní odborníkù,
kteøí mohou podpoøit pedagogický proces. Tyto
subjekty mohou pozvednout úroveò výuky a procesu uèení, i budování týmu v rámci sboru a dalšího personálu školy.

4.3.2.3 Vyuèovací styl

4.3.2 Investice do lidí, èasu, pøíležitostí
a mimoškolních aktivit

Spoleèenské klima ve škole velmi závisí na tom, jakým stylem uèitelé vyuèují. Uèení není pouze jednorozmìrnou záležitostí a zamìøuje se na sociální
a duševní pohodu studentù. Koneckoncù právì
pøi této aktivitì spolu studenti a uèitelé tráví nejvíc
èasu. Ve školách, kde se používají rùzné vyuèovací
styly a metody, studenti obvykle mohou vyjadøovat svou kreativitu.

Základním prvkem pro komplexní vývoj studenta
je jeho tìlesná a duševní pohoda. Škola, která
chce podpoøit tìlesnou a duševní pohodu svých
studentù, musí zajistit prostøedky pro mimoškolní
aktivity – za nìž studenti pokud možno nebudou

Rùzné typy vyuèovacích stylù a metod jsou také
známkou flexibility školy. Uèitelé, kteøí pøi vyuèování každý rok opakují stejný program, neberou
ohled na to, že se mìní jak studenti, tak spoleènost, a že se zároveò s tím musí mìnit i škola.
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59

Zlepšení investic do lidí, èasu, pøíležitostí
a mimoškolních aktivit:
¨ Zorganizujte aktivity k pøivítání studentù, pøi
¨
¨
¨
¨
¨
¨

nichž zároveò nastavíte podobu spoleèenského klimatu pro další školní rok.
V prùbìhu celého roku vìnujte pozornost aktivitám zamìøeným na budování skupiny.
Pøipravte plán mimoškolních aktivit a vyjasnìte, jaký mají úèel.
Nabídnìte uèitelskému sboru pøíležitosti k dalšímu vzdìlávání.
Zvažte investice do nekognitivního uèení mladých ve škole.
Pravidelnì diskutujte o rùzných vyuèovacích
stylech, které se ve škole používají, a vyhodnoťte, jaké mají výhody a nevýhody.
Studentùm se musí dovolit, aby mohli rozvíjet
mimoškolní aktivity sami bez zásahù dospìlých.

Možná úskalí:
¨ Mimoškolní aktivity se mohou stát hlavním cí-

lem školy, jejích uèitelù a studentù. Mùže to
vést k nerovnováze mezi uèením a „žitím“.
¨ Díky své prestižní a soutìživé povaze se mimoškolní aktivity mohou stát hrozbou pro spoleèenské klima. Studenti (nebo uèitelé), kteøí se
na nich nepodílejí, mohou být chápáni jako relativnì neúspìšní nebo dokonce mohou být
považováni za „ztracené pøípady“ (jde napø.
o úèast ve školních sportovních týmech, hudebních skupinách, debatních týmech, studentských radách atd.).
¨ Do školení uèitelù se investuje pøíliš mnoho
èasu a prostøedkù a výsledkem je, že uèitelé
pøíliš èasto nejsou ve škole.

Dva smìry
V procesu inovování škol se postupuje dvìma
smìry: a) profesionální rozvoj jednotlivce (èlena
školního personálu) a b) zdokonalení a rozvoj
školní organizace.
„Nejlepším zpùsobem, jak zmìnit organizaci, je
stimulace a podpora zmìn u jednotlivcù. Organizace se uèí tak, že se uèí jednotliví lidé, kteøí jsou
jejími èleny. Individuální studium nijak nezaruèuje, že se bude organizace rozvíjet, bez nìj je ale
rozvoj organizace zcela nemožný.“ (M. Fullan)
V procesu inovací a zmìn se tyto dva smìry rozvíjejí pomocí pøenosu informací o intervencích, evaluaci, rozhodování a také shodou náhod. V tomto
procesu inovace a zmìn má rozhodující význam
podoba informaèních a komunikaèních kanálù ve
škole.
Informace by se v tomto kontextu mìly jednak
chápat jako direktivní proces vedoucí shora dolù
(vedení školy nebo „komise pro inovaci“ informuje zainteresované ve škole o tom, co se bude dít),
ale zároveò i jako proces vedoucí zdola nahoru
(lidé ve škole mají pøíležitost nabídnout zpìtnou
vazbu o svých zkušenostech, mohou svými vstupy ovlivòovat proces zmìny, mají možnost mluvit
o probíraných návrzích a mají právo spolurozhodovat o tom, jaké øešení se zvolí).
Pøi provádìní organizaèních zmìn je èasto nejvìtším problémem komunikace. V procesu vedoucím ke zmìnì znamená komunikace víc než jen
pouhou distribuci psaných informací (obìžníkù)
nebo strategického dokumentu. Ke komunikaci pøi
procesu zmìny je zapotøebí mít k dispozici komunikaèní strategii a èasový rozvrh.

4.3.2.4 Evaluace a øízení zmìny
Pøi evaluaci ve škole by se mìlo pøevážnì jednat
o evaluaci procesu, kterou je nutno provádìt krok
za krokem. Pøi budování zdravé školy mají význam
následující prvky: peèlivé zhodnocení výchozí situace ve škole, sepsání konkrétních dlouhodobých vizí, cílù a úkolù, jichž chceme dosáhnout,
a volba správných krokù k dosažení tìchto cílù
(a pravidelná evaluace tìchto krokù). Podrobnosti
o evaluaci školních programù prevence drog jsou
uvedeny v sedmé kapitole. Navíc je dnes již k dispozici øada publikací s informacemi o sebehodnocení ve školách (napø. MacBeath, 2000).
Jakákoli zmìna v organizaci, vèetnì školy, obvykle
vyvolá øadu otázek. I øeditelé škol se èasto setkávají se znaèným odporem rùzných skupin zainteresovaných.

Podle typu zmìny a skupin, kterých se dotkne, zahrnuje komunikace i aktivity jako rozhovory se èleny personálu a dalšími zainteresovanými, písemné informaèní materiály, interview ve školním èasopise a veøejná vystoupení pøed relevantními posluchaèi.
Dùležitými èiniteli pro míru úspìšnosti takového
procesu jsou rozsah oèekávaných zmìn, úroveò
jejich zavádìní a vzájemné vztahy ve škole. Obrázek 4.3 nabízí pøehled o dùležité spojitosti mezi
realizací úkolù a fungováním skupiny uvnitø školy
(formování skupiny).
Ve škole, kde musí inovaci a zmìnu podpoøit skupina, která není pøíliš soudržná, dochází k tomu, že
ke zmìnì a zlepšení mùže úspìšnì dojít na individuální úrovni, pro školu jako celek ale takové zmìny nejsou dostateèné.

Jedním z dùležitých prvkù øízení zmìny v organizacích je naslouchat lidem, kteøí vyjadøují odpor,
a nechápat je jako nepohodlné osoby a potížisty.
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Obrázek 4.3

Fungování skupiny (formování skupiny) a realizace úkolù

Silná koherence (spojitost): +
Omezená koherence (spojitost): –

Formování skupiny

Základní potøeby, skupinový proces

Úkol
Nedostateèný výstup: –

Adekvátní výstup: +

Typizace:
Pozitivní postoj,
Neúnavná skupinová práce

Typizace (koneèná fáze):
Dobøe fungující samoobnovující se skupina

pocit: bezmocnost,
nikam to nevede

pocit: uspokojení
a nezávislost

Opatøení (akce): poskytovat hodnì
podpory ve vztahu k obsahu a didaktice,
také: hierarchická podpora a zaøízení
Typizace (východisko):
Nedostatek zapojení ve skupinì
i plnìní úkolu

Opatøení (akce): vytvoøte síť
pro tok informací,
vyhodnoťte ji
Typizace:
Dobré fungování na individuální úrovni.
Nesoudržnost.
Odpor.

pocit: zklamání
a zbyteènost

pocit: bezmocnost
a nedostatek kontroly

Opatøení (akce): investovat do
základních potøeb skupiny a poskytovat
nové informaèní impulzy; zjistìte, kde
je skupina umístìna; napojte se na tuto energii

Opatøení (akce): investujte do
výmìny a vzájemné pomoci mezi kolegy,
vyhodnocujte,
možnost: zmìòte složení skupiny

Inovaèní strategie, fáze zapojení

Dùležité body pøi øízení zmìny
¨ Zamýšlené zmìny by se mìlo dosahovat krok
za krokem.

¨ Informaèní kanály a postupy, které se ve škole

používají v dobách, kdy dochází ke zmìnám
nebo inovacím, by se mìly vyhodnotit a v pøípadì potøeby upravit, aby se zvýšila jejich efektivita a splnily se potøeby zainteresovaných ve
škole.
¨ Všem by se mìla vysvìtlit role a pozice vedení
školy v procesu vedoucím ke zmìnì.
¨ Mìla by se udìlat inventura toho, jaké jsou
obecné možnosti, abyste urèité skupiny ve škole pøesvìdèili o nezbytnosti realizace procesu
zmìny. Toto pøesvìdèování se mùže odehrát ve
formì jednání se skupinami zainteresovaných.
¨ Vedení školy by mìlo zvážit, do jaké míry si
pøeje, aby všichni podporovali myšlenky a koncepty, které jsou zahrnuty v zamýšlené zmìnì.

¨ Pokud dojde bìhem krátké doby k pøíliš mnoha
¨

¨
¨
¨
¨

zmìnám, mùže v organizaci a její populaci dojít
k „únavì ze zmìn“.
Proces zmìny by mìl nìkde zaèínat a konèit.
Mìlo by být jasnì sdìleno, kdy zaèíná a konèí.
Zmìny procesù, které skonèí v polovinì, èasto
nemají dobøe pøipravený design a mohou nadìlat více problémù než užitku.
Zmìna pro zmìnu. Zmìna sama o sobì není
dlouhodobým cílem, ale spíše procesem, jak
dosáhnout nové (zmìnìné) situace.
Pokraèování v procesu zmìny na základì názorù malé skupiny uvnitø školy.
Odpor ke zmìnì je pochopitelný a èasto i logický, ne vždy je tak ale chápán. Mùže to vést ke
vzniku napìtí.
Pokud se vedení školy snaží prosadit zmìnu,
místo aby se snažilo pøesvìdèit zainteresované
formou dialogu a vytváøet spoleèné dlouhodobé cíle, vyvolá to vìtší odpor, než je nutné, a
mùže se tak ohrozit pøínos oèekávané zmìny.

Možná úskalí èi problémy:
¨ Neoèekávané zmìny vyvolávají vìtší odpor

a neporozumìní než zmìna, která byla plánována a prodiskutována.
¨ Plán zmìny bez jasné motivace potøeby této
zmìny nebo s nejasnými èi skrytými dlouhodobými cíli vyvolá zmatek a nedùvìru.
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Závìrem uveïme, že Wissema (1991) naèrtl øadu
dùležitých faktorù, které jsou spojeny s potenciálem pro zmìnu v organizaci. Tyto lze snadno pøevést do prostøedí školní organizace (viz tabulku
4.1).
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Tabulka 4.1

Potenciál zmìn ve školní organizaci

Potenciál pro zmìnu je:
malý

velký

není dùvìra ve vedení (školy), kontakty mezi èleny personálu
jsou na nízké úrovni

dùvìra ve vedení (školy); dobrý kontakt mezi èleny personálu

škola (jako organizace) jasnì nestanovila nebo nemá
dlouhodobé cíle

dlouhodobé cíle školy (jako organizace) jsou dobøe
komunikovány a jsou jasné

strategie rozvoje školy neexistuje nebo není jasná

strategie rozvoje školy je jasná a je dobøe komunikována

škola má defenzivní strategii (napø. snaží se zvládat problémy
místo toho, aby se hledalo øešení, jak jim pøedejít)

škola má ofenzivní strategii (a pøizpùsobuje se novým
problémùm a požadavkùm)

škola má nízkou kulturní identitu (étos) nebo se její kultura
nìkolikrát zmìnila

škola má jasnou kulturní identitu (étos), o které vìdí všichni
zainteresovaní

škola má nejasnou organizaèní strukturu

škola má jednoduchou nebo transparentní strukturu

škola je souèástí rozsáhlejší struktury (napø. spadá pod školní
úøad nebo školní radu, která pracuje mimo školu)

škola je nezávislá nebo mùže rozhodovat o tom, jak se bude
rozvíjet

škola je „stará“ (velká vìtšina uèitelù a vedení školy je
støedního vìku nebo starší)

škola je „mladá“ (tzn. je v ní dobrý pomìr mladých,
tj. flexibilnìjších, a starších – zkušenìjších uèitelù)

škola je velká (ve škole je hodnì studentù, hodnì uèitelù,
vyuèuje se v nìkolika budovách)

škola je malá nebo støední velikosti (studenti a uèitelé se
vzájemnì znají a vidí se každý den)

škola dosahuje slabých výsledkù (vysoké procento studentù,
kteøí pøedèasnì ukonèí docházku, slabý prospìch studentù
posledních roèníkù, špatná spoleèenská atmosféra, hodnì
studentù opakuje roèník, rychlé støídání uèitelù, vysoká
nemocnost personálu)

škola dosahuje dobrých výsledkù (nízké procento studentù,
kteøí pøedèasnì ukonèí docházku, dobrá spoleèenská
atmosféra, málo studentù opakuje roèník, práci mìní málo
uèitelù, nízká míra nemocnosti personálu)

4.3.3 Komunikace
Øada uèitelù si stìžuje na chabou komunikaci ve
škole. Èasto s nimi souhlasí i rodièe/zákonní zástupci dítìte, kteøí zažívají stejný problém. Z takové nedostateèné komunikace vznikají nedorozumìní, frustrace, konflikty a pøedevším dochází ke
ztraceným pøíležitostem. Dobrá komunikace ve
škole napomáhá k rychlému a úèinnému vyøešení
problematického chování nebo potíží s uèením.
Komunikace není procesem akce a reakce, nýbrž
interakce, vzájemných a simultánních vlivù. Dobrou komunikací se zajišťuje, aby se informace vymìòovaly zpùsobem, který zaruèí, aby zúèastnìné
strany rozumìly objektu komunikace, a zároveò
umožòuje „upøímný“ vztah a vzájemný respekt.
Studenti se ve školním prostøedí musí cítit bezpeènì. Má to velký význam pro jejich rozvoj, ale také
pro øešení citlivých otázek o drogách a jejich zneužívání. Pøedpokladem je, že se všichni zainteresovaní mohou spolehnout na to, že bude zaruèeno
jejich soukromí. Informace, které studenti sdìlí
uèitelùm dùvìrnì, by bez souhlasu studentù nemìly být poskytovány dalším osobám ve škole.
Kdykoli se objeví nìjaké právní nebo jiné dilema
ohlednì toho, jak zajistit, aby byly informace tajné,
mìli by mít studenti i uèitelé možnost tento problém prodiskutovat s nìkým, komu dùvìøují. Uèitelé a další personál školy by studentùm nikdy nemìli slibovat bezvýhradnou diskrétnost, protože
to nemusí být v nejlepším (zdravotním) zájmu stu-
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denta nebo to mùže pøesáhnout možnosti, které
uèitelùm ukládá zákon.
Školní kultura je významnì urèována kvalitou
komunikace. Dobrá komunikace nám pak mùže
zajistit mnohem kvalitnìjší spolupráci všech
zúèastnìných. Komunikace by se mìla vést srozumitelným jazykem a pro všechny, na které se zamìøuje, by mìla být jasná a transparentní. Navíc
by mìla vytváøet most smìrem k okolnímu svìtu.
K otevøené komunikaci lze pøistoupit ze dvou rùzných níže uvádìných pohledù.

4.3.3.1 Poskytování podpory
Poskytovat podporu znamená, že se oceòují
úspìchy a zkušenosti studentù i to, co se nauèí.
Znamená to, že se ke studentovi pøistupuje bez
pøedsudkù a co nejnezaujatìji; jinými slovy, postoj
je založen na tom, že studenta bezpodmíneènì akceptujete jako osobu. Dále to znamená, že nemoralizujeme ani neobviòujeme. Co nejpozitivnìji
hodnotíme pøínos, odpovìdi i dovednosti studentù. Studenti s vysokým pozitivním hodnocením
jsou schopni chápat sami sebe pozitivnì. Mají
schopnost být pyšní na své silné stránky a ménì
se spoléhat na to, že je ocení ostatní. Tím pádem
jsou lépe vybaveni k tomu, aby odolali tlaku skupiny. Bylo by ideální, pokud by se èlenové skupiny
mohli v tìžkých èasech vzájemnì podporovat
a kdyby mìli v pøípadì potøeby vìtší schopnosti
odolávat negativnímu tlaku.
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Míru podpory lze zvýšit následujícími zpùsoby:

Možná úskalí:

¨ peèlivým pozorováním, rozlišováním mezi po-

¨ Vlastní obsah komunikace se ztratí, protože se

¨
¨

¨
¨
¨

zorováním a interpretací, uvìdomìním si možností vlastních interpretací;
aktivním nasloucháním pomocí parafrázování
a rekapitulace;
získáváním podnìtù z prohlášení, poznámek,
otázek, zájmù a problémù studenta; takto lze
zajistit, abyste se nevzdálili chápání zpùsobu života studenta;
kladením otevøených otázek;
tak, že se ovládnete, než zaènete reagovat defenzivnì nebo útokem;
peèlivým výbìrem mezi tìmito technikami.

4.3.3.2 Kouèování (couching)
Kouèování – znamená, že se snažíte studenta vést
k novému kroku v procesu vývoje (proces myšlení, rozvoj hodnot, norem a postojù). Kouèování je
relativnì novou metodou vzdìlávání, která vzešla
ze ziskového sektoru. Je definováno jako plánovaný a øízený proces, pøi kterém si student pod dohledem urèeného vzdìlavatele (kouèe) osvojuje
schopnosti, znalosti a dovednosti, které potøebuje
pro svùj osobní rozvoj.

Kouèování lze zlepšovat:
¨ tím, že se do konverzací a diskuzí ve tøídì zapojí
i studenti, kteøí s tím potøebují více pomoci;

¨ kladením pøesných a na cíl zamìøených otázek;
¨ podporováním vyjadøování nových nápadù;
¨ podporováním studentù v tom, aby kriticky
zhodnotili své vlastní názory, postoje a chování;

¨ kladením takových otázek, na nìž lze odpovìdìt bez toho, aby je druhá strana chápala jako
ohrožení.

Dùležité body ohlednì komunikace:
¨ Jsou si zainteresovaní vìdomi toho, jaký model se používá?

¨ Vytvoøte pøíležitosti k tomu, aby si uèitelé sami
mohli budovat tým.

¨ Zvažte strukturu komunikace a vìnujte pozornost všem komunikaèním sítím ve škole.

¨ Mezery v komunikaci v rámci školy lze odhalit
napøíklad v rámci spoleèných školení.

¨ Rovnost komunikace mezi a se všemi participanty ve škole.

¨ Využívejte rùzných prostøedkù komunikace: internet, e-mail, divadelní scénka nebo pøedstavení, nástìnky, plakáty, školní periodika.
¨ Výcvik v komunikaci.
¨ Zajistìte, aby všichni zainteresovaní mìli stejné pøíležitosti komunikovat své názory a pohledy.
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vìnuje pøíliš mnoho pozornosti komunikaèním
technikám.
¨ Komunikace nemá žádné výsledky, nikam nevede.
¨ Komunikace existuje pouze na papíøe, nikoli
v praxi.
¨ Ne všichni zainteresovaní jsou schopni vyjádøit
se verbálnì.
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NÁSTROJ 4.1
Test: Jak se uèitel vypoøádává s participací
(úèastí)
KROK 1
Zamyslete se nad svými schopnostmi/dovednostmi a pokuste se je oznámkovat
od 1 (minimum) do 7 (maximum).

Schopnost/dovednost
1

sdìlit své pocity ostatním

2

ukázat pochopení pro ostatní

3

zjistit, jaké mají ostatní pocity

4

navrhnout nebo stanovit limity

5

nabídnout pøátelství ostatním

6

kriticky hodnotit chování druhých

7

koncipovat myšlenky

8

zjistit reakce dalších osob

9

øídit èas svùj i èas ostatních

10

konfrontovat ostatní

11

interpretovat prohlášení ostatních

12

chválit ostatní

13

pøijímat ostatní

14

radit ostatním

15

øídit aktivity, na kterých se ostatní podílejí

16

vysvìtlovat situace, které se týkají ostatních

17

aktivnì participovat spolu s ostatními

18

ptát se druhých

19

projevit ostatním svoje city

20

shrnout (sumarizovat) prohlášení ostatních

21

navrhovat postupy

22

chovat se k ostatním opravdovì (autenticky)

23

riskovat spolu s ostatními

24

pøevádìt chování na myšlenky

25

rozvíjet s ostatními úzké vztahy

26

pracovat s procesem rozhodování

27

pomáhat ostatním pochopit jejich zkušenosti

28

inspirovat ostatní
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Min
1

2 3

4

5

6

Max
7
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KROK 2
Do níže uvedené tabulky pøeveïte známky, které
jste si dali (jako vedoucí, kouè nebo kolega) ve
spojitosti s výše uvedenými schopnostmi a dovednostmi, a postupujte následovnì:
Napište své známky pro otázky 1, 6, 10, 14, 17, 23,
28 do øádku A (= stimulace / emoce).
Napište své známky pro otázky 2, 5, 12, 13, 19, 22,
25 do øádku B (= zájem a starost o druhé / podpora).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Napište své známky pro otázky 3, 7, 11, 16, 20, 24,
27 do øádku C (= empatie, komunikace a interpretace).
Napište své známky pro otázky 4, 8, 9, 15, 18, 21,
26 do øádku D (= øízení, rozhodování).
Poté seètìte všechna èísla v každém øádku a vydìlte je sedmi. U každého prvku chování (A–D) se
bude výsledek pohybovat mezi jednièkou až sedmièkou.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A
B
C
D
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KROK 3
Tento prùmìr vyjadøuje vaše chování v souvislosti
s každou ze základních funkcí. Mìjte na pamìti, že
hodnotíte sami sebe. Pokud bude výsledné èíslo
pøíliš vysoké nebo nízké, zkontrolujte, v èem se lišily známky ve vodorovném øádku, a zjistìte, která
ze sedmi možností chování u každé základní funk-

ce ovlivnila støední prùmìrnou hodnotu. Poté mùžete do níže uvedeného grafu zakreslit výsledek
u každé základní funkce. Vzájemným propojením
jednotlivých výsledkù (bodù) zjistíte, do jaké míry
se váš výsledek liší od prùmìru.

øízení, rozhodování

7

6

4

3

2

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

stimulace, emoce

empatie, komunikace a interpretace

5

1

2

3

4

5

6

7

zájem a starost o druhé / podpora
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5 Implementace
Úvod: co je implementace?
Pod pojmem implementace se bìžnì chápe uskuteènìní plánu, programu èi strategie v praxi. V této
kapitole nabízíme ètyøfázový plán implementace školního programu prevence drog. Za základní prvky pro zajištìní efektivní implementace prevence zneužívání drog ve školním prostøedí se v tomto
modelu považuje plánování, pøíprava a øízení (management).
Tento ètyøfázový model implementace efektivního
školního programu prevence užívání drog pøedstavuje systematický pøístup zamìøený na školu
jako celek. Pro každou fázi byly identifikovány klíèové otázky, které by školy mìly zvážit, než pøejdou do další fáze.
V ideálním pøípadì by mìla být odpovìï na
všechny otázky kladná, což by mìlo zajistit správné podmínky pro pøechod do další fáze poskytování úèinné prevence zneužívání drog.
Zvláštní význam má fáze udržení programu, na
kterou se obvykle pozapomíná, jakmile již program ve školním prostøedí probíhá. Vìnuje-li se ale
udržovací fázi programu náležitá pozornost a èas,
pomùže to zajistit, aby program prevence užívání
drog byl neustále relevantní, odpovídající a úèinný.
Tento model je prezentován ve formì kontrolního
seznamu, ve kterém je uvedena øada otázek, které
by škola mìla zvážit. V této kapitole jsou obsaženy
i aktivity, které tyto otázky pomohou školám vyøešit.
Není možné vytvoøit specifický a detailní plán implementace, který by se hodil pro všechny školy
v Evropì. Model kontrolního seznamu umožòuje
školám vzít v úvahu odpovìdi na základní otázky
spojené s realizací (implementací) programu a sestavit relevantní detailní plán, který bude odpovídat dané situaci.

5.1

Fáze pøed zahájením programu

nové vedení školy, uèitelský sbor a nepedagogiètí pracovníci, studenti, rodièe/zákonní zástupci dítìte, èlenové školního zdravotnického
týmu. Lze povolat i další odborníky, kteøí poskytnou odbornou expertízu a/nebo podporu,
napø. policisty, personál specializovaných služeb v oblasti léèby závislosti na alkoholu, drogách èi poradenských služeb v této oblasti.

¨ Existují pro tuto pracovní skupinu jasné podmínky pro její fungování?

¨ Byl pro její èleny vyhrazen èas na to, aby se
mohli podílet na èinnosti pracovní skupiny?

¨ Byly jasnì definovány odpovìdnosti a role koordinátora?

¨ Byl koordinátorovi poskytnut èas na to, aby

mohl vykonávat svou funkci a je tato funkce finanènì ohodnocena?

¨ Je pro koordinátora a/nebo èleny pracovní
skupiny potøeba zajistit vzdìlávání nebo jinak
zvýšit jeho znalosti a dovednosti?

¨ Byly ve skupinì jasnì definovány a rozdìleny
úkoly a odpovìdnosti?

5.1.2 Zhodnocení potøeb
¨ Je potøeba provádìt drogovou prevenci?
¨ Kdo tuto potøebu identifikoval (rozpoznal)?

5.1.1 Ustanovení pracovní skupiny
a jejího koordinátora

¨ Jakým zpùsobem byla tato potøeba identifiko-

Tento krok je nezbytný pro zajištìní koordinovaného pøístupu s úèastí všech klíèových zainteresovaných.

¨ Byli do toho zapojeni všichni zainteresovaní?

¨ Jsou v pracovní èi projektové skupinì zastoupeni všichni klíèoví zainteresovaní vèetnì studentù?

vána?

¨ Jaká je ve škole v souèasnosti úroveò povìdomí, znalostí, sociálních dovedností a zkušeností
s drogami?

¨ Existuje potøeba monitorovat souèasnou situaci, aby bylo možno získat výchozí údaje?

Pøíklad
Do pracovní skupiny zamìøené na školní drogovou prevenci mohou být zapojeni napø. èle-

Implementace

¨ Je spoleèenské klima odpovídající?
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Tabulka 5.1

Model implementace (projekt Evropská zdravá škola a drogy)

Fáze

Pøed zahájením
(pre-start)

Pøíprava/plánování

Zahájení/spuštìní

Udržení

Kdo stojí v èele
procesu

Koordinátor pracovní
skupiny

Koordinátor pracovní
skupiny

Koordinátor pracovní
skupiny

Pracovní skupina,
koordinátor týmu, který
bude program provádìt

Klíèové úkoly
v této fázi

¨
¨
¨

sestavit pracovní
skupinu a urèit
koordinátora
zhodnocení potøeb
práce na analýze
potøeb a zájmu
zainteresovaných øešit
identifikované
problémy a vytváøení
odpovídajícího
spoleèenského klimatu

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Komunikace

¨
¨
¨
¨

zvýšení povìdomí
zvýšení profilu drogové
výchovy
prošetøení, diskuze
a debaty
práce na dosažení
konsensu

¨

¨
¨

Otázky
Pokud jste na
tyto otázky
odpovìdìli
kladnì, pøejdìte
do další fáze.
Pokud jste na
nìkterou
odpovìdìli
zápornì,
pokraèujte
v práci na této
fázi.
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1. Jsou klíèoví
zainteresovaní
zapojeni do drogové
prevence ve školním
prostøedí a jsou v ní
zaangažováni? Vìdí,
co je to úèinná
drogová výchova?
2. Je spoleèenské klima
ve škole zpùsobilé
k tomu, aby se v nìm
rozvíjela a implementovala drogová výchova?
3. Provedla se ve škole
analýza potøeb?
4. Lze na drogovou
výchovu vyhradit èas
a prostøedky?

dosažení shody
o dlouhodobých
a krátkodobých cílech
volba školního
programu prevence
užívání drog
vývoj plánu opatøení
(akèního plánu)
zhodnocení potøeb
v oblasti vzdìlávání
práce na vývoji školní
drogové strategie
identifikace potøebných
finanèních prostøedkù
a zdrojù

¨

zainteresovaní si
vzájemnì sdìlují
problémy a snaží se je
prozkoumat èi
promyslet
zapojení celé školy do
vývoje strategie
podpora chápání
strategie

¨

¨

sestavení týmu, který
bude provádìt
program ve tøídì
zachování zapojení
zainteresovaných

¨

¨

¨

¨

¨
¨
¨

motivování pracovního
týmu
budování týmu
výmìna a prozkoumání
nápadù a obav
zachování zapojení
zainteresovaných

¨
¨
¨
¨

zachování odborné
kvalifikace, zájmu,
motivace a entuziasmu
pracovního týmu
posouzení rolí
a odpovìdnosti
pracovní skupiny
a koordinátora
posouzení,
pøizpùsobení a rozvoj
školního programu
prevence užívání drog
zachování zapojení
zainteresovaných
sdílení informací
prùbìžné informování
motivování personálu
zachování profilu
drogové výchovy

1. Prokázalo se, že je
1. Byl ze èlenù sboru
1. Byl odsouhlasen
program pro studenty
sestaven tým pro
odpovídající a úèinný
poutavý a úèinný?
provádìní drogové
program drogové
prevence? Dostává se 2. Jsou klíèoví
výchovy, který
zainteresovaní vèetnì
tomuto týmu
splòuje dohodnuté
pracovní skupiny
podpory, vedení
dlouhodobé
a èlenù personálu
a koordinace?
a krátkodobé cíle?
motivováni a zavázáni
2. Jsou klíèoví
2. Byli po celou dobu
k provádìní
zainteresovaní
této fáze zapojeni klíprogramu?
zapojeni
èoví zainteresovaní?
3. Jsou pøíležitosti
a motivováni?
3. Byla vytvoøena
k tomu, aby se
a zveøejnìna drogová 3. Byly vyhrazeny
pøemýšlelo nad tím,
dostateèné
strategie pro celou
jak lze program
prostøedky na to, aby
školu?
zlepšit?
se zajistilo, že bude
4. Zpracovala pracovní
tým složený
skupina akèní plán?
z pracovníkù školy
program schopen
provádìt úèinnì?

Implementace

Nástroje pro zhodnocení potøeb:

¨ Zvýšit povìdomí o tìchto otázkách. (Jsou si
lidé vìdomi toho, jaké otázky jsou spojeny
s prevencí zneužívání drog ve školním prostøedí, které klade dùraz na zdraví?)

¨ šetøení (napø. formou anonymních dotazníkù),
¨ interview s využitím ohniskových skupin,
¨ hloubkové interview s klíèovými zainteresova-

¨ Zvýšit váhu prevence zneužívání drog ve školním prostøedí. (Rozumìjí všichni èlenové školní
komunity významu prevence zneužívání drog?)

nými,

¨ formální jednání a diskuzní skupiny,

¨ Zajistit pøíležitosti k tomu, aby se nápady a ná-

vrhy mohly promýšlet v rámci diskuzí a debat
s cílem dosáhnout ve školní komunitì shody
a sdíleného pohledu na vìc. (Mìli všichni zainteresovaní pøíležitost podìlit se o své nápady,
obavy a nadìje? Byly pøíležitosti o nich debatovat?)

¨ pøezkoumání lokálních a národních statistických dat,

¨ srovnání lokálních a národních statistických dat
se školními daty,

¨ v nástroji 5.2 jsou uvedena užiteèná cvièení pro

práci na zhodnocení potøeb s rùznými zainteresovanými.

Nástroje pro komunikaci:

¨ setkání pro veøejnost nebo komunitu, personál
a studenty,

Bližší popis nástrojù pro zhodnocení potøeb je
uveden v nástroji 5.1.

5.1.3 Povinnost, angažovanost
a spoleèenské klima
¨ Jsou zainteresovaní zavázáni a motivováni k to-

mu, aby na tomto problému pracovali? Jak to
víte? Dùkazem zájmu zainteresovaných mùže
být jejich aktivní zapojení do aktivit pracovní
skupiny.

¨ Chápe škola otázku školní drogové prevence
a podpory zdraví na školách jako prioritu?
Mùže se to napø. projevovat vyhrazením prostøedkù a èasu.

¨ Rozumí klíèoví zainteresovaní tomu, z èeho se
skládá úèinná prevence zneužívání drog?

¨ Dostává se školní prevenci zneužívání drog

¨ dílny (workshopy),
¨ informaèní noviny a letáky,
¨ nástìnky,
¨ šetøení.
Klíèové otázky, které by se mìly položit na
konci fáze pøed spuštìním programu:
1. Jsou klíèoví zainteresovaní zapojeni do drogové prevence ve školním prostøedí a jsou
v ní zaangažováni? Vìdí a chápou, co je to
úèinná drogová výchova?
2. Je ve škole zpùsobilé spoleèenské klima pro
rozvoj a implementaci drogové výchovy?
3. Provedla se ve škole analýza potøeb?
4. Lze na prevenci zneužívání drog vyhradit èas
a prostøedky?

podpory na regionální a národní úrovni?

¨ Je v rámci vzdìlávacích osnov prostor a èas
na implementaci programu prevence užívání
drog? Pokud ne, lze tento èas a prostor vytvoøit?

¨ Umožòuje existující fyzické prostøedí využívat
interaktivní vyuèovací techniky?

Pokud jste na všechny z tìchto otázek odpovìdìli kladnì, pøejdìte do další fáze spojené s plánováním a pøípravou. Pokud jste na nìkterou
z nich odpovìdìli zápornì, bude pøed pøechodem do druhé fáze ještì nezbytné pracovat na
vývoji programu a/nebo na zvýšení povìdomí
o jeho obsahu, cílech atd.

Další informace jsou uvedeny v kapitole 4.

5.1.4 Komunikace

5.2

Komunikace je základem každé fáze vývoje a implementace drogové prevence v kontextu škol,
které podporují zdravý vývoj svých studentù. Pro
rozvoj úèinné prevence zneužívání drog je dùležité, aby se do ní zapojili všichni èlenové školní komunity. V této první fázi má komunikace následující hlavní úkoly:

5.2.1 Dosažení shody o dlouhodobých
a krátkodobých cílech

Implementace

Fáze pøípravy a plánování

¨ Jakým zpùsobem se bude rozhodovat o obec-

ných krátkodobých a dlouhodobých cílech?
Kdo se na tomto procesu bude podílet? Viz níže
uvedené cvièení podle Tacade.
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¨ Odpovídají tyto krátkodobé cíle modelu

¨ Jsou k dispozici prostøedky na to, aby personá-

Organizace Tacade pøipravila užiteèné cvièení,
které si mohou vyzkoušet všichni zainteresovaní,
aby se mohli zamyslet a shodnout nad dlouhodobými cíli prevence zneužívání drog v prostøedí základní školy (viz nástroj 5.3).

5.2.4 Identifikování prostøedkù, které
jsou zapotøebí k provádìní
drogové prevence

SMART, tedy jsou specifické, mìøitelné, dosažitelné, realistické a èasovì ohranièené?

5.2.2 Plánování kurikula a volba školního
programu prevence užívání drog – viz
kapitoly 2 a 3
¨ Jaké typy iniciativ v oblasti prevence užívání
drog jsou k dispozici?

¨ Existují nìjaké nezávislé agentury nebo poradci, kteøí by škole mohli poradit, jaké typy školních programù prevence drog jsou k dispozici?

¨ Které iniciativy se nejlépe hodí k tomu, aby
bylo dosaženo dohodnutých dlouhodobých
a krátkodobých cílù?
¨ Jsou k dispozici uživatelsky pøívìtivé vyuèovací materiály?

¨ Které iniciativy odpovídají atmosféøe, filozofii

lu mohlo být poskytnuto školení? Jsou k dispozici pøíležitosti k takovým školením: workshopy,
výukové kurzy, týmové vyuèování?

¨ Jsou èlenové pracovní skupiny nebo její koor-

dinátor schopni identifikovat, jaké další finanèní prostøedky budou zapotøebí ke školení,
evaluaci, pøizpùsobování školního programu
prevence užívání drog, získávání materiálù pro
prevenci zneužívání drog nebo mimoškolním
aktivitám?

¨ Jedná se o jednorázové náklady, nebo je bude
tøeba vynakládat každoroènì?

¨ Lze èást prostøedkù pøevést z hlavního školního

rozpoètu pøerozdìlením stávajících prostøedkù?

¨ Jaké další zdroje financování by ještì mohly

být k dispozici? Jde napø. o financování od
místní správy nebo z vládní úrovnì, sponzorské pøíspìvky, místní dobroèinné fondy èi nadace.

a poslání dané školy?

¨ Který program nejlépe zapadá do stávajících
iniciativ, které se ve škole zamìøují na osobní,
sociální, zdravotní a sociální dovednosti?

¨ Obsahuje program základní komponenty, tj.

poskytování informací, rozvoj sociálních dovedností, pozitivního sebehodnocení a sebepøijetí?

5.2.3 Pøíprava na realizaci programu
¨ Je tøeba, aby pracovní skupina pøipravila program práce nebo akèní plán, který bude zahrnovat:
– jednotlivé fáze s postupnými cíli,
– èasový plán – k vytvoøení rozvrhu prací
mùže být užiteèné využít Ganttovy tabulky
(viz nástroj 5.4),
– zdroje a prostøedky,
– pøidìlení úkolù,
– zpìtnou vazbu a monitorování,
– hodnocení.

5.2.5 Vytváøení celkové strategie prevence
zneužívání drog v celé škole a práce
s incidenty spojenými s drogami
¨ Jak se budou podílet všichni zainteresovaní?
¨ Jak se o realizaci politiky a strategie podìlíte se
zainteresovanými?

¨ Jakým zpùsobem se bude školní strategie monitorovat, pøezkoumávat a vyhodnocovat?

¨ Klíèovou roli ve vývoji školní politiky a strategie
by mìla mít pracovní skupina.

Klíèové otázky, kterým by se mìla vìnovat pozornost v rámci školní strategie:

¨ kdy se bude provádìt implementace a kdy se
budou dìlat revize,

¨ odpovìdnosti personálu,
¨ úkoly a odpovìdnosti pro všechny zainteresované,

¨ Zjistìte, jaký typ odborných znalostí je zapotøebí k provedení programu. Má personál potøebné znalosti, dovednosti a odbornou
kvalifikaci? Proveïte zhodnocení potøeb v oblasti vzdìlávání; užiteèným nástrojem je dotazníkové šetøení, viz pøíklad v nástroji 5.5.
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¨ monitorování a evaluace,
¨ dlouhodobé a krátkodobé cíle prevence zneužívání drog,

Implementace

¨ dlouhodobé a krátkodobé cíle školní drogové
strategie,

¨ jakým zpùsobem se bude provádìt prevence

¨ tøídní aktivity,
¨ prezentace.

zneužívání drog, vèetnì toho, jaká metodologie se bude používat,

Klíèové otázky, které by se mìly zodpovìdìt
na konci fáze pøípravy a plánování:

¨ zapojení a spolupráce s externími agenturami,

1. Byl odsouhlasen odpovídající a úèinný program drogové výchovy, který splòuje dohodnuté dlouhodobé a krátkodobé cíle?
2. Mají všichni klíèoví zainteresovaní pocit, že
byli zapojeni po celou dobu trvání této fáze?
3. Byla vytvoøena a zveøejnìna drogová strategie pro celou školu?
4. Zpracovala pracovní skupina plán opatøení
(akèní plán)?

¨ otázky spojené se zdroji a prostøedky,
¨ zachování dùvìrnosti a otázky spojené s ochranou dìtí,

¨ potenciální typy chování a postupy èi aktivity
navržené školou,

¨ zapojení rodièù/zákonných zástupcù dítìte,
¨ geografické hranice pùsobnosti strategie,

Odpovíte-li na tyto otázky kladnì, pøejdìte do
fáze zahájení/spuštìní programu. Není-li tomu
tak, bude ještì nezbytné pracovat na pøípravì
a plánování programu.

¨ registrace a zaznamenávání incidentù,
¨ opatøení a postupy následující po incidentu,

5.3

¨ postupy v oblasti zdraví, sociální péèe a pod-

5.3.1 Sestavení týmu, který se bude
podílet na realizaci projektu èi
programu

pory studentù,

¨ právní otázky.
5.2.6 Komunikace
Klíèové úkoly komunikace v této fázi:

¨ nadále poskytovat všem zainteresovaným pøíležitost k tomu, aby bylo možné diskutovat
o otázkách èi problémech a zabývat se jimi,

¨ zapojení celé školní komunity do aktivit pracovní skupiny pro prevenci zneužívání drog a pøedevším do vývoje školní drogové strategie,

Fáze spuštìní/zahájení programu

¨ Kdo tento tým bude koordinovat?
¨ Shodnou se èlenové týmu na krátkodobých cílech?

¨ Dokáže se tým dohodnout a shodnout na výkladu klíèových otázek?

¨ Budou se poøádat pravidelná setkání? Jaké další metody komunikace se budou používat?

¨ Jakým zpùsobem se zajistí, aby se týmu dostávalo neustálé podpory a vedení?

¨ zvyšování míry povìdomí všech zainteresovaných o strategii a její pochopení,

¨ propojení s národními a místními iniciativami
vèetnì místní správy a samosprávy.

¨ Jak budou zajištìny potøeby v oblasti vzdìlává-

ní a profesního rùstu èlenù týmu a jak bude zajištìno jejich pokrytí?

5.3.2 Zahájení projektu èi programu
Komunikaèní nástroje:

¨ diskuze a debaty v rámci formálních jednání
a porad,

¨ Bylo urèeno datum?
¨ Jak budou informováni všichni klíèoví zainteresovaní?

¨ workshopy,
¨ informaèní noviny nebo letáky,
¨ šetøení a mapování,
¨ šíøení školní strategie,
¨ nástìnky,
Implementace

¨ Byl zaveden mechanizmus pro to, abyste do-

stávali zpìtnou vazbu od studentù, rodièù/zákonných zástupcù dítìte, personálu a dalších?
Jak bude tato zpìtná vazba využita?

¨ Pøipravila se škola na zájem ze strany médií?
Který pøedstavitel školy se bude zabývat pøípadným zájmem médií?
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5.3.3 Zachovejte trvalou podporu
a zapojení klíèových
zainteresovaných
¨ Jakým zpùsobem jsou zainteresovaní prùbìžnì informováni a zapojováni do vývoje týmu,
který se podílí na projektu?

¨ Existují možnosti profesionálního rozvoje èlenù týmu?

¨ Jsou zavedeny mechanizmy pro trvalou podporu?

¨ Vìdí èlenové týmu o zmìnách v legislativì,
dobré praxi, užívání drog a vzdìlávání?

¨ Cítí tým podporu ze strany klíèových zainteresovaných?

5.3.4 Komunikace

5.4.2 Posouzení a pøizpùsobení programu
¨ Používá se evaluace a monitorování programu
v procesu jeho hodnocení?

V této druhé fázi jsou hlavními úkoly komunikace:

¨ motivování týmu, který se podílí na projektu –

¨ Jsou do pravidelného posuzování zapojeni nejrùznìjší zainteresovaní?

relevantní cvièení najdete v nástroji 5.6.,

¨ budování týmu,

¨ Jsou pøíležitosti k tomu, aby se znovu zhodnotily potøeby rùzných zainteresovaných?

¨ zajištìní podpùrného prostøedí pro výmìnu

¨ Jsou pøíležitosti k tomu, aby se program nadále

¨ udržení zapojení klíèových zainteresovaných.

¨ Je program úèinnì integrován do výukových

a zkoumání nápadù, myšlenek, ale i obav,

pøizpùsoboval a rozvíjel?

osnov, aby se zajistila jeho udržitelnost?

Komunikaèní nástroje:

¨ pravidelná jednání a porady týmu,
¨ informaèní noviny a letáky,
¨ workshopy a školení pro projektový tým,
¨ informativní nástìnky.

¨ Bylo by vhodné program rozšíøit?
¨ Rozvíjí se program a pøizpùsobuje se novým
trendùm a vývoji?

¨ Rozvíjí se program takovým zpùsobem, aby

vyhovoval mìnícím se potøebám studentù
a školy?

Bližší informace najdete v kapitolách 6 a 7.
Klíèové otázky, které by se mìly položit na
konci fáze zahájení programu:
1. Byl sestaven projektový tým, který bude provádìt drogovou prevenci? Dostává se tomuto týmu podpory, vedení a koordinace?
2. Jsou zapojeni klíèoví zainteresovaní a zavázali se k úèasti na preventivním programu?
3. Byly pøidìleny dostateèné prostøedky na zajištìní toho, aby tým projektu mohl prevenci
provádìt úèinnì?
Pokud jste na tyto otázky odpovìdìli kladnì,
pokraèujte se ètvrtou fází programu. Pokud ne,
bude ještì nezbytné investovat do zajištìní týmu, prostøedkù a zapojení zainteresovaných.

5.4.3 Zapojení klíèových zainteresovaných
¨ Bylo zachováno zapojení všech zainteresovaných?

¨ Cítí se zainteresovaní zapojeni a zúèastnìni?
5.4.4 Pøezkoumání rolí a odpovìdností
pracovní skupiny a koordinátora
¨ Jsou pøíležitosti k tomu, aby se pøezkoumaly
kompetence pracovní skupiny?

¨ Zmìnily se role a kompetence koordinátora?
¨ Je tøeba pøezkoumat, kdo by mìl být èlenem
pracovní skupiny?

5.4

Fáze udržení programu

5.4.1 Zachování odborné kvalifikace,
zájmu, motivace a entuziasmu týmu

¨ Má pracovní skupina stále nìjakou roli, kterou
by mìla vykonávat?

¨ Jakým zpùsobem jsou do programu zapojováni noví èlenové týmu?

72

Implementace

5.4.5 Komunikace

¨ hodnotící setkání pro celou školní komunitu,

Klíèové úkoly komunikace ve ètvrté fázi:

¨ konference,

¨ sdílení informací,

¨ webová stránka.

¨ zajistit, aby lidé byli informováni o vývoji v ob-

Klíèové otázky v této fázi:

lasti výzkumu, trendù, legislativy a dobré praxe,

¨ motivování èlenù týmu, pracovní skupiny a klíèových zainteresovaných,

¨ zachování profilu práce,
¨ nástroje,
¨ nástìnky s èlánky, písemnostmi atd.,
¨ pravidelné jednání a porady týmu,

1. Prokazuje se, že je program efektivní a poutavý pro studenty?
2. Jsou klíèoví zainteresovaní vèetnì pracovní
skupiny a èlenù personálu motivováni a zavázáni k provádìní programu?
3. Jsou pøíležitosti k tomu, aby se zkoumalo,
jak lze program zlepšit?
Kladné odpovìdi na tyto otázky jsou základem
pro zachování úèinné a relevantní prevence
zneužívání drog ve školním prostøedí, které
podporuje zdraví.

¨ informaèní noviny nebo letáky,

Implementace
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Nástroj 5.1
Techniky získávání informací /
nástroje pro zhodnocení potøeb
Šetøení (prùzkumy) obvykle poskytují srovnatelná
kvantitativní data (tj. odpovìdi na otázku „co?“)
pomocí jedné z následujících technik: strukturovaná nebo semistrukturovaná interview, dotazníky
a postojové škály. Mohou poskytnout celkový pøehled o úrovni znalostí, chování, postojích a oèekávání participantù. Konkrétní výhodou tìchto šetøení je, že do procesu zhodnocování potøeb lze zapojit velký poèet lidí. Existují techniky, jak zajistit, aby
se úèastníci mohli o své znalosti, zkušenosti a názory podìlit anonymnì.
Ohniskové skupiny poskytují podrobné kvalitativní informace (tj. odpovìdi na otázku „proè?“).
Malé skupinì participantù se položí øada otevøených otázek, aby se dalo identifikovat, která témata a problémy jsou pro nì významné. Lze vytvoøit
øadu ohniskových skupin, aby se dalo identifikovat, která témata jsou vzorku (skupinì) spoleèná.
Konkrétní výhodou ohniskových skupin je, že participantùm nabízejí pøíležitost prodiskutovat a prozkoumat dùležité otázky, kterých si osoba, která
vede intervenci, nemusela být na zaèátku diskuze
vìdoma.
Ohniskové skupiny mohou být úèinným zpùsobem, jak za krátkou dobu získat širokou škálu detailních informací. V malých skupinách participantù (rodièe/zákonní zástupci dítìte, uèitelé, studenti) nebo zainteresovaných lze ke zjištìní hodnotících aspektù programu používat otevøené otázky.
Mùže ale být složité tyto informace zpracovat
a roztøídit a individuální názory mohou být ovlivnìny i situací ve skupinì.
Dobrým zpùsobem, jak sbírat informace od zástupcù hlavních skupin jsou více èi ménì strukturovaná interview. Vyjádøené názory nemusí být
reprezentativní pro celou skupinu, lze tak ale získat
zpìtnou vazbu o øadì témat a svobodnìji o nich
diskutovat.
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Pøi interview se jedná o více èi ménì strukturovanou verbální komunikaci s jednou èi více osobami
s cílem získat informace o specifických otázkách èi
subjektech. Interview se mohou lišit podle míry
standardizace (strukturovaná, semi-strukturovaná
nebo nestrukturovaná interview), typu kontaktu
(tváøí v tváø nebo s podporou technických prostøedkù) nebo podle poètu osob, se kterými bylo
interview provádìno (individuální nebo skupinová
interview).
Dùkladná interview nebývají direktivní a používají
se v nich otevøené otázky pøi kontaktu dvou osob,
aby se získala kvalitativní data. Rozvrh interview se
používá proto, aby se postupovalo podle nìjaké
struktury, a zároveò se tak zajišťuje, aby zainteresovaný mohl vznést urèitá témata a otázky a aby
bylo možno se jimi detailnì zabývat. V kapitole
o spoleèenském klimatu a zapojení zainteresovaných je uvedeno, kteøí zainteresovaní by se mìli
zapojit. Tato technika pøináší podrobné informace
od relativnì nízkého poètu osob. Je to také velmi
užiteèný výchozí bod pro zhodnocení potøeb.
Porady, jednání a skupinové diskuze nabízejí pøíležitost ovìøit si poèáteèní pocity, myšlenky a nápady jednotlivých úèastníkù. Nenabízejí strukturované prostøedky pro zhodnocení potøeb, ale mohou být užiteèným nástrojem k tomu, aby se dalo
zaèít s procesem zhodnocení potøeb.
K dispozici mùže být i celá škála místních a národních dat o užívání drog a prevenci jejich zneužívání, napø. data zdravotních institucí, kriminální statistiky, zprávy o zdraví veøejnosti a informace od
poskytovatelù služeb zamìøených na øešení následkù užívání alkoholu a drog. Tato data mohou
nabídnout informace o tom, v jakém lokálním
a národním kontextu škola funguje.

Implementace

Nástroj 5.2
Pøístup zamìøený na prevenci zneužívání
drog ve škole jako celku
Cíle
Poskytnout zainteresovaným ve školní komunitì
pøíležitost:

¨ zamyslet se a zkoumat prevenci zneužívání
drog v prostøedí školy a její širší komunitì,

¨ identifikovat, jak škola mùže dospìt k prevenci
zneužívání drog ve škole jako celku,

¨ rozpoznat, jakým zpùsobem mùže pøispìt každý èlen komunity.

Když se dostanete ke škole, je zrovna pøestávka.
Studenti jsou na školním høišti. Co vidíte a slyšíte?
[pauza]
Zazvoní zvonek a studenti se vracejí do tøíd. Jdete
s nimi hlavním vchodem a kráèíte chodbou. Jak to
vypadá uvnitø školy? Èeho si všímáte na chování
dìtí a dospìlých, které potkáváte? [pauza]
Jdete s jednou skupinou studentù do tøídy, díváte
se, jak se usazují do lavic a uèitel jim vysvìtluje, co
budou dìlat. Èeho jste si všimli na vztahu mezi
uèitelem a jeho studenty? Do jakých aktivit jsou
studenti v této hodinì zapojeni? [pauza]

Krok 1
Pøivítejte úèastníky a pøedstavte jednotlivé èleny,
nebo je požádejte, aby se sami pøedstavili.
Krok 2
Vysvìtlete jim, že se s nimi chystáte rozebrat koncept prevence zneužívání drog tak, že je vezmete
na imaginární cestu. Je dobré øíct úèastníkùm, aby
sedìli potichu a se zavøenýma oèima, relaxovali
a uvolnili jakékoli fyzické napìtí.

Je èas na obìd. Jste v jídelnì. Jaká je tam atmosféra? Jak se k sobì studenti chovají a jak na sebe
vzájemnì pùsobí? [pauza]
Procházíte se školou a všímáte si øady dalších
vìcí, které svìdèí o tom, že se jedná o školu, kde
se podporuje zdraví a kde provádìjí skvìlou prevenci zneužívání drog. Zkuste se touto školou ještì minutku èi dvì procházet.” [pauza na jednu až
dvì minuty].

Krok 3

Požádejte úèastníky, aby se v myšlenkách vrátili
do reality a otevøeli oèi.

Øízená pøedstavivost

Aktivita 1 (15–20 minut)

Mluvte tiše a klidnì a postupujte podle následujícího scénáøe.

Co je to zdravá škola, ve které probíhá
úèinná prevence zneužívání drog?

„Vezmu vás na imaginární cestu na velmi zvláštní
místo. Chtìl/a bych, abyste si pøedstavili, že jste
vyrazili na cestu do školy. Procházíte imaginární
krajinou, která je v øadì rysù podobná místu, kde
žijete, je zde ale jeden rozdíl: jedná se o imaginární prostøedí, ve kterém neexistuje problematické
užívání drog, lidé jsou si vìdomi rizik a rozumí
tomu, jak užívat drogy odpovìdnì.

Požádejte participanty, aby pracovali v malých
skupinách po ètyøech nebo pìti a dejte každé skupinì sadu karet oznaèených:

Na této cestì jste neviditelní; vidíte a slyšíte, ale
ostatní o vás nevìdí. Co vidíte nebo slyšíte, když
kráèíte ulicemi? [pauza]
Èeho jste si všimli na ulicích a mladých lidech, které jste na nich potkali? Co vidíte ve výlohách obchodù? Jak se k sobì lidé chovají? [pauza]
Dostáváte se ke dveøím do školy. Je velmi zvláštní:
podporuje se v ní zdraví a probíhá v ní komplexní
program prevence zneužívání drog.

Implementace

¨ prostøedí,
¨ étos (kulturní identita),
¨ vztahy mezi studenty a personálem,
¨ kurikulum / osnovy,
¨ vztah mezi domovem a školou.
Požádejte každou skupinu, aby pod každou tuto
hlavièku na flipchart napsala seznam toho, co by
oèekávala, že uvidí ve zdravé škole s úèinnou prevencí zneužívání drog. Povìste všechny listy flipchartu na stìny a øeknìte celé skupinì, aby si je
pøeèetla.
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Aktivita 2 (20 minut)

Shrnutí a evaluace

Jak se s tím vyrovnává naše škola a jak se
mùžeme zlepšit?

Seskupte se kolem každé osoby, která bude mluvit
o tom, co „sama udìlá, aby škole pomohla stát se
zdravìjším místem“.

Na základì nápadù uvedených na listech flipchartu požádejte celou skupinu, aby zvážila, které
z nich už jsou v jejich škole zastoupeny a které oblasti nebo body by se mohly dále rozvíjet a zlepšovat. Pomozte skupinì sestavit seznam aktivit èi
opatøení, ve kterém bude uvedeno i to, jakou mají
prioritu.

(Pøevzato z publikace Tacade Skills for the Primary
School Child I am, I know, I can. 2001)

Aktivita 3 (30 minut)
Kdo co musí udìlat, aby naší škole pomohl
k tomu, aby byla ještì zdravìjší a schopnìjší
provádìt úèinnou prevenci užívání drog?
Rozdìlte úèastníky do malých skupin a požádejte
každou skupinu o to, aby se soustøedila na nìkteré body z vytvoøeného seznamu (akèního plánu)
a zvážila, jakou roli mùže hrát každý jednotlivý zainteresovaný v tom, aby se dosáhlo žádoucího výstupu. Zaznamenejte tyto informace do tabulky
a podìlte se o nì s celou skupinou.

Kdo?

Vedoucí osoba (osoby) Co?

V jakém termínu?

Dùkaz o splnìní?

Tým vyššího vedení
Uèitelé
Pomocný personál
Øeditel školy
Rodièe/zákonní zástupci dítìte
Studenti
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Nástroj 5.3
Krátkodobé cíle prevence zneužívání drog
Cíl

nedùležité

Aby participanti prodiskutovali a shodli se na krátkodobých cílech školní prevence zneužívání drog.
dùležité

Materiály: velký list papíru (flipchart), na kterém
bude nakreslen níže uvedený terè a soubor výrokù; každý z nich by mìl být uveden na samostatném listu.
velmi dùležité

Pracujte ve skupinách o ètyøech èi pìti lidech
a dejte každé skupinì soubor výrokù a velký list
papíru s namalovaným terèem.

Výroky
¨ Zabránit mladým lidem užívat drogy.
¨ Pomoci mladým lidem minimalizovat škody
spojené s rozhodnutím užívat drogy.

¨ Poskytovat informace o podpùrných službách.
¨ Sdìlit mladým lidem, jak užívat drogy bezpeènì(ji).

¨ Zpozdit zaèátek prvního užití u studentù, kteøí
by nìkdy chtìli experimentovat.

¨ Pøesvìdèit ty, kteøí experimentují s drogami
nebo je zneužívají, aby s tím pøestali.

¨ Zvážit hodnoty a postoje k užívání drog.
¨ Uèit mladé lidi o obecných otázkách spojených
s drogami.

¨ Odstrašit je od toho, aby nìkdy užívali drogy.
¨ Ilustrovat výhody života bez drog.
¨ Zdùraznit, k jakému utrpení, špínì a zloèinnosti
mùže dojít kvùli užívání drog.

¨ Informovat mladé lidi o tom, že užívání drog
vede k závislosti na chemických látkách.

¨ Korigovat mýty nebo mylné názory na úèinky
drog.

¨ Poskytnout mladým lidem pøesné poznatky.
¨ Zvýšit míru pozitivního sebehodnocení a sebevìdomí mladého èlovìka.

Implementace

¨ Vytvoøit klima, ve kterém se mladí cítí pøíjemnì
a jsou schopni diskutovat o svém užívání drog
nebo o užívání drog v rodinì.

¨ Pomoci omezovat problémy, které má škola

v souvislosti se zneužíváním drog, pokud je to
v daném místì vhodné.

¨ Dávat dobrý pøíklad chování spojeného s drogami.

¨ Rozvíjet dovednosti mladých lidí odmítnout nabídnuté drogy.

¨ Zvýšit míru rozhodovacích schopností mladých lidí.

¨ Pomoci mladým lidem rozlišovat mezi rùznými
drogami a zvážit vlastní užívání, zneužívání, pøínosy a škody.

Tyto výroky se týkají možných cílù prevence zneužívání drog. Požádejte každou skupinu, aby každé
z tìchto prohlášení prodiskutovala a shodla se na
tom, kam je zaøadit. Jakmile s tím budou všechny
skupiny hotovy, požádejte je, aby identifikovaly
ètyøi klíèové cíle prevence zneužívání drog a sdìlily je ostatním. Shodne se na nich celá skupina?
A jak lze øešit pøípadné neshody?
Koordinátor skupiny mùže zdùraznit v diskuzi nìkteré z následujících bodù, pøedevším tedy dùležitost:

¨ podporovat znalost a sociální dovednosti mladých lidí, jež jim umožní èinit informovaná rozhodnutí,
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¨ poskytovat pøíležitosti k tomu, aby mladí lidé

¨ existence vládních pøedpisù a národní strate-

¨ umožnit, aby mladí lidé mohli zvýšit své pozi-

Stojí za to také zvážit, zda lze jádro cílù identifikovaných skupinou zaøadit do školní drogové strategie.

¨ vyhnout se oznaèování viníkù a zvyšování stra-

(Pøevzato z publikace Tacade Skills for the Primary
School Child – Part 3. The World of Drugs’ 1995)

mohli rozebírat postoje a hodnoty spojené
s užíváním drog a rizikovým chováním,

tivní sebehodnocení a sebedùvìru,

chu, který mùže mít negativní úèinky na duševní zdraví a duševní pohodu mladých lidí,
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gie obsahující klíèová témata ve vztahu k prevenci zneužívání drog.

Implementace

Nástroj 5.4
Ganttova tabulka
Aktivita/úkol

týden 1

týden 2

týden 3

týden 4

sestavit pracovní
skupinu

týden 5

týden 6

týden 7 týden 8 týden 9

týden 10

prázdniny

identifikovat
koordinátora
zhodnotit potøeby
pøipravit (design)
dotazníku
identifikovat vzorek
provést prùzkum
shromáždit data
analyzovat data
prezentovat zjištìní
pøipravit èasový
rozvrh provádìní
interview
provádìt interview
shromáždit data
analyzovat data
prezentovat zjištìní
pøipravit informaèní
noviny, ve kterých se
podìlíte o výsledky
distribuovat
informaèní noviny

Toto je fiktivní pøíklad Ganttovy tabulky. Cílem je
ilustrovat, jak lze základní Ganttovu tabulku použít
jako užiteèný nástroj k plánování. Lze ji použít pro
plánování èasového rámce projektu nebo dané
práce. Tento pøíklad se soustøeïuje na zhodnocení potøeb.

ní pøi pøípravì dotazníku by vyvolalo øetìzový úèinek: opozdilo by se zahájení prùzkumu, èímž by se
ve finále mohlo opozdit vytvoøení a rozšíøení informaèních novin. V prùbìhu projektu lze Ganttovu
tabulku pravidelnì aktualizovat, aby se daly lépe
øídit úkoly i èas.

Svìtlá políèka oznaèují, kdy by se mìl daný úkol
vykonávat. Tmavá políèka pøedstavují potenciální
problémy (v souvislosti s èasem). Ganttova tabulka ilustruje, jaké potenciální dopady mùže mít
zpoždìní splnìní nìkterého z úkolù. Napø. zpoždì-

Ganttovy tabulky lze využít pro potøeby velmi detailního plánování. Samostatná Ganttova tabulka
by se napø. dala vytvoøit pro sestavení pracovní
skupiny. Byly by v ní uvedeny všechny úkoly, které se musí provést, aby ji bylo možno zøídit.

Implementace
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Nástroj 5.5
Dotazník ke zjištìní potøeb v oblasti školení
Každý školní program prevence užívání drog klade rozdílné nároky na dovednosti svých realizátorù. Proto v následujícím seznamu zaškrtnìte pouze témata, která jsou relevantní pro váš školní program prevence užívání drog.
1. Myslíte si, že jste kompetentní (tj. máte odpovídající znalosti a dovednosti) v následujících oblastech? Zaškrtnìte odpovídající políèko.
velmi
1

2

3

vùbec
4

trendy mezi mladými lidmi a trendy v užívání drog
legální otázky spojené s užíváním drog
postoje k užívání drog
pøístupy ke vzdìlávání v oblasti drog a alkoholu
pøíležitosti v osnovách
zacházení s citlivými otázkami vèetnì schopnosti odhalit
vlastní citlivá témata
nácvik životních nebo sociálních dovedností
(napø. rozhodování, komunikace, zhodnocení rizik)
interakèní vyuèovací techniky
budování pozitivního sebehodnocení
øešení incidentù spojených s drogami
specializovaná podpora pro mladé
další – prosím, uveïte které

2. Když se podíváte na odpovìdi na výše uvedené otázky, myslíte si, že by bylo užiteèné zajistit další školení nebo výcvik?

3. Pokud ano, které z následujících výukových
nebo výcvikových technik pokládáte za užiteèné? Zaškrtnìte odpovídající políèko.

¨ ano

¨ workshopy, výukové kurzy

¨ ne

¨ úèast na konferencích

¨ nejsem si jistý(á)

¨ týmové vyuèování
¨ pozorování (náslech)
¨ studium relevantní literatury
¨ semináøe a diskuzní skupiny
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Nástroj 5.6
Motivování projektového týmu – Cesta,
kterou máme za sebou
Cíle

Otázka 3

Poskytnout úèastníkùm pøíležitost, aby mohli:

Identifikujte, s jakými potížemi a bariérami jste se
setkali v daném èasovém období.

¨ pøemýšlet o tom, jakého pokroku se dosáhlo,
¨ identifikovat úèinné strategie, které se využívaly, aby bylo možné program rozvíjet,

Otázka 4

¨ pøijít s nápady, jak oslavit úspìch.

Identifikujte, jaké strategie se použily k tomu, aby
se odstranily bariéry a potíže a dosáhlo se pokroku
v prevenci zneužívání drog ve školách.

Krok1

Krok 2

Požádejte participanty, aby pracovali v malých
skupinách a vyplnili následující diagram na flipchartu.

Požádejte každou skupinu, aby všem ostatním
poskytla zpìtnou vazbu o své práci a prodiskutujte s celou skupinou, jakých úspìchù se dosáhlo v daném období.

Otázka 1
Popøemýšlejte, v jaké situaci ohlednì prevence
zneužívání drog se škola nacházela pøed X lety.

Požádejte celou skupinu, aby se vyjádøila, jakými
rùznými zpùsoby lze tyto úspìchy oslavit. Závìrem rozhodnìte o dalších krocích, jak tyto oslavy
zorganizovat a kdo to bude mít za úkol.

Otázka 2
Zvažte, v jaké situaci ohlednì prevence zneužívání
drog se škola nachází nyní.

1

Jaká byla situace pøed X lety?

2

Jakého pokroku jsme dosáhli?

3

S jakými potížemi jsme se setkali …

4

Jaké strategie jsme použili, abychom tyto potíže pøekonali …

Implementace
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6 Monitorování
V této kapitole se budeme vìnovat monitorování, tj. sbìru a systematickému uspoøádávání informací
od rùzných skupin ve škole. Vysvìtlíme si, proè by se mìlo monitorovat, definujeme skupiny, o kterých (èi od kterých) se budou sbírat informace, a naznaèíme, jakými metodami a nástroji lze tyto informace sbírat a uspoøádat. Budeme se vìnovat i otázce, jak pracovat s materiálem a jak jej popisovat.
Zároveò s touto kapitolou byste si mìli prostudovat i dotazníky a informace, jak je používat (viz Nástroj 6.1 a Pøíloha 3).
Monitorování znamená sbìr a organizaci dat
o trendech èi konkrétním jevu. Tato data lze pozdìji interpretovat a vyhodnotit. Monitorování urèitých aspektù je základem pro evaluaci a pøizpùsobení intervencí potøebám každé dané školy. Monitorování a evaluace jsou sice rozdílnými koncepty,
pøesto jsou úzce propojeny: èasto je pøedpokladem pro kvalitní evaluaci existence a využití monitorovacího systému pro sbìr a organizaci informací. V této kapitole se budeme vìnovat hlavním aspektùm monitorování a pøedstavíme si nástroje
pro monitorování a shromažïování informací.
Evaluaci si popíšeme v sedmé kapitole.
Nìkolikrát se zmíníme o monitorovacím systému,
který je tvoøen souborem dotazníkù a návodem
k použití monitorovacího systému (Pøíloha 3). Budete-li této kapitole chtít lépe porozumìt, zkuste si
zároveò proèíst i související kapitoly Nástroj 6.1
a Pøílohu 3.
Monitorovat lze øadou zpùsobù. V tomto dokumentu se zamìøujeme na standardizované nástroje pro sbìr informací na úrovni školy; takové monitorování mùže škola provádìt sama bez úèasti
externích expertù. Vytvoøit standardizované modely pro sbìr kvalitativních dat (tj. „proè“ se nìco
dìje?) je nelehký úkol, a tak se vìtší èást této kapitoly zabývá rùznými zpùsoby sbìru a využití kvantitativních dat (tj. „co“ se dìje?).
V ideálním pøípadì by monitorování mìlo být souèástí integrovaného rámce školního programu (viz
obrázek 6.1) a mìlo by zajistit základ pro školní aktivity a zpìtnou vazbu o procesu jejich implementace. Zde uvedené nástroje lze použít i mimo tento

Obrázek 6.1

rámec, nejsou-li ale podpoøeny dalšími opatøeními, snižuje se míra jejich užiteènosti.
Monitorovací nástroj, který by se mìl používat pøi
preventivní práci, by se nemìl omezovat jen na
otázky konzumace drog nebo se na nì pøíliš zamìøovat. Stejný význam èi dùležitost mohou mít i další faktory, napø. spoleèenské klima ve škole a zpìtná vazba o probíhajících aktivitách atd. Monitorování jako takové je klíèovou oblastí školní drogové
prevence a dùležitou souèástí zhodnocení provedené práce.
K vytvoøení kvalitního monitorovacího nástroje je
tøeba zodpovìdìt následující ètyøi otázky:

¨
¨
¨
¨

Proè monitorovat?
Které skupiny by mìly poskytovat informace?
Jaká témata by se mìla monitorovat?
Jak by se mìlo monitorovat?

6.1

Proè monitorovat?

Pøi zavádìní èi provádìní/øízení programu ve škole
je dùležité znát informace o výchozí situaci, aby
bylo možné sledovat, k jakému vývoji v jeho prùbìhu dochází. Pro kvalitní plánování má zásadní
význam možnost být pøedem informován. Kvalitní
prùbìžné informování pøi realizaci programu má
zase význam pro to, aby aktivity bylo možno korigovat a pøizpùsobovat dané situaci. Obecné i specifické cíle je nutno stanovit s ohledem na aktuální
situaci a zároveò by mìlo být možné zmìøit, do
jaké míry se jich povedlo dosáhnout.
Pøi zavádìní opatøení nebo programu zamìøeného
na to, aby se nìco ovlivnilo, je dùležité mít jasný

Model role monitorování a evaluace v preventivních aktivitách
preventivní program
prùbìžná evaluace

1. šetøení
(výchozí)
standardní soubor dat

školní aktivity

Monitorování

2. šetøení
standardní modul(y)
otevøené otázky

školní aktivity

3. šetøení
standardní modul(y)
otevøené otázky

školní aktivity

4. šetøení
standardní modul(y)
otevøené otázky

školní aktivity
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obrázek o tom, jaká byla situace pøed intervencí,
a vìdìt, jakou metodou se bude mìøit, zda podniknutá opatøení dosáhla žádaného efektu.

Obecnì platí, že jsou ètyøi hlavní skupiny (nebo
úrovnì), které slouží jako užiteèné zdroje pro shromažïování informací:

Monitorovací nástroj má význam z øady
dùvodù:

¨
¨
¨
¨

¨ Plánování. K tomu, abyste mohli náležitì plá-

¨

¨

¨

¨

¨

¨

6.2

novat, je tøeba znát souèasnou situaci. Zhodnocení souèasného stavu by mìlo vycházet
z objektivních znalostí, nikoli z pouhých pøedpokladù. Využití monitorovacího nástroje vede
k získání objektivního obrazu o tom, jaká panovala situace pøed intervencí, a vytváøí tak základ
pro její plánování. Lze identifikovat problémové oblasti a stanovit mìøitelné dlouhodobé cíle
opatøení, jež se mají podniknout.
Evaluace a zdokonalování aktivit. U každé aktivity je vždy velmi nejisté, jestli bude èi je
úspìšná a/nebo dosahuje žádoucích úèinkù.
Pøínosem monitorovacích nástrojù je, že jimi
lze mìøit míru úspìšnosti daných aktivit. Navíc
platí, že napoprvé se zpravidla nepovede perfektnì zavést žádnou aktivitu, každou je tøeba
pøizpùsobit situaci. Je dùležité vìdìt, co má èi
nemá žádoucí efekt. Tím, že se do monitorovacího nástroje zaøadí otázky o aktivitách, zajistíme zpìtnou vazbu a zároveò vytvoøíme základ
pro zkvalitòování programu.
Materiál pro aktivity. Výsledky procesu monitorování mohou vytvoøit užiteèný materiál pro
provádìné aktivity, napø. jako základ pro vyuèování, diskuze atd.
Motivace. K zajištìní trvalého využívání programu nebo intervence je dùležité, aby se osobám, které tuto práci provádìjí, dostalo zpìtné
vazby. Využití monitorovacího nástroje napomáhá k tomu, aby bylo možné odhalit zmìny
a získat objektivní zpìtnou vazbu o provádìných aktivitách.
Zamìøení na subjekt. Provedení šetøení a prezentování jeho výsledkù obvykle znamená, že
se danému tématu zaène vìnovat zvýšená pozornost. Tento zvýšený zájem lze využít jako
pøíležitost k získání podpory pro implementaci
aktivit a zvýšení míry povìdomí o tomto subjektu.
Známky zmìny. Pokud se monitorovací nástroj
používá dlouhodobì, nabídne obrázek o tom,
k jakému vývoji dochází; mají zmìny pozitivní
nebo negativní trend? Tyto informace mají význam pro zpìtnou vazbu a pro úèely evaluace.
Informace o vás. Je zajímavìjší dívat se na tabulky nebo diagramy, které popisují situaci ve
vaší škole, než zkoumat informace o celostátním prùmìru nebo obecné situaci.

Které skupiny by se mìly monitorovat?

Komplexní školní program zahrnuje celou školní
komunitu, a tak by se mìly informace sbírat z nìkolika zdrojù a ne pouze od studentù.
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studenti,
rodièe/zákonní zástupci dítìte,
uèitelský sbor,
škola jako celek.

Hlavní skupinou, od které by se mìly sbírat informace, jsou samozøejmì studenti, protože jsou obvykle hlavní cílovou skupinou, na kterou se zamìøují konkrétní preventivní opatøení. Ve vìtšinì pøípadù jsou dùležitou souèástí monitorování interview s cílovou skupinou. I pøesto by se ale nemìlo
zapomínat na další skupiny, které tvoøí souèást života školy. Studenty nelze chápat jako izolovanou
skupinu, protože jsou v neustálé komunikaci a interakci s uèiteli, svými rodièi/zákonnými zástupci
a dalšími osobami ve škole. Tito rùzní aktéøi ovlivòují zpùsob fungování školy i to, co se ve škole
odehrává.
Rodièe/zákonní zástupci dítìte jsou v životì studentù hlavními autoritami a mají na nì velký vliv.
Aèkoli se pøímo nepodílejí na školních aktivitách,
mají velký vliv na to, jestli takové aktivity dosáhnou nìjakých výsledkù. Pokud rodièe/zákonní zástupci dítìte nepodporují dlouhodobé cíle školních aktivit, mùže to závažnì ovlivnit výsledky preventivních aktivit a dalších podniknutých opatøení.
Na druhou stranu ale platí, že zapojení rodièù a jejich podpora aktivit ve škole mùže posloužit k posílení významu pøedávaného sdìlení a mùže mít velmi pozitivní vliv na výsledky.
Uèitelé jsou v každodenním kontaktu se studenty
a jsou ve škole hlavními hráèi. Obvykle odpovídají
za preventivní aktivity, vyuèování daných hodin
a organizování aktivit. Ke správnému zhodnocení
situace má velký význam monitorovat názory uèitelù a zjistit, zda považují program za úspìšný.
Kromì uèitelù se na každodenním životì školy podílí ještì øada dalších skupin. Každá z nich hraje
nìjakou roli ve škole jako celku. Øeditel školy urèuje poøad dne a je ve škole hlavním nositelem
rozhodovacích pravomocí. Administrativní pracovníci vytváøejí podporu pro vyuèovací aktivity
a také se dostávají do kontaktu se studenty, èasto
v jiných situacích než pracovníci, kteøí jsou spojeni
s tøídními aktivitami. Nemìlo by se zapomínat ani
na poradce, školní zdravotníky, školní psychology
a další specializované pracovníky, protože mohou
sehrávat dùležitou roli pøi provádìní školního
programu prevence užívání drog. Zpùsob fungování školy i její atmosféru ovlivòují i školníci, uklízeèky, zamìstnanci školní kuchynì a další poskytovatelé služeb. Zároveò platí, že mají jiný vztah se
studenty, a tudíž pro nì mohou být významnými
vzory nebo lidmi, se kterými si mohou studenti
popovídat. Informace od všech tìchto skupin mo-
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hou být cenné, protože všechny pøispívají k tomu,
jak funguje škola jako celek.

6.3

Co monitorovat?

Je pøirozené, že se pøi zavádìní školního programu prevence užívání drog klade hlavní dùraz na
konzumaci drog mezi studenty. To ale mùže vést
k tomu, že se odvede pozornost od dalších velmi
dùležitých oblastí, které mají vliv na postoje a chování studentù. S otázkou drog jsou velmi úzce
spojeny faktory jako pozitivní sebehodnocení, klima ve škole, názory na školní preventivní aktivity
a mezilidské vztahy. Tyto faktory lze aktivitami ve
škole ovlivnit snadnìji, a tak se lépe hodí k tomu,
aby se na nich mìøily zmìny.
Pøi rozhodování o tom, na které oblasti se soustøedit, mají zásadní význam dvì otázky: vztahuje se
dané téma ke školní drogové preventivní práci
a lze výsledky použít ve školním prostøedí?

Témata pro monitorování u studentù
¨ Klima ve škole. Spoleèenská atmosféra a pro-

¨
¨
¨

¨

¨

støedí školy mùže mít silný vliv na chování studentù, na to, jak se jim daøí, tedy napø. i na
oblast užívání drog. Zároveò se jedná o oblast,
ve které by škola ráda konzistentní prací dosáhla výsledkù a kde se pozitivní nebo negativní
zmìny dají témìø výhradnì pøisoudit aktivitám
ve škole (na rozdíl od napø. užívání drog, které
mùže být ovlivnìno øadou dalších faktorù).
Duševní pohoda. Chování studentù ovlivòuje
to, jak se sami vidí a chápou.
Mezilidské vztahy. Jakým spoleèenským životem studenti žijí a jak vycházejí s vrstevníky
a dospìlými?
Zpìtná vazba o drogové strategii nebo preventivních aktivitách. Pøi provádìní programu
nebo aktivit je nezbytnì nutné získat zpìtnou
vazbu o provedené práci. Za prvé kvùli osobní
motivaci a za druhé proto, aby bylo možno provést potøebné zmìny.
Znalosti školních pravidel a postoje k nim. Mezi
zásadní faktory dobrých preventivních programù ve školách patøí zavedení školních pravidel,
zapojení rùzných zainteresovaných do pøípravy
pravidel, vytvoøení respektu k jejich prosazování férovým a korektním zpùsobem.
Konzumace drog. Hlavním úèelem školního
programu prevence drog je zabránit nebo snížit míru užívání drog, a tak je pøirozené, že se
zahrnou otázky, kterými lze mìøit míru konzumace drog. Mìly by se zamìøit jak na míru užívání, tak na to, za jakých okolností k užívání
drog dochází. Nicménì zde je potøeba poznamenat, že pøi mìøení úèinkù rùzných typù užívání drog mùže být tìžké dosáhnout kvalitních
výsledkù mìøení – taková zmìna vyžaduje hodnì èasu a velmi závisí na dalších vlivech.
Úspìch preventivního programu by se tedy ne-
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mìl mìøit jen zmìnou v typech užívání drog
(vzorcích konzumace).
¨ Postoje k drogám. Na to, aby mìli zkušenosti
s drogami, je øada studentù pøíliš mladá, a tak
nebudou otázky o užívání drog relevantní.
Pøesto ale platí, že postoje k drogám jsou úzce
spojeny s vlastním užíváním drog a s tím, že
vlastnímu užívání èasto pøedcházejí liberální
postoje. Postoje lze mìøit tak, že se studentùm
kladou otázky o tom, co si myslí o rùzných drogách a jejich užívání.
¨ Vnímání rizik. Hraje klíèovou roli pøi formování
postojù a pøípadném užívání drog. Má-li student mylné pøedstavy o rizicích spojených
s užíváním drog, mùže to ovlivnit jeho postoj
i chování. Takové otázky mohou sloužit jako
dobrý základ pro diskuze o drogách.

Témata pro rodièe/zákonné zástupce dítìte,
uèitele a školu jako celek
Pro další skupiny jsou užiteèné jiné typy informací.
Jedním z nejdùležitìjších úkolù monitorování je
zjistit pøípadné rozdíly v názorech, aby o nich bylo
možno diskutovat. Je málo platné zahájit program, pokud mají rùzní zainteresovaní rùzné názory na to, èeho se má dosáhnout a jaké by mìly být
krátkodobé specifické cíle aktivit. Takové rozdíly
v názorech lze odhalit a øešit, pokud se rùzným zainteresovaným položí stejné otázky.

¨ Pøání: Jaká pøání mají rùzní zainteresovaní

¨
¨
¨
¨
¨

ohlednì preventivních aktivit? Jaké faktory
chtìjí ovlivnit, co chtìjí zmìnit a jak k tomu budou pøistupovat?
Chápání vlastní role: Jak chápou zainteresovaní svou vlastní roli v aktivitách? Vidí se jako
vzory?
Zpìtná vazba o drogové strategii / preventivních aktivitách.
Znalosti a míra podpory školní drogové strategie.
Postoje: Jaké jsou postoje zainteresovaných
k dotyèným otázkám?
Chování: Jak se zainteresovaní chovají? Jaká
pravidla platí doma nebo ve škole?

Bližší diskuzi o dùležitých informacích uvádíme
v podkapitolách vìnovaných jednotlivým skupinám.

6.4

Jak monitorovat: pokyny a nástroje

V této èásti jsou uvedeny praktické informace
o tom, jak sbírat a používat informace. Uvádíme
samostatnou podkapitolu pro každou ze ètyø hlavních skupin/úrovní (studenti, rodièe/zákonní zástupci dítìte, uèitelský sbor a škola jako celek).
Tyto podkapitoly se zabývají metodami pro sbìr
a používání informací od hlavních skupin a zavádìjí konkrétní nástroje nebo rámce pro sbìr, analýzu a prezentaci informací.
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se vám zdát nerealistické a snadno se mùže stát,
že je zavrhnete jako nedosažitelné. Otázce definování dlouhodobých a krátkodobých cílù se více vìnuje tøetí kapitola.

Spíše než krátkodobým cílem je monitorování ve
škole nástrojem. Doporuèuje se, aby se nástroje
a pokyny používaly ve spojitosti s komplexní
školní strategií a jako její souèást, nikoli samostatnì. Výsledky by se mìly pøedevším používat
k tomu, aby se zkvalitnila zdravotní výchova. Od
samého zaèátku musí být jasné, za jakým úèelem
a kdo bude data používat, a mìla by se podniknout opatøení, aby nedošlo k jejich zneužití.
Všechny zúèastnìné strany by mìly pøedem vyjádøit souhlas s tím, že monitorování bude souèástí intervence.

6.4.1 Monitorovací schéma pro školy
Ve výše uvedeném textu jsme vysvìtlili, které skupiny by mìly být zapojeny a od kterých skupin by
se mìly sbírat informace. Je jasné, že hlavní skupinou jsou samotní studenti, dùležití jsou ale také rodièe/zákonní zástupci dítìte, uèitelé a vedení školy.

Pøi práci s citlivými otázkami je naprosto nutné zajistit anonymitu. Je to základ pro zajištìní spolehlivosti materiálu získaného pøi šetøení. Anonymitu
lze zajistit øadou zpùsobù, uvedených v pokynech
pro používání monitorovacího nástroje (viz Pøílohu 3).

Zároveò jsme však ukázali, že je dùležité sbírat informace o tématech jako typy užívání, postoje,
znalosti, klima ve škole, rùzná pøání skupin, školní strategie (politika) a preventivní aktivity.
Mezi možnými zpùsoby sbìru informací i jednotlivými skupinami jsou rozdíly. Pokud jde o studenty, nabízí se možnost využívat dotazníky; pro sbírání informací od rodièù/zákonných zástupcù
a uèitelù tato metoda ale nemusí být adekvátní.

Je dùležité mít na pamìti, že ne vše lze mìøit na
kvantitativním základì. Jednou z potenciálních nevýhod spoléhání se na kvantitativní cíle je, že
mùže dojít k tomu, že se neoprávnìnì zaène pøisuzovat priorita nìèemu, co lze zmìøit. Použití kvantitativních výsledkù izolovanì od ostatních vede
k tomu, že se strategie popíše zjednodušenì, a tudíž je tøeba tyto výsledky blíže podložit „jemnìjšími“ (kvalitativními) typy informací.

Monitorovací schéma v tabulce 6.1 poskytuje pøehled o tom, koho monitorovat, co monitorovat
a jakými nástroji.

Pøi stanovování dlouhodobých cílù je tøeba dát pozor na to, jaké indikátory se zvolí. Pokud si peèlivì
neurèíte, jakých úrovní chcete dosáhnout, mohou
Tabulka 6.1

Pøehled monitorovacího schématu pro školy

Koho monitorovat

Co monitorovat

Studenti

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Rodièe/zákonní zástupci
dítìte

¨
¨
¨
¨

Pedagogický personál

¨
¨
¨
¨

Škola jako celek

¨
¨
¨
¨
¨

1
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školní klima
drogová politika (strategie)
školy
preventivní aktivity
postoje
konzumace
sebehodnocení
pøání

¨

znalost a podpora drogové
politiky (strategie) èi
preventivních aktivit školy
chápání role
rodièù/zákonných zástupcù
dítìte
postoje a znalosti
zpìtná vazba

¨
¨

Poskytnuté nástroje
a metody

šetøení pomocí
standardních dotazníkù
ohniskové skupiny

¨

standardní dotazník
s instrukcemi

¨
¨
¨

pokyny
seznamy otázek
dotazník

¨

šetøení
setkání s rodièi/zákonnými
zástupci dítìte
ohniskové skupiny

znalost a podpora drogové
politiky (strategie) èi
preventivních aktivit školy
chápání role uèitelù
postoje a znalosti
zpìtná vazba

¨
¨
¨
¨

šetøení
schùze/porady personálu
interview
ohniskové skupiny

¨
¨
¨

pokyny
seznamy otázek
dotazník

dostupné prostøedky
znalost a podpora drogové
politiky (strategie) èi
preventivních aktivit školy
spoleèenské klima ve škole
vyjasnìní rolí
zpìtná vazba

¨
¨
¨
¨

šetøení
schùze/porady personálu
interview
ohniskové skupiny

¨
¨
¨

pokyny
seznamy otázek
standard pro rychlé
zhodnocení
situace ve
1
škole

¨

Viz kapitolu 2
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6.4.2 Informace od studentù

Pozor

Studenti jsou hlavní cílovou skupinou pro provádìní aktivit. Proto je velmi dùležité mít k dispozici
prostøedky, jak urèit, zda mají aktivity nìjaký dopad a které aktivity by mohly mít význam. Jednou
z možných cest, jak tohoto dlouhodobého cíle dosáhnout, je provádìt monitorování podle pokynù
uvedených v této kapitole.

Ne všichni studenti mají takové dovednosti ve
ètení, aby mohli zodpovìdìt otázky v dotaznících, uvedené v této pøíruèce. To mùže zpùsobit
obtíže s reprezentativitou a/nebo reliabilitou
(spolehlivostí) odpovìdí. Øešení tohoto problému lze tìžko navrhnout, protože v každé zemi se
objevuje v jiné míøe a pracuje se s ním jinak. Pøesto je ale dùležité, aby si koordinátoøi sbìru dat
byli vìdomi toho, že k tomuto problému mùže
dojít. Koneckoncù, své studenty znají nejlépe
školy, a proto by právì ony mìly vybrat nejlepší
metodu pro sbìr informací.

Ke získání spolehlivých informací je tøeba oslovit
co nejvìtší poèet studentù, nejlépe ze všech roèníkù pøíslušných vìkových kategorií. Nejsnadnìjším
zpùsobem je standardizovaný sbìr odpovìdí na
uzavøené otázky. Data lze potom zpracovat pomocí jednoduchých statistických nástrojù a výsledkem je popis situace mezi studenty. Bližší informace o postupu pøi monitorování jsou uvedeny v Pøíloze 3.
Hlavním cílem drogové prevence je minimalizovat
míru užívání nebo zneužívání drog. To ale neznamená, že by hlavním specifickým cílem monitorování mìla být konzumace drog. Výzkumy se prokázalo, že konzumace drog je spojena s øadou faktorù, a proto je dùležité sbírat informace o každém
z nich. Patøí mezi nì obecný pocit duševní pohody, duševního zdraví, postoje k drogám, vnímání
rizik a spoleèenské klima ve škole. Jsou zahrnuty
ve všech dotaznících.
Také je zvláštì dùležité sbírat informace o faktorech, které škola mùže svými aktivitami ovlivnit.
Dále platí, že konzumace drog souvisí i s faktory,
které škola nemùže ovlivnit, napø. obecnými trendy v konzumaci drog, zmìnami v módì, novými
aspekty kultury mladých lidí atd. Znamená to, že
i dobøe vykonávaná preventivní práce se nemusí
odrazit v nízké míøe konzumace drog mezi studenty. Škola by se tedy mìla také zamìøovat na oblasti, které lze ovlivnit snadnìji a kde se dá rozumnì
oèekávat, že se dosáhne pozitivních zmìn. Sem
patøí klima ve škole, zapojení zainteresovaných,
znalosti o drogách a následcích jejich užívání,
zpìtná vazba o školních pravidlech, drogové strategii a preventivních aktivitách.
Mìli bychom také uvést, že vìtšina lidí považuje za
nejvìtší problém drogy nelegální, pravda je ale taková, že studenti nejèastìji užívají drogy legální, tj.
alkohol a tabák. Pokud jde o èísla, tak právì tyto
drogy zpùsobují nejvìtší škody na zdraví veøejnosti a jen málo studentù experimentuje s nelegálními drogami, aniž by pøedtím nemìli nìjaké –
nebo znaèné – zkušenosti s alkoholem a tabákem.
Následnì mùže být problematické, pokud se pøi
stanovování dlouhodobých cílù a práci s informacemi od studentù pozornost pøíliš zamìøuje na nelegální drogy.
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6.4.3 Informace od rodièù/zákonných
zástupcù
Škola je hlavním prostorem pro uèení, nejvìtší pozornosti se ale studentùm dostává doma. Rodièe/zákonní zástupci dítìte jsou pro studenty hlavními pøíklady a mentory. Mìli by tedy být zapojeni
do všech aktivit, které se snaží studenty ovlivnit,
ať již jako aktivní úèastníci a/nebo spolupracovníci
èi poskytovatelé informací.
Rodièe/zákonní zástupci dítìte by mìli být v ideálním pøípadì zapojeni do budování základù drogové strategie a preventivních aktivit ve škole. Aèkoli
se nedá oèekávat, že budou pøíliš zapojeni, a zkušenosti uèí, že kromì nejvíce entuziastických pøíbuzných je velmi složité nìkoho zapojit, sbírání informací o jejich názorech a oèekáváních mùže být
dobrým základem pro zavedení efektivní strategie
ve škole.
V ideální situaci by rodièe/zákonní zástupci dítìte
a uèitelé ctili a zároveò konzistentnì prosazovali
v praxi stejné hodnoty i normy. Školy ale navštìvují rùzní studenti z rùzných prostøedí a škola svou
vzdìlávací strategii nemùže pøizpùsobit jedné každé rodinì. Na druhou stranu platí, že ne každá rodina je schopna plnì se ztotožnit s praxí vzdìlávání ve škole.
Velmi dùležité je, aby se zavedla a udržela dobrá
komunikace mezi školou a rodièi/zákonnými zástupci. Rodièe/zákonní zástupci dítìte by mìli být
pravidelnì a jasnì informováni o tom, èeho chce
škola se studenty dosáhnout – vèetnì drogové
strategie a preventivních aktivit (viz kapitolu 5) –
a jak pøesnì toho chce dosáhnout.
U školní drogové prevence i dalších školních témat platí, že lepších výsledkù se dosahuje a proces bývá plynulejší, pokud dlouhodobé cíle nejsou v rozporu s tím, co si pøejí a oèekávají rodièe/zákonní zástupci. K tomu, aby se stanovily
realistické vize a následnì se tìchto cílù dosáhlo,
je pøi plánování aktivit velmi dùležité brát v potaz
jejich názory a zapojit je do samotného plánování.
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V nástroji 6.1.7 je uveden krátký dotazník pro rodièe/zákonné zástupce dítìte.

Je dùležité zvážit napø. následující otázky:
Znalosti a podpora pro školní drogovou strategii
a preventivní aktivity

¨ Co si myslí o tom, jak škola reaguje v pøípadì
problémù s drogami?

¨ Cítí se dostateènì zapojeni do školní drogové
strategie a jejích preventivních aktivit?

¨ Odpovídají podle nich školou nabízené aktivity
tomu, co se dìti uèí doma?

¨ Co si myslí o tom, jakým zpùsobem se škola vypoøádává s drogami?

¨ Co by podle rodièù/zákonných zástupcù dítìte
mìl znamenat termín drogová strategie?

¨ Jakou mají pøedstavu o tom, co by mìl znamenat termín preventivní aktivity?

¨ Jak chápou vizi a krátkodobé cíle školy ve spojitosti se školní drogovou prevencí?

¨ Souhlasí s touto vizí a krátkodobými cíli?
¨ Vìdí, kdo koordinuje aktivity? S kým by mìli

probírat záležitosti spojené s výchovou, pøedpisy, zapojením rodièù a koho by mìli oslovit,
pokud odhalí problémy èi užívání drog nebo
chtìjí poradit?
¨ Cítí se adekvátnì zapojeni do plánování a provádìní školní drogové strategie a preventivních aktivit ve škole?
¨ Co si myslí o školních pravidlech ohlednì užívání drog nebo zákazu užívání tabáku, alkoholu
a drog?
Chápání vlastní role

¨ Jakou by podle nich samotných mìli rodièe/zá¨
¨

¨
¨
¨
¨

konní zástupci dítìte hrát roli v prevenci užívání
drog?
Jaká by podle nich mìla být role uèitelù v drogové prevenci?
Jaké dovednosti mají k tomu, aby si mohli
s otázkou užívání drog poradit doma (tj. jsou
schopní mluvit se svými dìtmi o kouøení, užívání lékù, pití a opilosti, nelegálních drogách
atd.)?
Co si myslí o svém budoucím podílu na školních preventivních aktivitách a drogové strategii (pøípadné návrhy)?
Jak hodnotí vlastní schopnosti poradit si s tím,
že jejich dìti užívají drogy? Došlo u nich k nìjakému pokroku?
Vìdí, jak lze rozpoznat problémy spojené s užíváním drog?
Vìdí uèitelé, jak mají postupovat, když se setkají s pøípadnými problémy s drogami a jejich užíváním mezi studenty a dalšími?

¨ Co si myslí o tom, jakým zpùsobem s nimi ško-

la komunikuje (ve smyslu otevøenosti, respektu, rychlosti, jasnosti komunikace atd.)?
¨ Co si myslí o školou nabízených mimoškolních
aktivitách?
¨ Jak hodnotí své možnosti ovlivnit, co se dìje
ve škole?

6.4.4 Informace od uèitelù
Proè je dùležité mít informace od uèitelského
sboru?
V preventivních aktivitách jsou uèitelé obvykle
hlavními aktéry. Nìkteøí pøímo, protože vyuèují
hodiny s drogovou tematikou, ostatní tak, že jsou
v kontaktu s dìtmi v ostatních tøídách.
Uèitelé se také podílejí na dalších prvcích školní
drogové prevence, napø. pøípravì aktivit, rozhodování o úèasti èi zapojení rodièù, školních pøedpisech, detekci problémù a poskytování poradenství èi vedení (pomoci).
Uèitelé stojí v „první linii“ – mohou mezi studenty
zachytit známky (pøípadných) problémù spojených s drogami jak pøi samotném vyuèování, tak
pøi kontaktu se studenty, rodièi/zákonnými zástupci dítìte èi dalšími èleny školního personálu.
Ke kontaktu s rodièi/zákonnými zástupci dítìte dochází napø. pøi rodièovských schùzkách nebo pokud dojde k nìjakému problému. Do nástroje 6.1.8
jsme zaøadili krátký dotazník pro uèitele.

Informace od uèitelù lze rozdìlit do nìkolika
oblastí:
Znalost a podpora školní drogové strategie
a preventivních aktivit

¨ Co pro uèitele znamená termín drogová strategie?

Postoje a znalosti

¨ Jaký mají v souèasnosti rodièe/zákonní zástupci dítìte postoj k drogám (jsou tolerantní, dìlají
jim starosti, mají z nich obavy atd.)?
¨ Kolik toho vìdí o drogách?
Zpìtná vazba

¨ Co si myslí rodièe/zákonní zástupci dítìte

¨ Co si pøedstavují pod pojmem preventivní akti-

vity?
¨ Jsou seznámeni s vizí a krátkodobými cíli drogové strategie a preventivních aktivit na své
škole?
¨ Souhlasí s touto vizí a krátkodobými cíli?
¨ Vìdí, kdo tyto preventivní aktivity koordinuje?
S kým by se mìly konzultovat otázky spojené
se vzdìláváním, pøedpisy, detekováním problematického užívání drog a s tím spojeným

o preventivních aktivitách ve škole?
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poradenstvím èi otázky spojené se zapojením
rodièù?
¨ Cítí, že jsou dostateènì zapojeni do plánování
a provádìní školní drogové strategie a preventivních aktivit?
¨ Co si myslí o školních pravidlech ohlednì užívání alkoholu, tabáku a drog nebo zákazu jejich
užívání?

¨ Myslí si, že vyuèovací materiál studenty stimu-

Chápání vlastní role

¨

¨ Myslí si uèitelé, že je jejich úkolem vyuèovat

¨

¨

¨
¨
¨
¨
¨

studenty o drogách?
Myslí si, že mají adekvátní podmínky k práci?
(Cítí podporu svého øeditele a kolegù? Mají
dostatek èasu? Jsou k dispozici vyuèovací materiály? Jsou k dispozici adekvátní prostory pro
vyuèování?)
Cítí se dostateènì odbornì kvalifikováni
a schopni vést hodiny o drogách?
Jaké mají dovednosti, které by jim s touto otázkou mohly ve tøídì pomoci? Jaké dovednosti
jim schází?
Myslí si, že vyuèování ve tøídì odpovídá problémùm, které byly uvedeny v drogové strategii a kterými se zabývají preventivní aktivity?
Vìdí, jak rozpoznat problémy spojené s drogami?
Vìdí, jak jednat, budou-li konfrontováni s možnými problémy spojenými s drogami nebo jejich užíváním mezi kolegy, studenty nebo jejich
rodièi/zákonnými zástupci? (Mìli by o tom mluvit? S kým? Ovìøit si informace? Jak? Mìli by to
ohlásit?)

Postoje a znalosti

¨ Kolik toho uèitelé vìdí o drogách?
¨ Jaký mají v souèasnosti postoj k drogám (jsou

tolerantní, dìlají jim starosti, mají z nich obavy
atd.)?
¨ Myslí si, že ve škole mohou svobodnì diskutovat o drogách?
¨ Vìdí, co dìlá školní drogovou prevenci efektivní, tedy úèinnou?
Zpìtná vazba

¨ Mívají uèitelé pøi provádìní úkolù ve spojitosti
¨
¨
¨
¨

s drogovou strategií a preventivními aktivitami
nìjaké problémy?
Jaké se jim od studentù dostává reakce na preventivní aktivity?
Myslí si, že se problémy spojené s drogami øeší
adekvátnì a vèas?
Cítí, že potøebují nìjakou další pomoc nebo
podporu?
O jakých tématech v souvislosti s preventivními aktivitami by chtìli získat další informace
nebo o kterých tématech by chtìli diskutovat?
S kým?
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¨
¨

¨
¨
¨
¨

luje k tomu, aby o daném tématu mluvili
i doma?
Dostávají od rodièù/zákonných zástupcù dítìte
zpìtnou vazbu o tom, co si myslí o drogové
strategii a jejích preventivních aktivitách?
Vykonávají preventivní aktivity rádi? Baví je
pracovat s dostupnými vyuèovacími materiály?
Jsou vyuèovací materiály pro studenty zajímavé?
Odpovídají témata a vyuèovací materiály vývojové úrovni studentù, jejich zájmùm a sociálním dovednostem?
Kolik èasu zaberou preventivní aktivity?
Zaøazují uèitelé do hodin aktivity navíc (napø. video, internet, zvláštní hosty, projekty atd.)?
Odpovídají vyuèovací materiály dalším vývojovým zmìnám v sekundárním vzdìlávání?
Které otázky pøi diskuzích vyžadují nejvíce pozornosti?

6.4.5 Informace od „školy jako celku“
Školní drogová prevence nikdy nestojí stranou,
musí se rozvíjet a rùst uvnitø dané školy a v rámci
jedineèného prostøedí, které ve škole je. V pøedchozích kapitolách jsme se zamìøili na hlavní skupiny ve škole: studenty, uèitele a rodièe/zákonné
zástupce dítìte.
Škola ale není pouhým souhrnem tìchto skupin:
pøi plánování a implementování preventivních aktivit by se nemìly pøehlížet další – ménì viditelné –
skupiny. Je dùležité zahrnout všechny skupiny,
protože každá skupina má tendenci ovlivòovat další skupinu.
To mùže pøispìt k získání dobrých výsledkù, nebo
to mùže naopak zdržovat vývoj preventivních aktivit.
Ve škole se setkávají rùzné skupiny s rozdílnými
cíli: uèitelé uèí, øeditel øídí školu, studenti studují
a prožívají ve škole vìtšinu svého spoleèenského
života, administrativní personál udržuje celý systém v chodu, školníci a uklízeèky udržují v poøádku
školní prostory, personál kuchynì zajišťuje jídlo.
Kromì tìchto skupin, které ve škole tráví hodnì
èasu, jsou v kontaktu se školou prostøednictvím
svých dìtí i rodièe/zákonní zástupci dítìte.
Do chodu školy jsou pøímo zapojeni i další lidé: øidièi školních autobusù, lidé, kteøí mají provozovny
v blízkosti školy, zdravotniètí pracovníci, kteøí jsou
nìjak napojeni na školu, atd.
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Všechny tyto osoby jsou – do rùzné míry – zapojeny do toho, co lze nazvat „škola jako systém“:
Obrázek 6.2

Škola jako systém
škola

poradce, školní psycholog a/nebo další odborníci
na otázky spojené s fyzickým a duševním zdravím.
Jako specialisté na oblasti, které jsou úzce spojeny s užíváním èi zneužíváním drog, by mìli být zapojeni do plánování a provádìní školní drogové
politiky a preventivních aktivit.

Další nepedagogiètí pracovníci

studenti
uèitelé
øeditel školy
administrativní pracovníci
nepedagogiètí pracovníci
osoby v tìsné blízkosti školy
rodièe/zákonní zástupci

Drogová strategie i preventivní aktivity se musí
vyvíjet podle dané situace ve škole a škola se
mùže rozvíjet mnohem lépe, pokud je známo, jaké
jsou v ní podmínky, a tak je zapotøebí dosáhnout
zaèlenìní a zapojení „školy jako celku“. Získané
poznatky lze použít dvìma zpùsoby: buï tak, že
se program pøizpùsobí daným podmínkám a tak
se dosáhne lepších výsledkù, nebo tak, že se nabídnou pøíležitosti pro rozvoj celé školy, aby se pro
všechny její zamìstnance zajistilo zdravìjší prostøedí.

Vedení školy
Vedení školy (øeditel školy, tým vedení školy atd.),
které je nositelem hlavních rozhodovacích pravomocí a pøidìluje potøebné prostøedky, by se mìla
vìnovat zvláštní pozornost. Probrat a zhodnotit situaci ve škole jako celku lze nejlépe na úrovni managementu školy. Øeditel školy je ve školní administrativì nejdùležitìjší osobou.
Vedení školy øídí školu a odpovídá za vykonanou
práci. Zároveò odpovídá za pravidla ohlednì každodenního fungování školy a za interakci mezi uèiteli, studenty a rodièi/zákonnými zástupci dítìte.
Velká èást fungování školní drogové prevence závisí na tom, jak se k ní staví vedení školy a jak ji
podporuje, napø. je-li ochotno vyhradit dostatek
prostøedkù na øádné provádìní preventivních aktivit.
Bližší podrobnosti o roli vedení školy jsou uvedeny v kapitole 3 a 5.

Nepedagogiètí pracovníci (administrativní pracovníci, školníci, personál kuchynì, uklízeèky atd.) se
èasto opomíjejí jak pøi rozvoji školy, tak pøi školní
drogové prevenci. Tyto osoby by se ale mìly zapojit do co nejvyššího poètu školních aktivit; bývají také v kontaktu se studenty a jejich vzájemné
vztahy mohou mít rozdílnou povahu, charakterizovanou nižší mírou autority. Obecnì platí, že s osobami, které nejsou uèiteli, jsou studenti obvykle
schopni mluvit otevøenìji. Nepedagogiètí pracovníci také mohou mít více pøíležitostí sledovat chování studentù, a tudíž si mohou být vìdomi pøípadných problémù (užívání drog, šikanování, stravovací návyky atd.).
Pøíklady:

¨ Uklízeèce je známo, že studenti ve škole nesmìjí kouøit, a najde v odpadkovém koši na
toaletách cigarety. Co udìlá? Bude pøedstírat,
že nic nevidìla, nebo o tom bude nìkoho informovat?
¨ Vedoucí školní kuchynì uvidí, jak nìjaká dívka
vyhazuje svaèinu, kterou si pøinesla z domova,
a kupuje si místo ní kolu. Jak zareaguje? Neudìlá nic, aby se do nièeho nezapletl? Pokusí
se s ní promluvit? Promluví s uèitelem?

Nepedagogiètí pracovníci mohou pro studenty
být i vzorem a mohou pro nì být pøitažliví, protože
je studenti chápou jako „normální lidi“, ne jako uèitele. Nemìli by na to zapomínat.
Pøíklad:

¨ Ve vnitøních prostorách školy i v celém školním

areálu je zakázáno kouøit. Vedoucí školní jídelny se ale neustále vyklání z okna a kouøí jednu
cigaretu za druhou.

Ve školním životì platí, že i nepedagogiètí pracovníci pøispívají k tomu, jakým zpùsobem škola funguje jako organizace a jako sociální systém. Jako
„skuteèní partneøi“ ve školní prevenci zneužívání
drog musí být seznámeni s pravidly a strategiemi
ohlednì užívání drog. Umožòuje se jim tak, aby
v pøípadì, že zpozorují problematické chování,
mohli reagovat správnì a ve shodì s platnou strategií.

Školní zdravotníci a další specialisté
Ve školní drogové prevenci jsou samozøejmì klíèovými osobami školní zdravotníci, školní lékaø,
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Mìli by také vìdìt, kdo odpovídá za školní drogovou strategii a preventivní aktivity – nemìli by znát
jen jméno, mìli by tuto osobu èi osoby znát osob-
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nì. Vytváøí se tak atmosféra dùvìry a pro nepedagogické pracovníky je tak snadnìjší oslovit odpovìdnou osobu v pøípadì, že potøebují s nìèím pomoci. Stejnì tak by mìli vìdìt, jak a kdy tyto osoby mohou kontaktovat.

¨ Cítí se odbornì kvalifikováni na to, aby mohli
reagovat na problematické chování?

¨ Jaké dovednosti by potøebovali, aby se s tìmito situacemi mohli lépe vypoøádat?

¨ Jaký typ vzoru èi pøíkladu pøedstavují pro studenty?

K zlepšení výmìny informací mezi nepedagogickými pracovníky a uèitelským sborem by si koordinátor mìl být vìdom toho, že nìkteøí nepedagogiètí pracovníci mohou mít strach ze „spoleèenských rozdílù“. Pokud napø. uklízeèka s daným uèitelem nikdy pøedtím nemluvila, mùže pro ni být
problém øíci mu, že si povšimla užívání drog nebo
dalších problémù spojených s drogami. Uèitelé by
mìli zprávy od nepedagogických pracovníkù odmìòovat pozitivní zpìtnou vazbou.

6.5

Shromažïování informací

Potøebné informace lze sbírat rùznými zpùsoby.
Skupiny, s nimiž se pracuje, jsou rùznorodé a èasto nepoèetné, a tak se mùže ukázat, že je problematické používat standardizované dotazníky. Informace lze sbírat pomocí interview, krátkých dotazníkù s otevøenými otázkami, ohniskových
skupin èi kombinací tìchto metod.

Pozornost by se mìla vìnovat napø. následujícím
otázkám:

Volba jedné konkrétní metody záleží na tom, jaká
je v dané škole specifická situace:

Vyjasnìní rolí

¨ Kolik èasu je k dispozici?
¨ Je pro tuto práci dostatek personálu?
¨ Mají pracovníci s touto oblastí nìjaké zkuše-

K usnadnìní týmové práce je užiteèné definovat
role všech partnerù a vyjasnit odpovìdnosti každé
skupiny.

¨
¨
¨
¨

Vyjasnìte školní pravidla a strategii.
Kdo má na starosti preventivní strategii?
Kdy a jak se lze s tìmito osobami setkat?
Jaká je role nepedagogických pracovníkù ve
školní drogové strategii a preventivních aktivitách?

nosti?

¨ Co bude v tomto kontextu nejlépe fungovat?
Škola musí zvolit mezi tøemi oblastmi. Obvykle má
každá z nich dvì alternativy:
1. Kde sbírat informace: uvnitø, nebo vnì školy?
2. Jak sbírat informace: písemnì, nebo verbálnì?
3. Od kolika lidí by se mìly sbírat informace: od
všech, nebo od jen nìkolika èlenù skupiny?

Vedení školy
¨ Jaké prostøedky (èasové, finanèní) lze vyèlenit

na preventivní aktivity?
¨ Jakou roli sehraje vedení školy ve školní drogové strategii a preventivních aktivitách?
¨ Co se od vedení školy oèekává?
¨ Jaký je názor vedení školy na souèasnou situaci ve škole (spoleèenské klima, pravidla a strategie, užívání drog atd.)?

Školní zdravotníci, další specialisté
¨ Jakou roli má ve školní drogové strategii školní
zdravotník, lékaø, psycholog a další specialisté?

¨ Do jaké míry se školní zdravotníci èi další specialisté podílejí na plánování a provádìní školní
drogové strategie a preventivních aktivit?

Další nepedagogiètí pracovníci
¨ Vìøí nepedagogiètí pracovníci tomu, že ve ško¨
¨
¨
¨

le existuje otevøená atmosféra, aby se dalo
mluvit o problematickém chování a drogách?
Všímají si problematického chování studentù?
Pokud ano, o jaké chování se jedná?
Pokud ano, jak reagují, pokud napø. zpozorují
problémy atd.
Cítí se být informováni o drogách?
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6.5.1 Metody pro shromažïování informací
Dotazníky
Pro získání zpìtné vazby o pøesnì formulovaných
otázkách od velké skupiny lidí se hodí standardizované dotazníky. Mùže ale být složité získat dostatek participantù, a pokud budou skupiny malé, budou lidé váhat, jestli mají na otázky odpovìdìt
upøímnì. Dále platí, že zde není prostor pro zpìtnou vazbu, která nezapadá do šablony. Širší škálu
dùkladnìjších odpovìdí, které ale pùjde tìžko
kvantifikovat, lze získat pomocí otevøených otázek.
Podrobnìjší pojednání o využití dotazníkù je uvedeno v kapitole 7 Evaluace/hodnocení.
Nìkteré z tìchto otázek jsou uvedeny v dotazníku
pro rodièe/zákonné zástupce dítìte èi uèitele (viz
nástroj 6.1.7). Zároveò lze použít „struèný“ dotazník: uèitelé, rodièe/zákonní zástupci dítìte nebo
další skupiny se napø. požádají, aby ve tøech slovech nebo vìtách popsali, co si konkrétnì myslí
o školních preventivních aktivitách a co si obecnì
myslí o drogové prevenci.

91

Pøíklady sbìru informací od rodièù

¨ Pracovníci školy pøipravili krátký dotazník, aby

se rodièe mohli vyjádøit ke školní drogové strategii. Vhodnou pøíležitostí je napø. oslovit rodièe pøi zápisu dìtí do školy, kam své dìti
obvykle doprovázejí. Dotazníky lze také distribuovat a vyplòovat pøi rodièovských schùzkách nebo v prùbìhu dalších aktivit pro rodièe.
¨ Škola každoroènì organizuje týden, ve kterém
se prezentuje práce studentù (na téma životního prostøedí, demokracie, multikulturní spoleènosti atd.). Tuto výstavku mohou zhlédnout
i rodièe a dva uèitelé mohou oslovovat rodièe
a ptát se napø. na to, co si myslí o školní drogové strategii.
¨ Na rodièovských schùzkách se otevøe téma
školní drogové strategie a jeden uèitel dostane
za úkol chodit na tyto schùzky a shrnout, co se
dozvìdìl.
¨ V dalších školách se nìkterému èlenu uèitelského sboru vyhradí èas na to, aby navštívil
urèitý poèet rodièù a probral s nimi školní drogovou politiku.
Obecné diskuze pøi formálních jednáních
Nìkteré z hlavních otázek lze prodiskutovat na rùzných setkáních, napø. na rodièovských schùzkách,
veèírcích pro rodièe/zákonné zástupce dítìte, uèitelských schùzkách, schùzích personálu atd. Mohou to být vhodné pøíležitosti pro prezentování
plánù a získání zpìtné vazby, nebo pro to, aby se
diskutovalo o jednom èi dvou hlavních tématech.
Platí ale, že tìmto setkáním mohou dominovat lidé
s radikálními názory a že lze tìžko detailnì prodiskutovat více než jen nìkolik témat.
Interview a ohniskové skupiny
V nástroji 5.1 jsme již pøedstavili dva zpùsoby, jak
sbírat informace: interview a ohniskové skupiny.
Tyto metody mohou být užiteèné pøi sbírání informací od menších skupin.
Volba metod
Rodièe/zákonní zástupci dítìte se jako skupina na
životì školy nepodílejí pøímo, a proto nìkdy mùže
být tìžké najít zpùsob, jak od nich sbírat potøebné
informace. Snadnìji se organizuje shromaždování
informací od èlenù školního personálu, i zde se ale
mohou vyskytnout jisté problémy. Nejdùležitìjší
je, aby organizátoøi našli zpùsob, jak monitorovat
a shromažïovat informace tak, aby to odpovídalo
dostupným prostøedkùm a ambicím projektu.

6.5.2 Monitorovací systém pro studenty
Studentù obvykle bývá tolik, že je možné a užiteèné využívat metody statistického mìøení. Zároveò
je snadné oslovit všechny studenty a vìtšinou ne-
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bývá problém, aby vyplnili dotazníky v prùbìhu
nìkteré vyuèovací hodiny. Pokud jde o studenty,
systém monitorování se pøevážnì soustøeïuje na
využití kvantitativních nástrojù ve formì standardních dotazníkù. Vìtšinu textu této publikace lze
propojit s monitorovacím nástrojem, který byl vyvinut pro tento projekt. Bližší popis a pokyny, jak
tento standardizovaný nástroj používat, jsou uvedeny v Nástroji 6.1 a Pøíloze 3.
Na otázky v dotazníku musí studenti odpovídat
dobrovolnì. Mìlo by se jim to adekvátnì sdìlit.
Je dùležité vysvìtlit, z jakého dùvodu se prùzkum provádí a jaké dùvody školu vedou k tomu,
aby jej provedla.
V ideálním pøípadì by se studenti mìli na projektu
monitorování podílet od samého zaèátku. Týká se
to jak plánování šetøení, tak využití výsledného
materiálu. Šetøení (prùzkum) lze provádìt buï ve
formì projektu, do kterého se zapojí studenti,
nebo tak, že se rùzné èásti prùzkumu zaèlení do
výuky rùzných školních pøedmìtù. Využití statistiky je napø. dobrým námìtem pro hodiny matematiky i výuku spoleèenských vìd. Výsledky lze probírat v rùzných pøedmìtech i tøídách. Za pøedpokladu, že je prùzkum dobøe naplánován, mùže se
zaèlenit i do pravidelné výuky, a tak se sníží objem
práce navíc.

KDY TENTO NÁSTROJ NEPOUŽÍVAT
Existuje nìkolik situací, kdy se nástroje, jako ten,
který popisujeme, nedoporuèují používat.

¨ Pokud by práce s nástrojem znamenala pøíliš

velkou zátìž. Provedení prùzkumu, jako je ten,
o nìmž píšeme, je pomìrnì pracné. Škola
musí pøed zahájením prùzkumu zajistit, aby na
nìj byly vyhrazeny potøebné prostøedky i èas,
protože provedení prùzkumu bez toho, že by se
pozdìji øádnì využily jeho výsledky, by mohlo
být demotivující.
¨ Když nelze zajistit anonymitu. Má-li škola
málo studentù, lze tìžko uchránit jejich anonymitu. Prùzkum by se nemìl provádìt, když
nelze zajistit øádnou organizaci šetøení (viz Pøílohu 3).
¨ Tehdy, když nástroj nebude využit konstruktivnì. Organizaèní skupina si musí být vìdoma
toho, že získané materiály skýtají pøípadná nebezpeèí, a musí zajistit, že se nebudou používat
k vyèleòování nìkterých skupin a že se nebudou používat zpùsobem, který by nerespektoval dùvìru, kterou studenti prokázali
poskytnutím informací.
Èísla sama o sobì mnoho nevypovídají; vždy je
potøeba je s nìèím srovnávat a uvádìt do širšího
kontextu. Výsledky lze shromažïovat a porovnávat na rùzných úrovních. Monitorovací nástroj nabízí srovnání mezi dívkami a chlapci, pøípadnì stu-
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denty z rùzných roèníkù. Pokud se prùzkum provede nìkolikrát, vyplyne z nìj srovnání vývoje v urèitém èasovém období a lze odhadnout, k jakým
zmìnám došlo. Školy, které provádìjí stejný výzkum, navíc mohou spolupracovat a vzájemnì porovnávat výsledky. Obdobnì mohou podobné výsledky shromažïovat a porovnávat i mìstské orgány, regiony a další administrativní jednotky. Je
dùležité mít na pamìti, že nejde o soutìž a že rozdíly ve výsledcích mohou záviset na øadì faktorù
vèetnì tìch, které školy nebo mìstské úøady nemohou ovlivnit.
Zdrojem informací pro porovnání mohou být
i národní a mezinárodní studie a vyhledat takové
materiály mùže být zajímavý úkol. Ne vždy bude
ale možno najít materiály, které by se daly pøímo
srovnávat, protože v rùzných zemích se používají
rùzné standardy.
Uvedený nástroj se skládá z hlavního dotazníku
a pìti modulù. Hlavní dotazník školám nabízí základní pøehled o chování a postojích studentù,
vztazích a školní drogové strategii (politice).
Škola se navíc mùže rozhodnout, že nìkterý
z tìchto modulù použije k získání dalších informací
o nìkteré specifické oblasti. Uspoøádání modulù
vychází z toho, že se problémy spojené s drogami
dále rozdìlují do tøí oblastí: produkt/droga, osoba,
místo (viz obrázek 6.3).
V hlavním dotazníku jsou uvedeny otázky o øadì
subjektù, napø. prostøedí, z nìhož studenti pocházejí, pravidlech školy, preventivních aktivitách ve
škole, školním klimatu, prevalenci užívání drog,
rodinném životì a dospìlých jako vzorech pro studenty.
Modul 1 – duševní pohoda a vztahy (osoba)
Rozebírá otázky, jako obecná duševní pohoda, po-
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city osamìlosti, sebehodnocení a mezilidské vztahy (rodièe a pøátelé).
Modul 2 – spoleèenské klima a zapojení zainteresovaných (místo)
Soustøeïuje se na školní prostøedí, participaci, mimoškolní aktivity, šikanování a vztahy s uèiteli.
Modul 3 – pravidla, školní strategie a preventivní
aktivity (místo)
Zamìøuje se na pravidla školy, školní drogovou
strategii a zpìtnou vazbu o preventivních aktivitách.
Modul 4 – postoje a vnímání rizik (produkt/droga)
Soustøeïuje se na postoje studentù k drogám a na
to, jak vnímají rizika spojená s jejich užíváním.
Modul 5 drogové návyky (produkt/droga)
Poskytuje více informací o rozsahu užívání drog
mezi studenty a rozebírá otázky, jako je zaèátek
užívání, pøístup k drogám, znalosti rodièù, výsledky a problémy spojené s užíváním drog. Tento
modul lze snadno zneužít, a tak by se mìl používat
jen pøi spolupráci s externím partnerem, který zaruèí anonymitu studentù.
Využije-li se kombinace modulù s hlavním dotazníkem a šetøení se v prùbìhu let nìkolikrát zopakuje, bude možno srovnávat a budete mít k dispozici
velké množství informací o drogové strategii a jejích výsledcích v rùzných obdobích. Škole se tak
umožòuje pružnì monitorovat a pøizpùsobit nástroj mìnící se situaci.

6.6

Jak používat získané informace

Pøi používání monitorovacích nástrojù k mìøení
míry dosaženého pokroku je dùležité, aby se týkaly dobøe definovaných dlouhodobých a krátkodobých specifických cílù, které odpovídají dané ško-

Faktory s vlivem na užívání drog (Zinberg)

Produkt/droga
Pøístup, funkce, vliv

Osoba
Osobnost, pohlaví, vìk,
znalosti, oèekávání, hodnoty,
normy, sebeúcta

Místo
Kontext, rodinné prostøedí, škola,
práce, pøátelé, další signifikantní
faktory, subkultura, drogová kultura,
média, socioekonomické faktory,
kultura, zákony
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le. Ve tøetí kapitole jsme uvedli podrobnìjší pojednání o tom, jak pøipravovat krátkodobé cíle. Provádìní prùzkumu s užitím výše uvedených monitorovacích nástrojù je dobrý základ pro to, aby v budoucnosti bylo s èím srovnávat.
Monitorovací nástroj poskytuje informace o øadì
témat, které by se daly využít jako indikátory. Mìli
bychom podotknout, že s výjimkou nìkolika otázek nelze dost dobøe urèit, jaké hodnoty se považují za prùmìrné, protože tyto prùmìry se liší jak
mezi jednotlivými zemìmi, tak mezi jednotlivými
regiony. Škola by tyto hodnoty, které se specificky
týkají jejího kontextu, mìla používat jako mìøítko
zmìny a nemìla by zapomínat na jejich speciální
charakteristiky.

Škola není ostrov v moøi a do znaèné míry musí
dobøe vycházet s širším spoleèenstvím, které je
kolem ní. Nìkteré, nebo všechny získané informace mohou být pøedmìtem zájmu dalších aktérù,
napø. mìstské samosprávy, místní komunity, tisku, dobrovolných organizací a dalších.
2 Proè? Co je zámìrem?
– Informovat?
– Nabídnout dùkladnìjší pochopení situace
ve škole?
– Zvýšit míru povìdomí o urèitých otázkách èi
problémech?

6.6.1 Plánování využití výsledkù

– Otevøít témata pro diskuzi?

Jakmile jsou k dispozici výsledky šetøení, je zapotøebí mít plán, ve kterém bude urèeno, jak se budou tyto výsledky prezentovat. Pøi pøípravì tohoto
plánu je nutno zodpovìdìt øadu otázek.

– Pìstovat komunikaci mezi zúèastnìnými
stranami?

1 Komu budou informace pøedány?
– øeditel školy,
– uèitelé,
– studenti,
– rodièe/zákonní zástupci dítìte,
– další
Je velmi dùležité, aby se výsledky dostaly ke studentùm, kteøí poskytli informace. Je to prospìšné
pro interpretaci výsledkù a mùže to být i základ pro
diskuzi ve tøídì. Prezentace výsledkù by se mìla
pøizpùsobit úrovni studentù, napø. pro mladší studenty mùže být nezajímavé, když se používá mnoho rùzných tabulek a grafù.
V aktivitách provádìných v rámci šetøení jsou ze
všech nejvíce zapojeni uèitelé, a tak by mìli být jak
øádnì informováni, tak i zapojeni do diskuze
o tom, jak se budou výsledky využívat. Nìkteré výsledky se mohou nejlépe hodit pro další plánování
a pro diskuze, další lze jednoduše upravit a použít
jako materiál pro vyuèování.
O výsledcích by samozøejmì mìli být informováni
i rodièe/zákonní zástupci dítìte. Lze to provést
nìkolika zpùsoby, které vycházejí z míry zapojení
rodièù a toho, na která specifická témata se výsledky zamìøují.
Pro vedení školy budou výsledky souèástí plánování a nepøetržité evaluace situace ve škole.
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– Zvýšit míru zapojení zúèastnìných stran?
3 Co se pøedává? Jaké informace?
– Do jaké míry by mìl být materiál zpracován,
analyzován a interpretován, než bude veøejnì prezentován?
– Prezentuje se a prodiskutovává všechno se
všemi, nebo by mìla být prezentace a diskuze selektivní?
– Mìlo by se pro urèité skupiny lidí pøipravit
shrnutí informací?
4 Kdo by mìl prezentaci pøednést?

¨ Jedna osoba, skupina, nebo rùzné osoby?
¨ Zapojení externích aktérù?
5 Jakým zpùsobem budou informace pøedávány?

¨ Pøedají se informace verbálnì, nebo písemnì?
¨ Oslovují se velké, nebo malé skupiny?
¨ Jedná se o monolog, nebo dialog?
Kromì tìchto zøetelù mùže být dùležitý i èas. Kdy
jsou informace prezentovány rùzným skupinám?
K získání pøehledu o tìchto otázkách mùže být užiteèné využít následující schéma, ve kterém je
prostor pro odpovìdi na rùzné otázky od každé cílové skupiny.
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Tabulka 6.2

Pøehled využití výsledkù (v plném rozsahu je tato tabulka uvedena v nástroji 6.2)

1. Kdo?

2. Proè?

3. Co?

4. Kdo?

5. Jak?

6. Kdy?

Studenti
Uèitelé
Rodièe/zákonní
zástupci dítìte
Další

Než se výsledky pøedají jednotlivým výše uvedeným skupinám, mìla by organizaèní/pracovní skupina zvážit, co by se na základì získaných výsledkù
mìlo, nebo nemìlo zmìnit.

Tabulka 6.3

K tomu lze použít napø. jednoduchou níže uvedenou tabulku. Pracovní skupina prostuduje získané
výsledky, vybere (napø. max.) ètyøi položky do jednoho pole a pokusí se je zapsat do následující tabulky:

Opatøení na základì výsledkù (viz nástroj 6.3)
Velmi dùležité

Ménì dùležité

Co lze zmìnit
Co lze zmìnit
s vìtšími obtížemi

Pracovní skupina musí popsat, co je myšleno slovem „dùležité“.
Nìco mùže být „dùležité“, protože:

¨ to má tíživý vliv na atmosféru ve škole,
¨ kvùli tomu trpí image školy,
¨ to ohrožuje zdraví a prospìch studentù ve škole,
¨ to ohrožuje bezpeènost studentù,
¨ to má negativní vliv na vztahy mezi studenty
a uèiteli,

¨ se to dostává do rozporu s projektem školního
vzdìlávání,

¨ to má negativní vliv na budoucnost studentù,
¨ to má negativní vliv na obecnou organizaci
školy.

Pracovní skupina musí také popsat, co si pøedstavuje pod pojmem „lze zmìnit“:

¨ že toho lze dosáhnout v probíhajícím školním
roce,
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¨ že na to škola mùže mít vliv,
¨ že je dobrá šance na úspìch (úspìch plodí
úspìch),

¨ že je pravdìpodobné, že se tomu dostane podpory od rùzných zúèastnìných stran (rodièe/zákonní zástupci dítìte, øeditelé škol, studenti atd.),

¨ že jsou k dispozici nezbytné prostøedky.
Výsledky prezentované rùznými èleny pracovní
skupiny lze pøedložit širší skupinì zástupcù rùzných stran. Proberou se odpovìdi, které jsou ve
výše uvedené tabulce uvedené ve sloupcích „lze
zmìnit“ a „velmi dùležité“ a výstup se použije jako
základ pro další práci.
Pøílišné soustøedìní na negativní otázky (kolik
dìtí kouøí, kolik jich pije, kteøí z nich užívají drogy
atd.) mùže pøinést problémy. Je lepší zamìøit se
na pozitivní aspekty – kolik studentù nekouøí, kolik rádo chodí do školy atd.

6.6.2 Zpùsoby využití výsledkù
monitorování
Statistiky a èísla se nejlépe chápou pøi srovnání
s jinými údaji. Pøi mìøení konkrétního znaku je tìž-
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ké interpretovat, jestli 14 % znamená „hodnì“ nebo „málo“. Lze to posoudit jen tehdy, porovná-li
se tento údaj s jinými èíselnými údaji, odvozenými
buï ze srovnatelných skupin, èi z obecného prùmìru, nebo z døíve provedených mìøení ve stejné
skupinì. V ideálním pøípadì by mìly být k dispozici oba typy údajù.
Monitorovací nástroje obvykle poskytují èíselné
a statistické údaje; tento typ údajù nebývá pro každého poutavý a èasto nevzbuzuje pøíliš zájmu.
K zajištìní zájmu mezi studenty i rodièi/zákonnými
zástupci a uèiteli je tedy dùležité najít zpùsob, jak
výsledky prezentovat atraktivnìji. Èím vìtší skupiny jsou do procesu zapojeny, tím snadnìji se
uskuteèòují zmìny.
Pomìrnì tradièní metoda je založena na tom, že se
jedna tøída požádá, aby vyrobila plakáty a grafiky,
na kterých se zbytku školy prezentují nejdùležitìjší
nebo nejvíce neoèekávané výsledky. To lze snadno integrovat do široké škály vyuèovacích pøedmìtù – matematika, sociální vìdy, výuka práce na
poèítaèi atd. Tento typ materiálu pak velmi vyhovuje potøebám projektu.
Mohlo by být zajímavé porovnat výsledky z „vaší“
školy s národními nebo regionálními daty, jsou-li
k dispozici. Pro studenty mùže být docela zajímavým úkolem pokusit se zjistit tato data – tøeba i na
mezinárodní úrovni. Mùže to rozšíøit jejich perspektivy.
Dalším zpùsobem, jak zvýšit zajímavost statistik, je
využívat hraní rolí. Uèitelé mohou zvolit jednu
z otázek z monitorovacích a/nebo evaluaèních nástrojù, které se týkají „tlaku vrstevníkù“ nebo
„vztahu mezi rodièi a dítìtem“, a použít je pøi hraní
rolí. Studenti by mìli mít možnost svobodnì si vybrat a mìli by být povzbuzováni, aby pøemýšleli
o tom, jakými zpùsoby mohou reagovat. Proè
napø. nezorganizovat hraní rolí v dalších tøídách
a nezkusit o tomto tématu vyvolat debatu?!
Se statistikami ohlednì konkrétního tématu lze
pracovat i s využitím kvízù, se kterými se také pøíjemnìji pracuje než s vážnými tématy. Uèitel mùže
pøipravit krátký kvíz o drogách a dalších látkách ve
škole. Otázky by se mohly týkat výsledkù prùzkumu, napø.:
„Kolik studentù naší školy se nikdy neopilo?“
„Kolik studentù naší školy nikdy nevyzkoušelo konopí?“
Využití kvízu není omezeno pouze na studenty. Pøi
pøíležitosti akce na oslavu ukonèení školního roku
lze napø. zorganizovat hru s podobnými otázkami
pro rodièe/zákonné zástupce dítìte.
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Úèelem tìchto nástrojù je minimalizovat rizika, že
lidé odmítnou o nìkterém tématu diskutovat. Místo toho by o nìm mìli pøemýšlet a hledat tu
„správnou odpovìï“. Porovnání jejich odpovìdí
se správnými odpovìïmi ovlivní jejich pøedstavu
o tom, co se dìje v „jejich“ škole. Pokud napø. nadhodnotili poèet studentù, kteøí jsou v kontaktu
s drogami, ale podhodnotili procento studentù,
kteøí pravidelnì pijí, mohou získat lepší obrázek
o tom, jak se studenti opravdu chovají.
Chceme-li použít výsledky kreativnì, je dùležité
pokusit se zapojit velké množství lidí z rùzných
skupin a zkusit rozšiøovat projekt do rùzných tøíd.
Napø. prezentaci dat lze organizovat v rámci projektu, ve kterém bude zahrnuta matematika, jazyky
nebo hodiny výtvarné výchovy atd.
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NÁSTROJ 6.1
Dotazníky
Na následujících stranách struènì pøedstavíme rùzné dotazníky, uvedeme, na jaká témata se zamìøují
otázky, a nabídneme možnosti, jak je lze využít. Úhrnem uvádíme šest dotazníkù pro studenty; jeden
hlavní dotazník, který by se mìl použít pokaždé, když se ve škole bude provádìt šetøení, a pìt modulárních dotazníkù, které se podrobnìji vìnují urèitým faktorùm.
Dále jsou zde uvedeny i dotazníky pro rodièe/zákonné zástupce dítìte a uèitele. Jsou v nich zaøazeny nìkteré otázky, které se probíraly v šesté kapitole.
Každý dotazník je popsán, vèetnì krátké charakteristiky všech otázek i toho, jak lze použít získané
odpovìdi.
Soubor všech dotazníkù a otázek zpracovaných
v této publikaci je uvádìn jako „EHSD studie“ (European Healthy School & Drugs).
Nìkteré z tìchto otázek lze pøímo srovnat s otázkami uvedenými v mezinárodních prùzkumech,
2
3
napø. ve studii ESPAD a HBSC .

dí pøehled otázek, které lze porovnávat s výše uvedenými mezinárodními prùzkumy.
Všechny dotazníky, vèetnì dalších nástrojù a informací, lze také nalézt na www.odrogach.cz.
Z této stránky je mùžete vytisknout nebo si je mùžete uložit do svého poèítaèe. O práci s dotazníky
a o tom, jak pracovat s monitorovacím a evaluaèním systémem, pojednává detailnì kapitola 7
a Pøíloha 3.
Pro usnadnìní sbìru a zpracování dat jsme na
www.odrogach.cz pøipravili také on-line aplikaci
evaluaèního nástroje. Bližší v Pøíloze 3.

Tyto otázky jsou oznaèeny závorkami ve sloupci
napravo (napø. HBSC 48). Poslední tabulka v kapitole 6.1 „Srovnání s mezinárodními studiemi“ uvá-

2

3
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ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) je standardizovaný prùzkum zamìøený na studenty
øady evropských zemí. Je organizován Radou Evropy, Skupinou pro spolupráci v boji proti zneužívání drog a obchodu s nimi
(Skupina Pompidou) a øídí jej švédská Rada pro informace o alkoholu a dalších drogách (CAN). Zahrnuje vìkovou skupinu patnácti a šestnáctiletých studentù z øady evropských státù nebo regionù. Šetøení se opakuje každé ètyøi roky. K dispozici jsou
souhrnné zprávy a øada zemí také pøipravila samostatné vlastní zprávy.
Studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) tìžila ze spolupráce výzkumníkù z nìkolika zemí a probíhala pod záštitou Regionálního úøadu pro Evropu Svìtové zdravotnické organizace a týmu ze Spojených státù a Kanady. Každé ètyøi roky
roste poèet zemí, v nichž se provádìjí komplexní prùzkumy dìtí ve vìku 11, 13 a 15 let, které se používají ke zkoumání otázek
spojených se zdravím v participujících státech i mezi nimi.

Monitorování

Hlavní dotazník
Hlavní dotazník je základním kamenem monitorovacího systému a mìl by se používat pokaždé, když
škola provádí šetøení. Obsahuje otázky týkající se øady rùzných témat, z nichž nìkterá jsou blíže zkoumána v jednotlivých modulech.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

Využití

1

Pohlaví

Základní vstupní informace

Základní data pro výsledkové tabulky

2

Tøída, roèník

Základní vstupní informace

Základní data pro výsledkové tabulky

3

Vìk

Základní vstupní informace

Základní data pro výsledkové tabulky

4 (a–d)

Drogy ve školních pøedpisech

Informace o školních pravidlech

Vìdí studenti o pravidlech ohlednì
drog?

5

Souhlas s pravidly

Informace o školních pravidlech

Souhlasí studenti s pravidly?

6

Výuka vìnovaná alkoholu, tabáku
a drogám

Zpìtná vazba o preventivních
aktivitách

Data pro evaluaci preventivních
aktivit

7

Názor na poèet hodin vìnovaných
výuce o alkoholu, tabáku a drogách

Zpìtná vazba o preventivních
aktivitách

Data pro evaluaci preventivních
aktivit

8

Kvalita výuky o alkoholu, tabáku
a drogách

Zpìtná vazba o preventivních
aktivitách

Data pro evaluaci preventivních
aktivit

9

Svoboda diskutovat o drogách

Zpìtná vazba o drogové
strategii/preventivních aktivitách

Data pro evaluaci drogové politiky
nebo preventivních aktivit

10

Tlak kvùli množství školních
povinností

Školní klima

Data pro zhodnocení školního
klimatu (viz kapitolu 4)

11

Záškoláctví

Školní klima

Data pro zhodnocení školního
klimatu (viz kapitolu 4)

12 (a–g)

Pocit odpovìdnosti za.…

Školní klima

Data pro zhodnocení školního
klimatu (viz kapitolu 4)

13 (a–z)

Prohlášení o drogách

Školní klima

Data pro zhodnocení školního
klimatu (viz kapitolu 4)

14 (a–j)

Prevalence, užívání návykových látek Užívání tabáku, alkoholu a dalších
drog

Data pro zhodnocení užívání drog.
Pokud se tato otázka položí
opakovanì, lze sledovat
zmìny/vývoj, lze ji porovnat
s národními prùmìry nebo výsledky
dalších dostupných statistik (napø.
ESPAD nebo HBSC).

15 (a–j)

Vnímání užívání v budoucnosti

Budoucí užívání tabáku, alkoholu
a dalších drog

Zhodnocení oèekávání studentù.
Hodí se pro srovnání s prevalencí.

16 (a–e)

Rodinný život

Informace o rodinném životì

Základ pro zhodnocení role
rodinného života. Otázku lze využít
pøi schùzkách rodièù/zákonných
zástupcù.

17

Jsou rodièe/zákonní zástupci dítìti
pøíkladem?

Dospìlí jako pøíklady

Základ pro diskuzi o roli dospìlých

18

Jsou uèitelé pøíkladem?

Dospìlí jako pøíklady

Základ pro diskuzi o roli dospìlých

19

Je nìkdo, s kým si mohou pohovoøit
o drogách?

Zpìtná vazba o drogové
strategii/preventivních aktivitách

Data pro evaluaci drogové politiky
nebo preventivních aktivit

Monitorování
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Modul 1
Duševní pohoda a vztahy (osobnost) – vìnuje se otázkám, jako jsou obecná duševní pohoda, osamocení, sebehodnocení, vztahy s rodinou a pøáteli.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

Využití

W1 (a-d)

Jak se právì cítíš?

Obecný pocit dobré duševní
pohody u studentù

Základ pro diskuzi o tom, jak se lidé cítí,
o životních zdarech a nezdarech

W2

Osamìlost

Pocit osamìlosti mezi studenty

Pøedstavuje v této škole osamìlost
problém, cítí se vyèlenìno hodnì
studentù?

W3 (a–h)

Popis sebe sama

Vnímání sebe sama

Základ pro posouzení míry duševní
pohody a fyzického zdraví studentù

W4

Rodièe/zákonní zástupci vìdí,
kde jsi

Míra kontroly/znalostí
rodièù/zákonných zástupcù

Základ pro diskuze ve tøídì nebo na
rodièovských schùzkách (ESPAD 44)

W5 (a–g)

Aktivity s rodièi/zákonnými
zástupci

Zapojení rodièù/zákonných
zástupcù do života studentù

Základ pro diskuze ve tøídì nebo na
rodièovských schùzkách

W6 (a–l)

Rodièe/zákonní zástupci dítìte
jako pøíklad

Role rodièù/zákonných zástupcù

Základ pro diskuze ve tøídì nebo na
rodièovských schùzkách

W7 (a–e)

Reakce rodièù/zákonných
zástupcù, kdyby…

Co by rodièe/zákonní zástupci
dítìte øekli/udìlali, kdyby…

Základ pro diskuze ve tøídì nebo na
rodièovských schùzkách (ESPAD A 3)

W8 (a–e)

Reakce pøátel, kdyby…

Co by pøátelé øekli/udìlali,
kdyby…

Vyjasnìní oèekávání, v ideálním pøípadì
by mìla korespondovat s odpovìdí na
otázku 10. Základ pro diskuzi

W9 (a–e)

Vlastní reakce, kdyby …

Co by studenti øekli/udìlali, kdyby
jejich pøátelé.…

Vyjasnìní oèekávání, v ideálním pøípadì
by mìla korespondovat s odpovìdí na
otázku 9, základ pro diskuzi (pøedevším
v souvislosti s otázkou 8 a 9).

W10 (a–t)

Osoba, se kterou si dotazovaní
mohou popovídat

Mají dotazovaní nìkoho, s kým si
mohou popovídat o osobních
problémech, koho?

Zhodnocení/diskuze o roli pøátel,
rodièù/zákonných zástupcù a dalších lidí
jako pomocníkù a partnerù pro
konverzaci

W11

Poèet blízkých pøátel

Pøátelství

Zhodnocení spoleèenského klimatu,
základ pro diskuzi (HBSC 34)

W12

Jednoduché/složité najít nové
pøátele

Pøátelství

Zhodnocení spoleèenského klimatu,
základ pro diskuzi (HBSC 35)

W13

Èas strávený s pøáteli

Pøátelství

Zhodnocení spoleèenského klimatu,
základ pro diskuzi (HBSC 36)
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Modul 2
Školní klima – soustøedí se na školní prostøedí, participaci, mimoškolní aktivity, šikanu a vztahy s uèiteli. Viz kapitolu 4, kde je uvedeno podrobnìjší pojednání.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

Využití

S1 (a–h)

Chování ve škole

Sledování asociálního chování
studenty

Zhodnocení školního klimatu,
mìøení míry asociálního chování

S2 (a–I)

Co pro vás znamená škola?

Role školy

Základ pro diskuzi o roli školy

S3 (a–j)

Uèitel jako vzor

Role uèitelù

Základ pro diskuzi

S4 (a–q)

Názory na školní klima

Spokojenost se situací ve škole

Zhodnocení školního klimatu,
mìøení zmìn v prùbìhu èasu

S5

Existence mimoškolních aktivit

Vìdí studenti o mimoškolních
aktivitách?

Evaluace mimoškolních aktivit

S6

Pøístup k mimoškolním aktivitám

Myslí si studenti, že jsou mimoškolní Evaluace mimoškolních aktivit
aktivity snadno pøístupné?

S7

Názor na mimoškolní aktivity

Co si studenti myslí o kvalitì
mimoškolních aktivit?

Evaluace mimoškolních aktivit

S8

Zhodnocení participace

O kolika ze svých vrstevníkù si
studenti myslí, že participují
v mimoškolních aktivitách?

Evaluace mimoškolních aktivit

S9

Obìť šikanování

Šikanování

Zhodnocení šikany jako problému
(HBSC 46)

S10

Nìkdo, kdo šikanoval ostatní

Šikanování

Zhodnocení šikany jako problému
(HBSC 47)

S11

Sám

Samota

Zhodnocení osamìlosti ve škole jako
problému (HBSC 48)

S12

Pocit bezpeèí

Vnímání bezpeèí

Zhodnocení šikany jako problému
(HBSC 51)

S13

Šikanování ze strany personálu školy Šikanování

Monitorování

Zhodnocení šikany jako problému
(HBSC 52)
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Modul 3
Pravidla, školní strategie a aktivity v rámci drogové strategie èi prevence (místo) – zamìøuje se na
školní pravidla, obecnou školní politiku a zpìtnou vazbu o preventivních aktivitách.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

Využití

R1

Studenti mají ve škole dovoleno
kouøit

Pravidla pro kouøení

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R2

Studenti mají dovoleno kouøit pøi
urèitých aktivitách

Pravidla pro kouøení

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R3

Stejná pravidla i pro uèitele

Pravidla pro kouøení

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R4 (a–g)

Škola a kouøení

Pravidla pro kouøení

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R5

Studenti mají dovoleno pít alkohol

Pravidla pro užívání alkoholu

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R6

Studenti mají dovoleno pít alkohol
pøi urèitých aktivitách

Pravidla pro užívání alkoholu

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R7 (a–g)

Co se stane, když …

Znalosti studentù o disciplinárních
opatøeních

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R8 (a–h)

Co by se mìlo stát, když…

Názory studentù na disciplinární
opatøení

Zhodnocení pravidel, základ pro
diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

R9 (a–q)

Zdroje informací o drogách

Které zdroje informací by studenti
mìli považovat za dùležité

Zhodnocení preventivních aktivit

Modul 4
Postoje a vnímání rizik (látka/droga) – zamìøuje se na to, jaké mají studenti postoje k drogám a jejich
užívání a jak vnímají rizika spojená s užíváním drog.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

A1 (a–l)

Proè lidé užívají nelegální drogy

Dùvody pro užívání nelegálních drog Základ pro diskuzi

A2 (a–l)

Výroky jsou pravdivé, nebo lživé

Názory na drogy

Lze je porovnat s fakty, základ pro
diskuzi

A3 (a–n)

Co mùže zpùsobit závislosti

Jak studenti vnímají závislost

Základ pro diskuzi

A4 (a–t)

Vnímání rizik

Jak studenti chápou riziko spojené
s rùznými typy chování

Základ pro diskuzi (ESPAD 34)
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Využití

Monitorování

Modul 5
Návyky spojené s užíváním drog – nabízí více informací o míøe užívání drog mezi studenty a vìnuje se
otázkám, jako je napø. zaèátek užívání, dostupnost drog, znalosti rodièù, dùsledky a problémy spojené s užíváním drog. Pozornost se soustøeïuje pøedevším na alkohol, protože je to nejrozšíøenìjší droga a jen málo lidí zaène experimentovat s drogami, aniž by pøedtím nemìli podstatné zkušenosti s alkoholem.
POZOR: Tento modul se dá snadno zneužít. Mìl by se používat pouze pøi spolupráci s externím partnerem, který je schopen zajistit anonymitu studentù.
Èíslo
otázky

Otázka

Subjekt/téma

Využití

D1 (a–n)

Vìk zaèátku užívání

Kdy studenti zaèínají užívat rùzné
látky?

Zhodnocení situace, základ pro
diskuzi (ESPAD 28)

D2 (a–j)

Pøístup, snadná dostupnost

Vnímání dostupnosti rùzných látek

Zhodnocení situace, základ pro
diskuzi (ESPAD 35)

D3

Informace o drogách

Úroveò informací

Základ pro posouzení poskytnutých
informací

D4

Zkušenost s opilostí

Užívání alkoholu

Základ pro posouzení poskytnutých
informací (HBSC 15)

D5

Frekvence užívání alkoholu

Užívání alkoholu

Základ pro posouzení poskytnutých
informací

D6

Prostøedí pøi užívání alkoholu

Užívání alkoholu

Základ pro diskuzi se studenty
a rodièi/zákonnými zástupci

D7

Vypité množství alkoholu v pøípadì
pravidelné konzumace

Užívání alkoholu

Zhodnocení situace, základ pro
diskuzi, srovnání s národním èi
jiným prùmìrem

D8 (a–d)

Znalosti rodièù/zákonných zástupcù

Vìdí rodièe/zákonní zástupci
o užívání rùzných látek?

Schùzky rodièù/zákonných zástupcù

D9 (a–m)

Úèinky užívání alkoholu

Oèekávání

Základ pro diskuzi (ESPAD 18)

D10 (a–m) Úèinky užívání nelegálních drog

Oèekávání

Základ pro diskuzi

D11 (a–p)

Problémy pøi užívání alkoholu

Zkušenosti spojené s užíváním
alkoholu

Základ pro diskuzi (ESPAD 37)

D12 (a–p)

Problémy pøi užívání nelegálních
drog

Zkušenosti spojené s užíváním
nelegálních drog

Základ pro diskuzi (ESPAD 37)
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Modul 6
Srovnání s mezinárodními studiemi
Následuje krátký seznam otázek ze studie EHSD (Evropská zdravá škola a drogy) nabízené v rámci této
publikace, které lze porovnat se studiemi ESPAD a HBSC.
Subjekt

èíslo otázky
ve studii
EHSD

Prevalence / užívání tabáku (kouøení) 14a

èíslo otázky
ve studii
ESPAD

èíslo otázky
ve studii
HBSC

Poznámky, komentáøe

6, 7

10, 11

Nejsou identické, ale procento
studentù, kteøí
vyzkoušeli/nevyzkoušeli kouøení, je
srovnatelné.

13, 14, 15

Nejsou identické.

Prevalence / užívání alkoholu

14 b–e

Prevalence / užívání dalších drog

14

22

Záškoláctví

11

4b

Rodièe/zákonní zástupci vìdí, kde jsi

W5

44

Reakce rodièù/zákonných zástupcù

W8

A3

Pøátelé

W12–14

34–36

Identické.

Šikana

S9–11

46–48

Identické.

Pocit bezpeèí

S12

51

Identické.

Vnímání rizik

A4

34

Identické až na dvì otázky navíc o
anabolických steroidech, které
nejsou zaøazeny do studie ESPAD.

Zaèátek užívání

D1

28

a–j jsou identické, D1 k je identická až
po 28 n, D1 l až po 28 q atd.

Pøístup

D2

35

a–d jsou identické, nìkteré další
otázky jsou identické, ale nejsou ve
stejném poøadí.

Zkušenost s opilostí

D4

Oèekávané dùsledky

D9

18

Nejsou identické, ale jsou dostateènì
podobné, aby se daly zhruba
srovnávat.

Dùsledky

D11–12

37

Nejsou pøímo srovnatelné, poslední
dva body jsou dodatkové položky.

104

Nejsou identické, ale procento
studentù, kteøí
vyzkoušeli/nevyzkoušeli drogy, je
srovnatelné.
49

Není pøímo srovnatelné, kromì
procenta tìch, kteøí nikdy nebyli za
školou.
Identické.

15

Identické.
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Dotazník pro rodièe/zákonné
zástupce dítìte
Názory rodièù/zákonných zástupcù jsou velmi dùležité k tomu, aby se dala zhodnotit jejich role a míra zapojení. Pojednání o roli rodièù/zákonných zástupcù najdete ve ètvrté kapitole. Øada tìchto otázek je obdobou otázek, které byly kladeny studentùm, uèitelùm, a jsou cenné pro srovnání, zda rùzné skupiny (rodièe, uèitelé, studenti) vnímají situaci stejnì, nebo rozdílnì. Vìtšina tìchto otázek jsou užiteèná témata
pro diskuzi na rodièovských schùzkách a nebo dalších schùzkách mezi školou a rodièi/zákonnými zástupci. Jsou to také faktory, které se mohou èasem zmìnit a dají se mìøit pomocí øady prùzkumù èi šetøení.

è.

Otázka

Subjekt/téma

Využití

1

Obeznámenost s drogovou strategií,
preventivními aktivitami

Informovanost rodièù/zákonných
zástupcù, znalost školních plánù
a aktivit

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

2

Obeznámenost s vizemi/krátkodobými
cíli

Informovanost rodièù/zákonných
zástupcù, znalost pozadí událostí

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

3

Souhlas s vizemi/krátkodobými cíli

Souhlas

Zjištìní možného konfliktu/neshody

4

Kdo je koordinátorem?

Informovanost rodièù/zákonných
zástupcù

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

5

S kým konzultovat?

Informovanost rodièù/zákonných
zástupcù

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

6

Zapojení

Informovanost rodièù/zákonných
zástupcù

Zpìtná vazba pro koordinátora

7

Souhlas s pravidly

Souhlas

Zpìtná vazba o drogové strategii

8

Následné zapojení

Do jaké míry se na preventivních
aktivitách úèastní rodièe/zákonní
zástupci dítìte

Vyhodnocení aktivit, základ pro diskuzi

9

Spokojenost s aktivitami

Spokojenost rodièù/zákonných
zástupcù

Vyhodnocení aktivit

Otevøenost v rodinné sféøe

Základ pro diskuzi

10 Hovory o drogách
11 Vlastní sociálnì-kulturní aspekty

Zamìøení na vlastní kulturu

Zpìtná vazba pro školu

12 Jiné sociálnì-kulturní aspekty

Zamìøení na další kultury

Zpìtná vazba pro školu

13 Prostøedí školy
(budovy, dvùr, høištì apod.)

Spokojenost s prostøedím školy

Zpìtná vazba

14 Prostory pro studenty

Dostatek prostoru

Zpìtná vazba

15 Školní disciplína je stejná pro všechny/
spravedlivá

Spokojenost se školou

Vyhodnocení použití disciplinárních
pravidel v praxi

16 Pøijetí a zaèlenìní nových studentù

Spokojenost se školou

Vyhodnocení aktivit

17 Mimoškolní aktivity

Spokojenost se školou

Vyhodnocení mimoškolních aktivit

18 Vliv na mimoškolní aktivity

Spokojenost se školou

Vyhodnocení mimoškolních aktivit

19 Komunikace s uèiteli

Spokojenost s komunikací

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

20 Komunikace s vedením školy

Spokojenost s komunikací

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

21 Dialog

Dialog mezi rodièi/zákonnými zástupci
a personálem školy

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

22 Uznání

Jak rodièe/zákonní zástupci dítìte
hodnotí zpìtnou vazbu, kterou dostali
od školy ohlednì jejich role

Vyhodnocení komunikace mezi školou
a rodièi/zákonnými zástupci

23 Rada rodièù/zákonných zástupcù

Spokojenost s radou

Zpìtná vazba o radì

24 Vliv rodièù/zákonných zástupcù

Spokojenost s vlivem
rodièù/zákonných zástupcù

Zpìtná vazba o vlivu rodièù/zákonných
zástupcù

25 Poznejte svou školu

Znalost školy

Zpìtná vazba pro školu
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Dotazník pro uèitele
Tento dotazník se zamìøuje pøedevším na zpìtnou vazbu o školní drogové politice a jejích preventivních
aktivitách (otázky 1–20). Zároveò zahrnuje i nìkolik obecných otázek ohlednì školy (21–25). Øada z tìchto otázek odpovídá otázkám v dotazníku pro rodièe/zákonné zástupce dítìte a lze je použít pro srovnávání.

è.

Otázka

Subjekt/téma

1

Obeznámenost s drogovou strategií,
preventivními aktivitami

Informovanost uèitelù, znalost školních Vyhodnocení komunikace v rámci
plánù a aktivit
školy

2

Obeznámenost s vizemi/krátkodobými
cíli

Informovanost uèitelù, znalost pozadí
událostí

Vyhodnocení komunikace v rámci
školy

3

Souhlas s vizemi/krátkodobými cíli

Souhlas

Zjištìní možného konfliktu/neshody

4

Kdo je koordinátorem?

Informovanost uèitelù

Vyhodnocení komunikace v rámci
školy

5

S kým konzultovat?

Informovanost uèitelù

Vyhodnocení komunikace v rámci
školy

6

Zapojení

Zapojení uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

7

Souhlasím s pravidly

Souhlas

Zpìtná vazba o drogové strategii

8

Následné zapojení

Do jaké míry se uèitelé podílejí na
preventivních aktivitách?

Vyhodnocení aktivit, základ pro diskuzi

9

Odpovìdnost uèitelù

Názory o rolích uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

10

Zpùsobilost vyuèovat

Dovednosti uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

11

Rozpoznání problémù

Dovednosti uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

12

Vìdìt, jak se chovat

Dovednosti uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

13

Informovanost o drogách

Dovednosti uèitelù

Zpìtná vazba pro koordinátora

14

Otevøenost ve škole

Školní klima

Zpìtná vazba pro školu

15

Øešení problémù spojených s drogami

Zpùsobilosti školy

Zpìtná vazba pro koordinátora

16

Potøeba dodateèné podpory

Potøeby

Zpìtná vazba pro koordinátora

17

Reakce studentù

Reakce na aktivity

Zpìtná vazba pro koordinátora

18

Reakce rodièù/zákonných zástupcù

Reakce na aktivity

Zpìtná vazba pro koordinátora

19

Co si studenti myslí o uèebních
materiálech

Reakce

Zpìtná vazba pro koordinátora

20

Názor na uèební materiály

Reakce

Zpìtná vazba pro koordinátora

21

Prostøedí školy
(budovy, dvùr, høištì apod.)

Spokojenost

Zpìtná vazba pro školu

22

Dostatek prostoru

Spokojenost

Zpìtná vazba pro školu

23

Školní disciplína je stejná pro všechny/ Spokojenost se školou
spravedlivá

Zpìtná vazba pro školu

24

Pøijetí a zaèlenìní nových studentù

Spokojenost se školou

Zpìtná vazba pro školu

25

Mimoškolní aktivity

Spokojenost se školou

Zpìtná vazba pro školu
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Využití
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Nástroj 6.1.1
Hlavní dotazník
Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky
a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník je urèen žákùm základních
škol a støedoškolským studentùm. Pro zjednodušení používáme v otázkách výraz student.

¨ Nespìchejte prosím a dotazník øádnì vyplòte. Jedná se o krátký prùzkum vašich názorù.
¨ Nepište nikam své jméno ani další informace, podle kterých by se mohlo poznat, kdo dotazník vypl-

nil. Nelze zpìtnì vysledovat, kdo na který dotazník odpovídal. Proto mùžete na všechny otázky odpovìdìt upøímnì a otevøenì.
Tento
prùzkum je dobrovolný. Pokud se jej nechcete zúèastnit, prostì o tom øeknìte svému uèiteli
¨
a dostanete na tuto dobu jiný úkol. Nejste povinni odpovídat na otázky, které vám budou nepøíjemné.
Mìjte ale prosím na pamìti, že pokud se rozhodnete prùzkumu zúèastnit a pak neodpovíte na všechny otázky, ztrácí prùzkum z velké èásti svou hodnotu.
¨ Pokud uvedené odpovìdi pøesnì neodpovídají vaší situaci, zvolte odpovìï, která je této situaci nejbližší. Pokud se vám nebude hodit žádná z uvedených odpovìdí, mùžete ji vynechat. Taková odpovìï bude vyhodnocena „neuvedeno“.
¨ Zvolenou odpovìï oznaète ×. Pokud chcete svoji odpovìï zmìnit, pùvodní × zakroužkujte a oznaète jinou.

1

Jsi chlapec, nebo dívka?
1
2

2

Do které tøídy nebo roèníku chodíš?
1
2
3
4

3

¨
¨
¨
¨

6.–7. tøída
8.–9. tøída
1.–2. roèník
3.–4. roèník

Kolik ti je let?
1
2
3
4
5
6
7

4

¨ chlapec
¨ dívka

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

12
13
14
15
16
17
18 nebo více

O kterých drogách se píše ve školním
øádu?

a) tabák
b) alkohol
c) léky
d) nelegální drogy
5

1

2

3

je/jsou uveden(y)

není (nejsou) uvedena(y)

nevím

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

Souhlasíš se školními pravidly ohlednì užívání drog (tabáku, alkoholu, lékù, nelegálních drog)?
1
2
3

¨ ne
¨ èásteènì
¨ ano
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6

Mìli jste letos (tj. v prvním nebo druhém pololetí) ve škole nìjaké hodiny týkající se alkoholu,
tabáku a drog?
1
2
3
4
5

7

¨
¨
¨
¨

žádnou takovou hodinu jsme nemìli
pøíliš málo
pøimìøené množství
pøíliš mnoho

Myslíš si, že tyto hodiny o alkoholu, tabáku a drogách byly dobré nebo špatné?
1
2
3
4

9

ne
jednu hodinu
2–5 hodin
6–10 hodin
více než 10 hodin

Myslíš, že poèet hodin, které jste v tomto školním roce vìnovali prevenci alkoholismu, kouøení
a drogové závislosti, byl pro tebe dostateèný?
1
2
3
4

8

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

žádnou jsem neabsolvoval/a
dobré
ani dobré ani špatné
špatné

Myslíš, že je ve škole dostateènì svobodná atmosféra, aby se dalo diskutovat o tématu drog
(legálních a nelegálních)?
1
2

¨ ne
¨ ano

10 Cítíš, že jsi pod tlakem kvùli množství úkolù ve škole?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

vùbec
málo
trochu
hodnì

11 Chodíš za školu?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

nikdy
ano, ale ménì než jednou za mìsíc
ano, tak jednou za mìsíc nebo týden
ano, nìkolikrát týdnì

12 Záleží ti na tom a mùžeš ovlivnit, aby

a) byla dobrá atmosféra ve škole?
b) byl každý ve škole respektován?
c) se øešily problémy spolužákù?
d) ve tvé tøídì byla dobrá atmosféra?
e) byla dodržována školní pravidla?
f) ve škole bylo èisto?
g) tvá škola mìla dobré jméno?
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1

2

ano

ne

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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13 Souhlasíš s následujícími výroky o tvé škole?
Zaškrtni jedno ze dvou políèek pro každou odpovìï, zvol odpovìï, která nejlépe odpovídá tomu, co si
myslíš.
1

2

souhlasím

nesouhlasím

a) Škola mì baví.

¨

¨

b) Chtìl/a bych pøestoupit na jinou školu.

¨

¨

c) S uèiteli vycházím dobøe.

¨

¨

d) Ve škole je dobrá atmosféra.

¨

¨

e) Ve škole je dostatek míst, kde se mùžu setkávat, hrát si a mluvit s kamarády. ¨

¨

f) Uèitelé se se studenty málo baví.

¨

¨

g) Ve škole se cítím bezpeènì.

¨

¨

h) Tøída, kde se uèíme, se mi líbí.

¨

¨

i) Líbí se mi škola/prostøedí školy (budova, dvùr, høištì apod.)

¨

¨

j) Rodièe/zákonní zástupci se o naši školu zajímají.

¨

¨

k) Rodièe/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni.

¨

¨

l) Uèitelé mi vìøí.

¨

¨

m) Ve škole mi naslouchají.

¨

¨

n) Ve škole mì berou vážnì.

¨

¨

o) Ve škole mùžu vyjadøovat svùj názor.

¨

¨

p) Vím, co ode mì uèitelé oèekávají.

¨

¨

q) Vìtšina práce ve škole je zajímavá.

¨

¨

r) Se spolužáky vycházím dobøe.

¨

¨

s) Se studenty se ve škole jedná pøíliš pøísnì.

¨

¨

t) Ve škole platí férová pravidla.

¨

¨

u) Cítím, že do této školy patøím.

¨

¨

v) Jsem podporován v tom, abych ve tøídì vyjadøoval své názory.

¨

¨

w) V naší škole se studenti podílí na formulování pravidel.

¨

¨

x) Rodièe/zákonní zástupci ode mì ve škole oèekávají pøíliš.

¨

¨

y) Uèitelé ode mì ve škole oèekávají pøíliš.

¨

¨

z) Ostatní studenti mì berou takového(takovou), jaký(á) jsem.

¨

¨
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14 Oznaè, jestli jsi nìkdy vyzkoušel/a nìkteré z následujících (návykových) látek
1

2

3

4

5

nikdy

ano, ale ne za ano, pøibližnì
ano, pøibližnì
poslední rok jednou mìsíènì jednou týdnì

ano, pøibližnì
každý den

a) cigarety / tabák

¨

¨

¨

¨

¨

b) pivo

¨

¨

¨

¨

¨

c) víno

¨

¨

¨

¨

¨

d) tvrdý alkohol

¨

¨

¨

¨

¨

e) jiný typ alkoholu (limonády
s obsahem alkoholu, ovocné
víno, míchané nápoje atd.)

¨

¨

¨

¨

¨

f) marihuana nebo hašiš (konopí,
tráva, maøena)

¨

¨

¨

¨

¨

g) tìkavé látky (toluen atd.)

¨

¨

¨

¨

¨

h) léky na uklidnìní, na spaní èi
proti bolesti (bez lékaøského
pøedpisu)

¨

¨

¨

¨

¨

i) extáze

¨

¨

¨

¨

¨

j) jiné nelegální drogy
(amfetaminy, pervitin, LSD,
kokain, heroin atd.)

¨

¨

¨

¨

¨

1

2

3

ne, nikdy

asi ano

už jsem tuto
látku vyzkoušel

a) cigarety / tabák

¨

¨

¨

b) pivo

¨

¨

¨

c) víno

¨

¨

¨

d) tvrdý alkohol

¨

¨

¨

e) jiný typ alkoholu (limonády s obsahem alkoholu,
ovocné víno, míchané nápoje atd.)

¨

¨

¨

f) marihuana nebo hašiš (konopí, tráva, marjánka)

¨

¨

¨

g) tìkavé látky (toluen, lepidlo atd.)

¨

¨

¨

h) léky na uklidnìní, na spaní èi proti bolesti
(bez lékaøského pøedpisu)

¨

¨

¨

i) extáze

¨

¨

¨

j) jiné nelegální drogy
(amfetaminy, pervitin, LSD, kokain, heroin atd.)

¨

¨

¨

15 Myslíš, že vyzkoušíš nìjakou z následujících (návykových) látek?
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16 Jak pøesnì vystihují následující vìty tvùj rodinný život?
1
úplnì

2

3

docela dobøe ne moc dobøe

4
vùbec

a) Èasto si s rodièi/zákonnými zástupci povídám o tom,
co mì zajímá.

¨

¨

¨

¨

b) Mí rodièe/zákonní zástupci obvykle vìdí, kde jsem a co
dìlám ve svém volném èase.

¨

¨

¨

¨

c) Mí rodièe/zákonní zástupci znají vìtšinu mých pøátel,
se kterými trávím volný èas.

¨

¨

¨

¨

d) Mí rodièe/zákonní zástupci se zajímají o mou práci ve
škole.

¨

¨

¨

¨

e) Mí rodièe/zákonní zástupci se zajímají o mé aktivity ve
volném èase.

¨

¨

¨

¨

17 Mìli by rodièe/zákonní zástupci být mladým lidem pøíkladem?
1
2
3

¨ ano
¨ ne
¨ nevím

18 Mìli by uèitelé být mladým lidem pøíkladem?
1
2
3

¨ ano
¨ ne
¨ nevím

19 Pokud bys mìl/a problém spojený s drogami (legálními nebo nelegálními), myslíš, že jsou ve škole dospìlí, se kterými by sis o nìm mohl/a promluvit?
1
2
3

¨ ano
¨ ne
¨ nevím
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Nástroj 6.1.2
Dotazník 1: Duševní pohoda a vztahy
W1 Jak se právì cítíš?
1
a) doma
b) se svými pøáteli
c) ve škole
d) obecnì

2

3

4

velmi špatnì

špatnì

dobøe

velmi dobøe

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

1

2

3

4

úplnì pøesnì

docela dobøe

ne moc dobøe

vùbec

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

W2 Cítíš se osamìlý/á?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

vùbec
trochu
docela ano
hodnì

W3 Jak pøesnì popisují následující výroky tvé pocity?

a) Mám se rád/a.
b) Jsem se sebou celkem spokojený/á.
c) Moc si o sobì nemyslím.
d) Chci být nìkým jiným.
e) Mám pocit, že nejsem dùležitý/á.
f) Jsem si jistý/á, že mì mají ostatní rádi.
g) Chtìl/a bych zùstat takový/á, jaký/á jsem.
h) Vìøím ve svou budoucnost.

W4 Vìdí tví rodièe/zákonní zástupci, kde trávíš víkendové veèery a noci?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

vždy to vìdí
vìdí to docela èasto
obèas to vìdí
vìtšinou to nevìdí

W5 Kolikrát jsi v minulém týdnu zažil/a se svými rodièi/zákonnými zástupci následující aktivity?

a) Veèeøíme spolu.
b) Díváme se spolu na televizi.
c) Uklízíme spoleènì.
d) Mluvíme o mých školních úkolech a práci.
e) Sportujeme spolu.
f) Navštìvujeme spoleènì pøíbuzné.
g) Debatujeme o každodenních vìcech.
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1

2

3

4

maximálnì
jednou týdnì

1–2 krát

3–4 krát

skoro každý
den

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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W6 Ve kterých oblastech by rodièe/zákonní zástupci mìli být dìtem pøíkladem?

a) zdvoøilost
b) spolehlivost
c) vzhled
d) úcta/respekt
e) humor
f) postoj k práci
g) znalosti/dovednosti
h) spoleèenský kontakt
i) zacházení s tabákem
j) zacházení s alkoholem
k) zacházení s penìzi
l) trávení volného èasu

1

2

je dùležité, aby
byli pøíkladem

není dùležité,
aby byli pøíkladem

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

W7 Jak myslíš, že by tví rodièe zareagovali, pokud bys dìlal/a následující?

a) kdybych kouøil/a cigarety
b) kdybych pil/a alkohol
c) kdybych se opil/a
d) kdybych kouøil/a konopí
(marihuanu nebo hašiš)
e) kdybych užíval/a další nelegální drogy

1

2

3

4

zakázali
by mi to

odrazovali
by mì od toho

nevadilo
by jim to

schvalovali
by to

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨

W8 Jak myslíš, že by zareagovali tví pøátelé, pokud bys dìlal/a následující?

a) kdybych kouøil/a cigarety
b) kdybych pil/a alkohol
c) kdybych se opil/a
d) kdybych kouøil/a konopí
(marihuanu nebo hašiš)
e) kdybych užíval/a další nelegální drogy
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1

2

3

4

nedovolili
by mi to

odrazovali
by mì od toho

nevadilo
by jim to

schvalovali
by to

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨
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W9 Jak myslíš, že bys reagoval/a, kdyby nìkdo z tvých pøátel dìlal následující?

a) kdyby kouøil/a cigarety
b) kdyby pil/a alkohol
c) kdyby se opil/a
d) kdyby kouøil/a konopí
(marihuanu nebo hašiš)
e) kdyby užíval/a další nelegální drogy

1

2

3

4

nedovolil/a
bych mu to

snažil bych se
ho od toho
odradit

nevadilo
by mi to

schvaloval/a
bych mu to

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨

W10 Pøedstav si, že máš nìjaký osobní problém a chceš si o nìm s nìkým promluvit. S kým by sis
šel/šla promluvit nebo koho bys oslovil/a?

a) matku
b) otce
c) sourozence
d) kamaráda/kamarádku
e) svého pøítele/pøítelkyni
f) pøíbuzného nebo pøíbuznou
g) dospìlé z místa, kde bydlím
h) uèitele, uèitelku
i) poradce, poradkyni
j) školní zdravotnici nebo zdravotníka
k) psychologa nebo psycholožku
l) osobu, která pracuje s mládeží
m) vedoucího nebo vedoucí organizace, ve které jsem
èlenem nebo èlenkou
n) policii
o) telefonní linku pomoci pro dìti a dospívající
p) zdravotnickou službu pro dospívající
q) služby péèe o dìti
r) školního lékaøe nebo lékaøku
s) knìze, èlena mé církve nebo církevního spoleèenství
t) nìkoho jiného

1

2

3

urèitì

snad

urèitì ne

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

W11 Kolik máš dobrých kamarádù?
1
2
3
4
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¨
¨
¨
¨

žádného
jednoho
dva
tøi nebo více
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W12 Je pro tebe snadné nebo obtížné najít si nové pøátele?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

velmi snadné
snadné
obtížné
velmi obtížné

W13 Jak èasto se svými pøáteli trávíš volný èas po skonèení školy?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

4–5 dnù v týdnu
2–3 dny v týdnu
jednou týdnì nebo ještì ménì
momentálnì žádné pøátele nemám

Monitorování
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Nástroj 6.1.3
Dotazník 2: Spoleèenské klima a zapojení
zainteresovaných
S1 Jak èasto jsi ve své tøídì za poslední dva mìsíce vidìl/a nebo zažil/a následující chování?

a) Posmívání se studentùm.
b) Urážení studentù.
c) Rvaèky mezi studenty.
d) Záškoláctví.
e) Nièení školního majetku.
f) Vysmívání se studentùm.
g) Používání sprostých slov.
h) Používání sprostých èi urážlivých posunkù.
S2

1

2

3

4

nikdy

zøídka

obèas

èasto

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Co pro tebe znamená škola?

a) setkání s kamarády
b) zábavu
c) úspìch
d) že se nìco nauèím
e) nudu
f) stres
g) dodržování pravidel
h) pøípravu pro život
i) pøíležitost k diskuzím

1

2

ano

ne

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

S3 Ve kterých oblastech by uèitelé mìli být pro mladé vzorem?

a) zdvoøilost
b) pøesnost
c) vzhled
d) úcta
e) humor
f) postoj k práci
g) znalosti/dovednosti
h) chování (pøátelský, citlivý atp.)
i) zacházení s tabákem
j) zacházení s alkoholem
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1

2

je dùležité, aby
byli pøíkladem

není dùležité,
aby byli pøíkladem

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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S4 Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími formulacemi?
1

2

3

4

5

silný
souhlas

souhlas

nesouhlas

silný
nesouhlas

nevím

¨

¨

¨

¨

¨

b) Studentùm se za jejich výkon ve škole
dostává takového uznání, jaké si zaslouží.

¨

¨

¨

¨

¨

c) Ve škole se respektují kulturní odlišnosti
žákù/studentù.

¨

¨

¨

¨

¨

d) Ve škole se vìnuje pozornost kulturním
odlišnostem žákù/studentù.

¨

¨

¨

¨

¨

e) Studentská rada pracuje dobøe.

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
h) Vedení školy naslouchá názorùm studentù. ¨
i) Pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

a) Žáci/studenti, èitelé a další zainteresovaní
spolu otevøenì hovoøí.

4

f) Studenti ovlivòují, jakým zpùsobem škola
funguje.
g) Uèitelé naslouchají názorùm studentù.

všem žákùm/studentùm pøistupováno
stejnì.
j) Škola je pøátelská a nové žáky/studenty
dokáže úspìšnì zaèlenit.

¨

¨

¨

¨

¨

k) Nemám problémy hovoøit se svými uèiteli.

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

l) Žáci/studenti jsou zapojeni do
rozhodovacího procesu ve škole.

Mimoškolní aktivity
S5 Máte ve škole nìjaké mimoškolní aktivity?
1
2
3

¨ ano
¨ ne
¨ nevím

S6 Je snadné úèastnit se mimoškolních aktivit?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

velmi snadné
snadné
obtížné
velmi obtížné
žádné nejsou

S7 Co si myslíš o nabízených mimoškolních aktivitách?
1
2
3
4
5

4

¨
¨
¨
¨
¨

jsou velmi dobré
dobré
špatné
velmi špatné
žádné nemáme

Další zainteresovaní – lidé, kteøí jsou nìjakým zpùsobem zapojeni nebo angažováni ve škole (studenti, uèitelé, vedení školy, rodièe/zákonní zástupci, ostatní školní personál, externisté atd.)
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S8 Kolik studentù se podle tvého mínìní zapojuje do mimoškolních aktivit?
1
2
3
4
5
6

¨
¨
¨
¨
¨
¨

0–20 %
21–40 %
41–60 %
61–80 %
81–100 %
žádné nemáme

Šikanování
Následuje nìkolik otázek o šikanování. O ŠIKANOVÁNÍ studenta mluvíme tehdy, když jeden žák/student slovnì nebo fyzicky napadá nebo ubližuje druhému studentovi. Jako šikanování se chápou i pøípady, když je nìjaký student opakovanì škádlen nebo provokován zpùsobem, který se mu nelíbí. ZA
ŠIKANOVÁNÍ SE VŠAK NEPOVAŽUJE, pokud se hádají nebo perou dva pøibližnì stejnì silní studenti.
S9 Kolikrát jsi byl/a za toto pololetí ve škole šikanován/a?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

v tomto pololetí ani jednou
jednou èi dvakrát
nìkdy
asi jednou týdnì
nìkolikrát týdnì

S10 Kolikrát ses v tomto pololetí podílel/a na šikanování dalších studentù ve škole?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

v tomto pololetí ani jednou
jednou èi dvakrát
nìkdy
tak jednou týdnì
nìkolikrát týdnì

S11 Jak èasto se stává, že s tebou ve škole další studenti nechtìjí trávit èas a zùstaneš sám (sama)?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

v tomto pololetí se to nestalo
jednou èi dvakrát
nìkdy
asi jednou týdnì
nìkolikrát týdnì

S12 Cítíš se ve škole bezpeènì?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

vždy
èasto
nìkdy
zøídka
nikdy

S13 Máš pocit, že tì v tomto pololetí šikanoval nìkterý uèitel nebo jiný zamìstnanec školy?
1
2
3
4
5
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¨
¨
¨
¨
¨

nikdy
jednou èi dvakrát
nìkdy
asi jednou týdnì
nìkolikrát týdnì
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Nástroj 6.1.4
Dotazník 3: Pravidla, školní drogová
strategie a preventivní aktivity
R1 Myslíš si, že by studenti mìli mít dovoleno v areálu školy kouøit?
1
2
3

¨ ne
¨ ano
¨ ano, ale jen nejstarší studenti

R2 Myslíš si, že by studentùm pøi urèitých aktivitách (napø. pøi školních výletech a exkurzích)
mìlo být dovoleno kouøit?
1
2
3

¨ ne
¨ ano
¨ ano, ale jen nejstarším studentùm

R3 Mìli by se uèitelé a studenti ohlednì užívání drog (tabák, alkohol, nelegální drogy atd.) øídit stejnými pravidly?
1
2

¨ ne, mìla by pro nì být stanovena rozdílná pravidla
¨ ano

R4 Jak by se ve vaší škole mìla øešit otázka kouøení?
1

2

souhlas

nesouhlas

a) Studentùm by nemìlo být dovoleno kouøit.

¨

¨

b) Mìlo by se zakázat kouøit ve všech uzavøených místnostech.

¨

¨

c) Pro kuøáky by mìla být na školním dvoøe vyhrazena zastøešená plocha.

¨

¨

d) Uèitelé by mìli mít svou kuøárnu.

¨

¨

e) Studenti by mìli mít svou kuøárnu.

¨

¨

f) Mìla by být spoleèná kuøárna pro uèitele i studenty.

¨

¨

g) Uèitelùm by nemìlo být dovoleno kouøit.

¨

¨

R5 Myslíš si, že by studenti mìli mít ve škole na urèitých místech dovoleno pít alkohol?
1
2
3

¨ ne
¨ ano
¨ ano, ale jen nejstarší studenti

R6 Myslíš si, že by studenti bìhem urèitých školních aktivit (školní výlety a exkurze) mìli mít
dovoleno pít alkohol?
1
2
3

¨ ne
¨ ano
¨ ano, ale jen nejstarší studenti
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R7 Víš, co se stane, když:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nìkdo kouøí v areálu školy?
nìkdo v areálu školy pije alkohol?
u sebe nìkdo má ve škole nelegální drogy?
nìkdo v areálu školy užívá nelegální drogy?
nìkdo v areálu školy distribuuje alkohol?
je nìkdo v areálu školy pod vlivem alkoholu nebo drog?
nìkdo v areálu školy prodává drogy?

1

2

ano

ne

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

R8 Co si myslíš, že by ve škole udìlali, kdyby:

a) nìjaký student/ka v areálu školy kouøil?
b) nìjaký student/ka v areálu školy pil alkohol?
c) nìjaký student/ka mìl u sebe v areálu školy
nelegální drogy?
d) nìjaký student ve škole užíval nelegální drogy?
e) nìjaký student/ka v areálu školy prodával alkohol?
f) byl nìjaký student/ka v areálu školy opilý?
g) byl nìjaký student/ka v areálu školy „zfetovaný“?
h) nìjaký student/ka v areálu školy prodával drogy?

1

2

3

4

5

nic

poslali by poslali by vylouèili
ho domù by ho
dopis
ze školy
rodièùm

nìco
jiného

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

R9 Které zdroje jsou podle vás dùležité pro získávání informací o tabáku, alkoholu a/nebo nelegálních drogách?

a) uèitelé ve škole
b) školní materiály (knihy, prospekty, aktivity atd.)
c) kampanì proti kouøení
d) kampanì proti alkoholu
e) kampanì proti drogám
f) zprávy v rádiu
g) jiné programy v rádiu
h) televizní noviny
i) jiné televizní programy
j) noviny
k) èasopisy
l) internet
m) reklamy na tabák
n) reklamy na alkohol
o) rodièe/zákonní zástupci
p) jiní dospìlí
q) pøátelé a kamarádi
r) jiné zdroje informací
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1

2

3

dùležitý zdroj

nepøíliš dùležitý

ani
trochu
dùležitý

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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Nástroj 6.1.5
Dotazník 4: Postoje a vnímání rizika
A1 Zaškrtni políèko, které nejlépe odpovídá tomu, co si myslíš o následujících vìtách ohlednì užívání nelegálních drog.
1

2

3

4

silný
souhlas

souhlas

nesouhlas

silný
nesouhlas

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

k) Policie by nemìla otravovat mladé, kteøí s drogami
experimentují.

¨

¨

¨

¨

l) Experimentovat s drogami znamená vzdát se kontroly
nad svým životem.

¨

¨

¨

¨

a) Užívání drog mùže být pøíjemná èinnost.
b) Mladý èlovìk by nikdy nemìl zkoušet drogy.
c) Jen málo vìcí je nebezpeènìjších než experimenty
s drogami.
d) Užívat drogy je legrace.
e) Spousta vìcí je rizikovìjších než zkoušet drogy.
f) Každý, kdo drogy vyzkouší, toho pozdìji lituje.
g) Zákony ohlednì nelegálních drog by se mìly zpøísnit.
h) Užívání drog patøí k nejzávažnìjším problémùm v ÈR.
i) Drogy lidem pomáhají poznat život naplno.
j) Ve škole by nás mìli uèit, jaká reálná rizika jsou
s užíváním drog spojená.

A2 Proèti si následující výroky a rozhodni, který z nich je podle tebe pravdivý nebo nepravdivý.

a) Vìtšina lidí stejnì starých jako já kouøí cigarety.
b) V naší zemi kouøí cigarety necelá polovina dospìlých.
c) Po vykouøení cigarety se zvyšuje krevní tlak.
d) Pøi kouøení vdechuješ hodnì toxických látek.
e) Mladí vìtšinou kouøí, protože kouøí jejich vrstevníci.
f) V pivu a vínì je stejný obsah alkoholu.
g) Ze všech drog se nejvíce zneužívá alkohol.
h) Pro zdraví plodu je špatné, když tìhotné ženy pijí alkohol.
i) Vìtšina dospìlých pije alkohol každý den.
j) Úèinek alkoholu se u každého èlovìka liší.
k) Mladí lidé mohou pomoci pøátelùm pøestat
užívat drogy.
l) Vìtšina mladých kouøí hašiš nebo marihuanu.
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1

2

pravdivý

nepravdivý

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨

¨
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A3 Následuje seznam látek nebo èinností, na kterých se lidé mohou a nemusí stát závislými. Souhlasíš, že jsou návykové?

a) cigarety
b) elektronické hry (poèítaèové hry, pinball atd.)
c) marihuana/konopí
d) práce
e) sport
f) léky
g) extáze
h) televize
i) „tvrdé“ drogy (heroin, pervitin atd.)
j) káva a èaj
k) gambling
l) alkohol
m) sladkosti
n) SMS

1

2

3

4

velmi
návykové

docela
návykové

nepøíliš
návykové

nejsou
návykové

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Vnímání rizik
A4 Jak moc si myslíš, že LIDÉ RISKUJÍ vlastní poškození (fyzické nebo jiné), pokud:

a)
b)
c)
d)
e)

obèas kouøí cigarety
každý den vykouøí jeden nebo více balíèkù cigaret
si takøka dennì dají jednu dvì sklenièky alkoholu
si takøka dennì dají ètyøi nebo pìt sklenièek alkoholu
si témìø každý víkend dají pìt nebo více
sklenièek alkoholu
f) jednou èi dvakrát vyzkoušejí marihuanu nebo hašiš
g) obèas kouøí marihuanu nebo hašiš
h) pravidelnì kouøí marihuanu nebo hašiš
i) jednou èi dvakrát vyzkoušejí LSD
j) pravidelnì berou LSD
k) jednou èi dvakrát vyzkoušejí pervitin
(povzbuzující prášky, benzedrin, speed)
l) pravidelnì berou pervitin
(povzbuzující prášky, benzedrin, speed)
m) jednou èi dvakrát vyzkoušejí kokain nebo crack
n) pravidelnì berou kokain nebo crack
o) jednou èi dvakrát vyzkoušejí extázi
p) pravidelnì berou extázi
q) jednou èi dvakrát vyzkoušejí tìkavé látky (toluen,
lepidlo atd.)
r) pravidelnì užívají tìkavé látky (toluen, lepidlo atd.)
s) jednou èi dvakrát vyzkoušejí anabolické steroidy
t) pravidelnì užívají anabolické steroidy
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1

2

3

4

žádné
riziko

mírné
riziko

støední
riziko

velké
riziko

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
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Nástroj 6.1.6
Dotazník 5: Drogové návyky
D1 Kolik ti bylo, když jsi POPRVÉ (pokud vùbec nìkdy) udìlal/a následující?

a) Dal/a jsem si pivo (aspoò jednu sklenici).
b) Dal/a jsem si víno (aspoò jednu sklenici).
c) Dal/a jsem si tvrdý alkohol (aspoò jednu
sklenièku).
d) Opil/a jsem se.
e) Vykouøil/a jsem svou první cigaretu.
f) Kouøil/a jsem cigarety každý den.
g) Vyzkoušel/a jsem pervitin (amfetaminy).
h) Vyzkoušel/a jsem léky na uklidnìní nebo
na spaní (bez lékaøského pøedpisu).
i) Vyzkoušel/a jsem marihuanu nebo hašiš.
j) Vyzkoušel/a jsem LSD nebo další
halucinogeny.
k) Vyzkoušel/a jsem extázi.
l) Vyzkoušel/a jsem tìkavé látky (toluen,
lepidlo atd.).
m) Vyzkoušel/a jsem alkohol s prášky.
n) Vyzkoušel/a jsem anabolické steroidy.

1

2

nikdy

3

4

5

6

11/ménì 12/13

14/15

16/17

18/více

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

D2 Myslíš, že by pro tebe bylo obtížné sehnat nìkterou z následujících látek, kdybys chtìl/a?
1

2

3

4

5

6

nemožné velmi
obtížné

pomìrnì pomìrnì velmi
obtížné
snadné
snadné

nevím

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

f) marihuana nebo hašiš (konopí, tráva,
maøena)

¨

¨

¨

¨

¨

¨

g) tìkavé látky (lepidlo, benzín atd.)

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

a) cigarety/tabák
b) pivo
c) víno
d) tvrdý alkohol
e) jiné alkoholické nápoje (nápoje s nízkým
obsahem alkoholu, ovocné víno, míchané
nápoje atd.)

h) léky na uklidnìní nebo na spaní
i) extáze
j) jiné nelegální drogy (pervitin, LSD, kokain,
heroin atd.)
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D3 Informace o legálních a nelegálních drogách

a) Myslíš, že jsi o drogách dobøe informován/a?
b) Zajímají tì další informace o drogách?
c) Mluví spolu studenti ve tvé škole o drogách?
d) Mluví spolu studenti a uèitelé ve tvé škole o drogách?
e) Znáš nìkoho, kdo užívá nelegální drogy?
f) Znáš nìjaká místa ve škole, kde mùžeš dostat nebo sehnat
nelegální drogy?
g) Znáš nìjaká místa mimo školu, kde mùžeš dostat nebo sehnat
nelegální drogy?

1

2

ano

ne

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨

¨

D4 Vypil/a jsi už nìkdy tolik alkoholu, že jsi byl/a opravdu opilý/á?
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

nikdy
ano, jednou
ano, dvakrát nebo tøikrát
ano, ètyøikrát až desetkrát
ano, více než desetkrát

D5 Jak èasto obvykle piješ alkohol?
1
2
3
4

¨
¨
¨
¨

nikdy
ménì než jednou za mìsíc
jednou za mìsíc až jednou týdnì
každý týden nebo èastìji

D6 V jakém prostøedí ho obvykle piješ?
1
2
3
4
5
6

¨
¨
¨
¨
¨
¨

doma
na soukromém veèírku
u nìkoho doma, než jdeme na party
na diskotéce / v hospodì / v baru
v autì / venku / na lodi
jinde

D7 Kolik alkoholu obvykle vypiješ, když jdeš pít?
(Sklenkou zde myslíme 1 dl vína, pùllitr, láhev nebo plechovku piva, 0,4–0,5 dl tvrdého alkoholu nebo
sklenici míchaného nápoje.)
1
2
3
4
5

¨
¨
¨
¨
¨

ani jednu
1–2 sklenky
3–5 sklenek
6–9 sklenek
10 sklenek a více

D8 Vìdí tví rodièe/zákonní zástupci, že:

a) kouøíš
b) piješ alkohol
c) užíváš konopí
d) užíváš jiné drogy
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1

2

3

nekouøím/nepiji/neužívám

ne, nevìdí o tom

ano, vìdí o tom

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
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D9 Je pravdìpodobné, nebo nepravdìpodobné, že by se ti osobnì stalo nìco podobného, kdybys pil
alkohol?

a) Cítil/a bych se uvolnìnì.
b) Mìl/a bych problémy s policií.
c) Ublížil/a bych si na zdraví.
d) Cítil/a bych se šťastný/á.
e) Zapomnìl/a bych na své problémy.
f) Nebyl/a bych schopen(schopna) pøestat pít.
g) Mìl/a bych kocovinu.
h) Odvážil/a bych se být sám(sama) sebou.
i) Udìlal/a bych nìco, èeho bych litoval/a.
j) Užil/a bych si hodnì legrace.
k) Bylo by mi špatnì.
l) Ztratil/a bych nad sebou kontrolu.
m) Byl/a bych k ostatním pøátelštìjší.

1

2

pravdìpodobné

nepravdìpodobné

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

D10 Je pravdìpodobné, nebo nepravdìpodobné, že by se ti osobnì stalo nìco podobného, kdybys
užíval / a nelegální drogy?

a) Cítil/a bych se uvolnìnì.
b) Mìl/a bych problémy s policií.
c) Ublížil/a bych si na zdraví.
d) Cítil/a bych se šťastný/á.
e) Zapomnìl/a bych na své problémy.
f) Nebyl/a bych schopen(schopna) pøestat drogy užívat.
g) Mìl/a bych kocovinu.
h) Odvážil/a bych se být sám(sama) sebou.
i) Udìlal/a bych nìco, èeho bych litoval/a.
j) Užil/a bych si hodnì legrace.
k) Bylo by mi špatnì.
l) Ztratil/a bych nad sebou kontrolu.
m) Byl/a bych k ostatním pøátelštìjší.
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1

2

pravdìpodobné

nepravdìpodobné

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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D11 Mìl/a jsi nìkdy kvùli alkoholu nìkterý z následujících problémù?

a) hádka nebo spor
b) rvaèka nebo bitka
c) nehoda nebo zranìní
d) ztráta penìz nebo cenných pøedmìtù
e) poškození pøedmìtù
f) problémy ve vztahu s rodièi/zákonnými zástupci
g) problémy ve vztahu k pøátelùm
h) problémy ve vztahu s uèiteli
i) slabý výkon ve škole nebo v práci
j) stal/a jsi se obìtí loupeže nebo krádeže
k) potíže (opletaèky) s policií
l) hospitalizace nebo akutní pøíjem v nemocnici
m) pohlavní styk, jehož jsi druhý den litoval/a
n) sex bez ochrany
o) druhý den tì bolela hlava nebo jsi se cítil/a špatnì (mìl/a jsi kocovinu)
p) nešel(nešla) jsi na nìjakou hodinu do školy nebo jsi radìji zùstal/a doma

1

2

ne

ano

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

D12 Mìl/a jsi nìkdy kvùli užívání nelegálních drog nìkterý z následujících problémù?

a) hádka nebo spor
b) rvaèka nebo bitka
c) nehoda nebo zranìní
d) ztráta penìz nebo jiných cenných pøedmìtù
e) poškození pøedmìtù
f) problémy ve vztahu s rodièi/zákonnými zástupci
g) problémy ve vztahu k pøátelùm
h) problémy ve vztahu s uèiteli
i) slabý výkon ve škole nebo v práci
j) obìť loupeže nebo krádeže
k) potíže (opletaèky) s policií
l) hospitalizace nebo akutní pøíjem v nemocnici
m) pohlavní styk, jehož jsi druhý den litoval/a
n) sex bez ochrany
o) druhý den tì bolela hlava nebo jsi se cítil/a špatnì (mìl/a jsi kocovinu)
p) nešel(nešla) jsi na nìjakou hodinu do školy nebo jsi radìji zùstal/a doma
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2
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Nástroj 6.1.7
Dotazník pro rodièe/zákonné zástupce
Do jaké míry souhlasíte èi nesouhlasíte s následujícími formulacemi?
1

2

3

silný
souhlas

souhlas

nesouhlas silný
nesouhlas

1 Jsem obeznámen/a se školní drogovou
strategií/preventivními aktivitami.

¨

¨

¨

¨

2 Jsem obeznámen s vizí a krátkodobými cíli školní drogové
strategie / preventivních aktivit.

¨

¨

¨

¨

3 Souhlasím s vizí a krátkodobými cíli školní drogové strategie ¨
/ preventivních aktivit.

¨

¨

¨

4 Vím, kdo je koordinátorem školní drogové strategie /
preventivních aktivit.

¨

¨

¨

¨

5 Vím, koho mohu oslovit s otázkami o školní drogové
strategii èi preventivních aktivitách.

¨

¨

¨

¨

6 Na školní drogové strategii / preventivních aktivitách se
podílím dostateènì.

¨

¨

¨

¨

7 Souhlasím se školními pravidly ohlednì tabáku, alkoholu
a dalších drog.

¨

¨

¨

¨

8 Jsem schopen dodržovat školní drogovou strategii.

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

15 Myslím si, že pokud jde o školní disciplínu, tak se s každým
zachází férovì a stejnì.

¨

¨

¨

¨

16 Škola poøádá dobré aktivity pro pøivítání nových studentù.

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

19 Jsem spokojen/a s tím, jaká je komunikace mezi námi
a uèiteli.

¨

¨

¨

¨

20 Jsem spokojen/a s tím, jaká je komunikace mezi námi
a vedením školy.

¨

¨

¨

¨

21 Mezi rodièi/zákonnými zástupci a školou panuje dobrý
dialog.

¨

¨

¨

¨

22 Rodièùm/zákonným zástupcùm se za jejich pøíspìvek
k fungování školy dostává takového uznání, jaké si zaslouží.

¨

¨

¨

¨

23 Jsem spokojen/a s tím, jak funguje rada rodièù/zákonných
zástupcù.

¨

¨

¨

¨

24 Myslím, že rodièe/zákonní zástupci mohou dostateènì
mluvit do každodenního chodu školy.

¨

¨

¨

¨

25 Myslím, že školu znám dobøe.

¨

¨

¨

¨

9 Se školními preventivními aktivitami jsem spokojen/a.
10 Doma mluvíme o tabáku, alkoholu a dalších drogách.
11 Ve škole se bere adekvátní ohled na mé kulturní zázemí.
12 Ve škole se bere adekvátní ohled na další kultury.
13 Se školními budovami a pozemky jsem spokojený(á).
14 Myslím, že studenti mají ve škole dostatek prostoru na to,
aby se setkávali, hráli si a povídali si s pøáteli.

17 Studenti mají k dispozici dostatek mimoškolních aktivit.
18 Pøi organizování mimoškolních aktivit se ve škole berou
v potaz pøání rodièù/zákonných zástupcù dítìte.

Monitorování
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Možné otevøené otázky a otázky pro diskuzi

¨ Co si rodièe/zákonní zástupci dítìte pøedstavují
¨
¨
¨
¨

pod pojmem drogová politika (strategie) školy?
Co si pøedstavují pod pojmem preventivní aktivity?
Jak vidí dlouhodobou vizi a krátkodobé cíle
školy ve spojitosti s drogami, drogovou strategií a preventivními aktivitami?
Jak vidí atmosféru ve škole?
Jaké dovednosti mají k tomu, aby si mohli
s otázkou užívání drog poradit doma (tj. jsou se
svými dìtmi schopní mluvit o kouøení, užívání
lékù, pití a opilosti, nelegálních drogách atd.)?

128

¨ Myslí si, že se budou moci v budoucnosti podí¨
¨
¨
¨
¨

let na školních preventivních aktivitách a drogové strategii (pøípadné návrhy)?
Jak hodnotí vlastní schopnost poradit si s tím,
že jejich dítì užívá drogy?
Jakým zpùsobem se svými dìtmi komunikují
o drogách? Došlo u nich k nìjakému pokroku?
Jaký je jejich souèasný postoj k drogám (jsou
tolerantní, dìlají jim starosti, mají z nich strach
atd.)?
Kolik mají znalostí o drogách?
Jak hodnotí komunikaci ve škole (ve smyslu
otevøenosti, respektu, rychlosti, jasnosti komunikace atd.).
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Nástroj 6.1.8 Dotazník pro uèitele
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími formulacemi?
1

2

3

silný
souhlas

souhlas

nesouhlas silný
nesouhlas

1 Jsem seznámen/a se školní drogovou strategií i preventivními ¨
aktivitami.

¨

¨

¨

2 Jsem seznámen/a s vizí a krátkodobými cíli školní drogové
strategie a preventivních aktivit.

¨

¨

¨

¨

3 Souhlasím s vizí a krátkodobými cíli školní drogové strategie
a preventivních aktivit.

¨

¨

¨

¨

4 Znám koordinátora drogové politiky a preventivních aktivit.

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

6 Jsem dostateènì zapojen/a do školní drogové strategie
a preventivních aktivit.

¨

¨

¨

¨

7 Souhlasím se školními pravidly ohlednì tabáku, alkoholu
a dalších drog.

¨

¨

¨

¨

8 Jsem schopen dodržovat požadavky školní drogové strategie. ¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

13 Považuji se za dobøe informovaného (informovanou)
o legálních a nelegálních drogách a následcích jejich užívání.

¨

¨

¨

¨

14 V této škole je možno otevøenì a svobodnì diskutovat
o tabáku, alkoholu a dalších drogách.

¨

¨

¨

¨

15 V této škole se problémy spojené s drogami øeší dobrým
zpùsobem.

¨

¨

¨

¨

16 Ve škole je potøeba poskytnout více podpory pro preventivní
aktivity.

¨

¨

¨

¨

17 Studenti reagují na preventivní aktivity ve škole pozitivnì.

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
22 Myslím, že studenti mají ve škole dostatek prostoru na to, aby ¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

5 Vím, koho mohu oslovit s otázkami ohlednì školní drogové
strategie nebo preventivních aktivit.

9 Každý uèitel má povinnost uèit studenty o drogách.
10 Jsem schopen vyuèovat o drogách.
11 Myslím si, že rozpoznám problémy s drogami.
12 Vím, jak se chovat, když se setkám s problémy spojenými
s drogami u svých kolegù, studentù nebo jejich
rodièù/zákonných zástupcù.

18 Rodièe/zákonní zástupci reagují na preventivní aktivity ve
škole pozitivnì.
19 Studentùm se líbí uèební materiál pro preventivní aktivity.
20 Uèební materiál používaný pro preventivní aktivity zapadá do
dalších uèebních materiálù.
21 Jsem spokojený/ á se školními budovami a pozemky.

4

se setkávali, hráli si a povídali si s pøáteli.
23 Myslím si, že pokud jde o školní disciplínu, zachází se
s každým férovì a stejnì.

¨

¨

¨

¨

24 Škola poøádá dobré aktivity pro pøivítání nových studentù.

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

25 Studenti mají k dispozici dostatek mimoškolních aktivit.

Monitorování
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Možné otevøené otázky a otázky k diskuzi

¨ Co si uèitelé pøedstavují pod pojmem drogová
politika (strategie) školy?

¨ Co si uèitelé pøedstavují pod pojmem preven¨

¨
¨
¨
¨
¨

tivní aktivity?
Myslí si, že mají adekvátní pøedpoklady k práci?
(Cítí se být podporováni svým øeditelem a kolegy? Mají dostatek èasu? Jsou k dispozici vyuèovací materiály a adekvátní prostory pro
vyuèování?)
Cítí se uèitelé dostateènì odbornì kvalifikováni
a schopni uèit o drogách?
Jaké mají dovednosti, které by jim s touto otázkou mohly ve tøídì pomoci? Jaké dovednosti
jim schází?
Myslí si, že vyuèování ve tøídì odpovídá problémùm, kterými se zabývají preventivní aktivity a které byly uvedeny v drogové strategii?
Vìdí uèitelé, jak rozpoznat problémy spojené
s drogami?
Vìdí, jak jednat, budou-li konfrontováni s možnými problémy spojenými s drogami nebo uží-
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¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

váním drog mezi kolegy, studenty nebo jejich
rodièi/zákonnými zástupci? (Mìli by o tom mluvit? S kým? Ovìøit si informace? Jak? Mìli by to
ohlásit?)
Kolik znalostí o drogách již uèitelé mají?
Jaký mají uèitelé v souèasnosti postoj k drogám (jsou tolerantní, dìlají jim starosti, mají
obavy atd.)?
Myslí si, že drogová prevence by mìla být souèástí školních osnov?
Myslí si, že mohou ve škole svobodnì diskutovat o drogách?
Vìdí uèitelé, co dìlá školní drogovou prevenci
úèinnou tedy efektivní?
Mívají uèitelé nìkdy problémy pøi provádìní
úkolù ve spojitosti s drogovou strategií a preventivními aktivitami?
Myslí si, že problémy spojené s drogami se øeší
adekvátnì a vèas?
Mají uèitelé pocit, že potøebují více pomoci
nebo podpory?

Monitorování

NÁSTROJ 6.2
Plánování využití výsledkù – pøehled využití
výsledkù
1. Pro koho?

2. Proè?

3. Co?

4. Kdo?

5. Jak?

6. Kdy?

Studenti

Uèitelé

Rodièe/zákonní
zástupci dítìte

Další

Monitorování
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NÁSTROJ 6.3
Plánování využití výsledkù – Opatøení na
základì výsledkù
Velmi dùležité

Ménì dùležité

Co lze zmìnit

Co lze zmìnit obtížnìji
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7 Evaluace/hodnocení
V této kapitole se budeme vìnovat tématu evaluace a probereme, proè by se mìlo vyhodnocovat
a jak pøi tom postupovat. Uvedeme kontrolní seznam pro plánování a organizování evaluace na úrovni školy. Tuto kapitolu je vhodné prostudovat zároveò s kapitolou 6.
Tato kapitola je urèena pøedevším tìm, kteøí plánují
preventivnì orientované aktivity, nicménì mùže
pomoci i tìm, kteøí nìjaký program již realizují. Evaluace má zásadní význam pro to aby se dalo urèit,
zda aktivity fungují tak, jak by mìly, a zda se na nich
dá nìco zlepšit. Vyhodnocování školních intervencí
znamená systematický sbìr, analýzu a interpretování informací o tom, jak funguje daná intervence
a jaké by mohla pøinést výsledky (EMCDDA, 1998).

7.2

V procesu evaluace mohou být velmi užiteèné nástroje k monitorování. I souèasné debaty o evaluaci
se z velké míry vìnují právì užívání nástrojù k monitorování a standardizovanému sbìru informací.

Výbìr skupin, které budou poskytovat informace,
závisí na cílové skupinì programu a jeho dlouhodobých cílech (vizích). Vzhledem k navrženému
globálnímu pøístupu ke školní drogové prevenci
jsou pro úèely evaluace relevantní informace ze
všech skupin, které se podílejí na školním životì.
Jak jsme se již zmínili v kapitole o monitorování,
užiteèné informace pro evaluaci programu mohou
nabídnout jak studenti, rodièe/zákonní zástupci dítìte, pedagogický sbor, tak i škola jako celek.

7.1

Proè vyhodnocovat?

V posledních letech se neustále zvyšuje míra znepokojení nad tím, že øadì preventivních aktivit
schází adekvátní evaluace. O její potøebì již dnes
panuje jednomyslná shoda a pøevládá názor, že
evaluace by mìla být základním prvkem každé
školní intervence, protože:

¨ nabízí možnost zjistit, zda aktivity pøinášejí požadované výsledky,

¨ poskytuje možnost reagovat na probíhající aktivity,

¨ nabízí informace nezbytné k pøizpùsobování,

zdokonalování a inovování intervenèního programu,

¨ poskytuje zpìtnou vazbu pøímo zainteresovaným, napø. školnímu personálu a studentùm,
a má význam pro jejich motivaci,

¨ seriózní zhodnocení projektu mu propùjèuje dùvìryhodnost a zvyšuje jeho statut v komunitì.

Evaluace navíc mùže nabídnout pøíležitost shromáždit od uèitelù a rodièù/zákonných zástupcù informace, které se v „normálním“ školním životì nedají sbírat.
Nutno zdùraznit, že evaluace je nástrojem k získání
informací a k dùkladnìjšímu porozumìní tomu, co
se odehrává uvnitø školy, a nemá sloužit k dohledu
nad studenty. Evaluace by se nemìla chápat jako
mìøítko dosažení cílù. Místo toho je lepší ji chápat
jako pøíležitost ke zhodnocení aktuálního stavu s cílem tento stav zlepšit.

Evaluace/hodnocení

Kdo by mìl poskytovat informace?

Protože se aktivity (obsažené v jednotlivých otázkách dotazníkù) zamìøují pøedevším na ovlivòování a zmìnu chování studentù, bylo by nejsnadnìjší
provést evaluaci tak, že zjistíme informace pouze
od nich. V prostøedí školy se však vyskytují i jiné
zúèastnìné skupiny, a tak je tøeba vzít v úvahu i informace od nich.

7.3

Co lze evaluovat/vyhodnocovat?

Existuje celá øada rùzných typù evaluace, viz napø.
Dlugosch & Wottawa, 1994; Mittag & Hager, 2000;
Mittag & Jerusalem, 1997; a Rossi & Freeman,
1993; Uhl, 1998. Kromì všeobecných podmínek
pro evaluaci má význam i její dlouhodobá vize: co
je pøedmìtem evaluace? Konkrétní program (evaluace orientovaná na praxi), další rozvoj (evaluace
zamìøená na rozvoj programu), nebo teoretický
základ (evaluace zamìøená na teorii)? Tak, jako lze
rozdìlit zajišťování kvality na kvalitu struktury, procesu a výsledku (Donabedian, 1982), lze rozdìlit
i evaluaci (na evaluaci vstupu, procesu a výstupu).
Z tohoto pohledu lze pro evaluaci identifikovat rùzné body v èase: pøed (evaluace výchozího stavu),
v prùbìhu (evaluace procesu) a na konci programu (evaluace výstupu). Výsledky evaluace lze
podle cílù využít sumativnì, nebo formativnì
(Scriven, 1967). Cílem sumativní evaluace je shrnout finální výsledky programu, smyslem formativní evaluace je formovat a vyvíjet program na
jeho zaèátku, èi v prùbìhu fáze testování.
Zamìøíme se pøedevším na typy evaluací, které
jsou pro školní prostøedí nejpraktiètìjší, tedy evaluaci výstupu a evaluaci procesu.

Evaluace výstupu
Evaluace výstupu poskytuje informace o výsledcích programu. U dlouhodobého programu lze po
nìjaké dobì provést evaluaci výstupu, konkrétnì
tehdy, když se oèekávají první výsledky.
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Evaluace procesu
Hlavním cílem evaluace procesu je získat informace o tom, jak program funguje a které èásti programu lze zlepšit, nebo zmìnit. Neomezuje se
pouze na obsah programu nebo aktivit, sleduje
i použitou techniku, zúèastnìné osoby, rùzné situace atd. Jestli program funguje tak, jak by mìl, lze
zjistit i mìøením míry spokojenosti všech zainteresovaných.
Obsah evaluace urèují pøedevším hlavní a prùbìžné (intermediální) cíle programu. K evaluaci je
vždy tøeba mít k dispozici srovnatelná a sledovatelná data. K tomu by vám mìly pomáhat dotazníky k monitorování a další nástroje uvedené v kapitole o monitorování.

7.4

Jak vyhodnocovat?

Do plánování evaluace jsou v ideálním pøípadì zapojeni jak rodièe/zákonní zástupci dítìte, tým vedení školy èi uèitelé, tak i studenti. Pro vytvoøení
pozitivního prostøedí by se hned na poèátku mìly
zvážit a prodiskutovat pozitivní a negativní faktory,
které mohou evaluaci ovlivnit.
Profesionální dlouhodobé cíle rùzných zúèastnìných skupin nemusí být vždy shodné, a tak je dùležité, aby se pøedem shodly na oblastech, které budou vyhodnocovány.
Trvalé zmìny závisí na tolika determinantách
(ovlivòujících faktorech), že byste se od samého zaèátku mìli vyhnout stanovování nerealistických
cílù (viz kapitolu 3 – Definování dlouhodobých cílù).

lze zkvalitòovat, a mít k dispozici odpovídající metody a nástroje k mìøení. K ideálnímu provedení
1
dobré evaluace jsou zapotøebí znaèné prostøedky
a zajištìní objektivity zaruèí zapojení externích aktérù. Zkušenost ale ukazuje, že vìtšina škol má
omezené prostøedky, a když si mají zorganizovat
nìjaké aktivity, jsou na to samy. Platí to i pro evaluaci. Zamìøíme se tedy na typ evaluace, která
od školy nevyžaduje významné finanèní prostøedky ani zapojení externích aktérù.
Ke sbìru a analýze informací lze aplikovat øadu
technik. Nìkteré jsou uvedeny v páté a šesté kapitole.
V tomto dokumentu se hlavnì zamìøujeme na využití jednoduchých statistických monitorovacích
metod. Existuje ale znaèné množství alternativních metod a vìtšina z nich je podrobnì popsána
v dalších publikacích. Zvláštní pozornost si zaslou2
ží dvì publikace, které najdete na Internetu :

¨ Praktický návod pro provádìní autoevaluace
(A Practical Guide for Self-Evaluation (Macbeath et.al)) se soustøeïuje na evaluování kvality školního vzdìlávání. Je zde uvedena øada
nástrojù a informací.

¨ Pokyny pro evaluaci drogových preventivních

intervencí (Guidelines for the Evaluation of
Drug Prevention Intervention (EMCDDA)) nabízí detailní popis všech dùležitých èástí evaluaèního procesu.

K vyhodnocení toho, jak program funguje a jaké
má úèinky, je tøeba získat informace o tom, jak jej

Obrázek 7.1

Kroky pøi provádìní evaluace

1. Plánování evaluace

2. Provedení evaluace

a) sestavení skupiny, která bude provádìt evaluaci

a) vytvoøení designu/podoby (pro provedení) evaluace

b) vyjasnìní motivace pro provedení evaluace

b) organizace práce s daty

c) identifikování prostøedkù

c) analýza dat

d) zvolení typu evaluace

d) prezentování výsledkù

e) definování cílové skupiny a dlouhodobých cílù

e) provedení nezbytných zmìn k zlepšení aktivit

f) výbìr nástrojù pro provedení evaluace

1
2

134

Obecnì se odhaduje, že náklady na provedení vìdecké evaluace pøedstavují 30 % celkových nákladù na program.
Viz internetové odkazy v èásti Doporuèená èetba.

Evaluace/hodnocení

7.5

Proces evaluace

Lze položit i další otázky:

Jak lze provádìt autoevaluaci školního
programu?

¨ Byly aktivity provádìny podle plánu? Jste na

O evaluaci dnes již existuje øada kvalitních publikací, a tak se následující pokyny soustøedí pouze na
nìkolik praktických otázek ve spojitosti se školními projekty. V této kapitole se zamìøíme na pokyny pro plánování a provádìní autoevaluace školních programù prevence užívání drog ve školách.

¨ Co lze zmìnit nebo upravit, abychom zvýšili

správné cestì?

kvalitu aktivit?

¨ Mají aktivity nìjaké negativní vedlejší úèinky?
¨ Z èeho se lze pouèit díky zkušenostem získaným z nových aktivit?

Obrázek 7.1 uvádí seznam základních krokù pøi autoevaluaci, níže je uveden podrobnìjší popis.

7.5.1 Plánování evaluace
a Vytvoøení skupiny pro provedení evaluace

¨ Sestavte skupinu, která bude provádìt evaluaci, a zahròte do ní zástupce všech, kterých se
evaluace dotýká.

Plánování evaluace zahrnuje pøípravu plánu jejího
provádìní, využití monitorovacího systému a dalších evaluaèních aktivit. Pokud funguje samostatná skupina pro provádìní preventivních aktivit,
mìla by být zastoupena i ve skupinì pro provádìní evaluace. V ideálním pøípadì je evaluaèní skupina podskupinou pracovní skupiny, která za provádìní preventivního programu zodpovídá (popsané v kapitole 5).
V evaluaèní skupinì by mìly být zastoupeny
všechny skupiny zapojené do programu. Zlepší se
tak vstupy a minimalizuje se pocit podezírání
z toho, že jsou kontrolovány. Do plánování a implementace evaluaèního procesu je velmi dùležité
zapojit i studenty.

V pøípadech složitých a komplexních situací je zapotøebí mít k dispozici objektivní zpìtnou vazbu
o úèincích i výsledcích aktivit. Pøi evaluaci se mohou odhalit úèinky, kterých si v každodenním životì nemusíte všimnout. Evaluace poskytuje pøehled o zamýšlených a nezamýšlených i o nepøedvídaných úèincích. Monitorování a evaluace tedy
mùže hrát roli „zrcadla“. Standardizace také umožòuje porovnávat pomocí stejného nástroje, napø.
porovnat rozdíly mezi novými a starými programy
nebo rozdíly mezi „naší“ školou a dalšími školami.
Obecnì platí, že proces reflexe je dùležitou souèástí zajištìní kvality.
Filozofii a funkci evaluace je nutno vyjasnit hned
na zaèátku. Nìkdy se objevují podezøení, že je to
nástroj ke kontrole a dohledu. Dùležitou otázkou
je, kdo bude koho hodnotit. Rùzní lidé mohou mít
na evaluaci rùzné názory, nìkoho dokonce mùže
naplòovat obavami, které je tøeba rozpoznat a prodiskutovat. Obavy mùže zmírnit transparentnost
úèelu a procesu evaluace a následná analýza
a prezentace dat. Také je dùležité, aby se k úèastníkùm interview rychle dostala dùkladná zpìtná vazba ohlednì výsledkù hodnocení.

¨ Vyjasnìte si, jakou funkci má evaluace, a zajis-

Tento postup by ve škole mìl zajistit pozitivní postoj k evaluaci. Ta nemùže fungovat bez transparentní informaèní strategie a pochopení významu
evaluace a jejího pøijetí ve škole.

¨ Posbírejte argumenty ve prospìch toho, co

Jedním ze základních témat je diskuze o roli externích a interních dùvodù (úèelù) pro provedení
evaluace:

b Vyjasnìní motivace pro evaluaci

tìte, aby byla transparentní pro všechny, kteøí
se na ní budou podílet.

evaluace pøinese programu a jeho participantùm.

¨ Identifikujte možné obavy a bariéry pro evaluaci.

¨ Využijte evaluaci jako motivaèní faktor.
Jednou z dùležitých funkcí evaluace je proces zvažování vlastních aktivit. Funguje aktivita tak, jak
bylo plánováno, a dosahuje zamýšlených úèinkù?

Evaluace/hodnocení

¨ Externí dùvody (úèely). Je evaluace zamýšlena

pro externí úøedníky, nebo poskytovatele finanèních prostøedkù na projekt? Má význam
veøejnì dokumentovat úspìchy projektu?

¨ Interní dùvody (úèely). Je zamýšlena pro náš
vlastní prospìch, abychom získali zpìtnou vazbu, zkvalitnili program a zjistili, jak funguje?

Dùležité jsou samozøejmì i externí úèely; pøedevším pokud je program financován vládou nebo
dalšími organizacemi. Pokud ale scházejí interní
úèely, mùže tìm, kteøí program implementují
a evaluují, scházet motivace. Zdokumentování vý-
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sledkù programu ale na druhou stranu mùže vést
k vyššímu statutu a uznání školy i tìch, kteøí program implementují. I to je dùležitý motivaèní faktor.
c Identifikace prostøedkù

¨ Jaké finanèní a materiální prostøedky jsou tøeba
k provedení evaluace?

¨ Jaký personál èi pøípadní experti jsou zapotøebí
k provedení evaluace?

¨ Kolik èasu je zapotøebí k provedení evaluace?
K provedení evaluace je zapotøebí mít èas, lidskou
sílu a materiály. Pro plánování a organizování evaluace je zapotøebí jasnì definovat potøebné i dostupné prostøedky (viz kapitolu 5).
Pøíprava a vytvoøení nástrojù vyžaduje èas a práci;
zahrnuje napø. kopírování, distribuci a sbírání dotazníkù, analýzu dat; interpretování a prezentování
dat; provádìní zmìn (pøizpùsobení) na základì
identifikovaných zjištìní z výsledkù evaluace. Mají
lidé ve škole odbornou kvalifikaci k provádìní evaluace a analýze statistických dat? Jsou zapotøebí
a/nebo je možno zapojit externí odborníky? Vyhodnocování dat lze využít jako projekt pro výuku
matematiky a zároveò studentùm mùže poskytnout pøíležitost nauèit se nìco praktického o statistice.

na poèáteèní úèinky (zvyšování míry znalostí, zmìnu postoje, nové dovednosti), aplikaèní úèinky
(pøevedení do praxe, zmìna chování) a zmìnu stavu èi podmínek (zlepšení zdraví, spoleèenské klima). Je dùležité mít na pamìti, že nìkteré úèinky
se projeví døíve, jiné pozdìji.
Evaluace procesu se týká systematického zhodnocení celého procesu realizace programu. Zahrnuje
všechny intervence provedené personálem programu, reakce cílové skupiny a všechny relevantní
podmínky, které mohou proces ovlivòovat. Znamená to, že se pøi tomto zhodnocení neomezujeme jen na obsah programu nebo aktivit, ale zároveò se vìnujeme i použité technice, zúèastnìným
osobám a nastalým situacím atd. Mìøením míry
spokojenosti lze také urèit, zda program funguje
náležitì èi tak, jak bylo zamýšleno. U nìkterých
projektù je také dùležité urèit, zda skuteènì oslovily cílovou skupinu. Ze všech tìchto aspektù vyplývají informace o tom, jak program funguje a které
jeho èásti lze zlepšit nebo zmìnit.
Pokud se soustøeïujete na úèinky, je tøeba rozlišit
mezi zamýšlenými (žádoucími) úèinky a nezamýšlenými (nežádoucími) úèinky a neoèekávanými
úèinky. Takové úèinky lze odhalit pomocí evaluace
procesu a výstupu.

Všechny z výše uvedených otázek by mìly být
zodpovìzeny a vzaty v potaz hned na zaèátku procesu provádìní evaluace.

Po jedné britské mediální kampani napø. došlo
k nezamýšleným úèinkùm v tom smyslu, že nìkteøí mladí zaèali ze zvìdavosti experimentovat s drogami. Neoèekávaným úèinkem této kampanì bylo
zvýšení úspìšnosti snah o získávání financí pro
projekty prevence užívání drog.

d Volba typu evaluace

e Definování cílù a cílové skupiny

¨ Rozhodnìte se, na jaký typ evaluace se zamì-

¨ Vyjasnìte si podobu obecných cílù a stanovte

¨ Jak èasto a kdy by se dané konkrétní téma mìlo

¨ Mìjte na pamìti krátkodobé cíle evaluace vý-

¨ Na co by se mìla soustøedit evaluace procesu:

¨ Buïte si vìdomi toho, jaká je cílová skupina

øíte.

hodnotit?

zhodnocení tématu, metod, pokrytí nebo spokojenosti?

¨ Nezapomeòte na to, že je tøeba poèítat i s neoèekávanými dopady programu.

jejich priority (viz kapitoly 3 a 5).

stupu a/nebo procesu.

a co se bude evaluovat.

¨ Krok po kroku stanovte krátkodobé cíle.
¨ Využijte prevenci a v pøípadì potøeby zmìòte
modely chování nebo strukturu programu.

Rozlišujeme mezi nìkolika typy evaluace. Nejvìtší
význam mají evaluace výstupu a evaluace procesu. Ty se vzájemnì doplòují a je dobré vzít je v potaz. Na který typ evaluace se zamìøíte, závisí na
tom, jakou konkrétní funkci by mìla plnit.

¨ Roztøiïte cíle na krátkodobé a dlouhodobé
a v rámci rùzných tematických okruhù.

¨ Stanovte rozdíly mezi obecným zamìøením (cílem) a specifickými cíli.

Zamìøujete-li se na úèinnost a dopad programu, je
lepší upøednostnit evaluaci výstupu. Evaluaci výstupu dlouhodobého programu lze provést s urèitým èasovým odstupem, napø. tehdy, když se oèekávají první výsledky. Výstup se mùže soustøedit
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¨ Sestavte seznam cílù a rozlište je podle priorit.
Základem programu je, aby byly jasné a zøetelné
cíle, protože ty urèují podobu implementace, pro-
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cesu i evaluace aktivit. Pro úèely evaluace musí
být krátkodobé cíle pøesné, diferencované a mìøitelné, pøitom mají pøispívat k dosažení dlouhodobých cílù.

¨ U témat, která v monitorovacím systému ne-

Kterých skupin se program dotýká? Jaký je oèekávaný úèinek na studenty, uèitele, rodièe/zákonné
zástupce, další osoby, školní prostøedí a školu chápanou jako celek? Pro každou participující skupinu
mùže mít program rùzné dlouhodobé cíle; mìly
by se proto zvážit rùzné dlouhodobé cíle pro studenty, uèitele a rodièe/zákonné zástupce. Dále by
se mìlo zvážit, zda by se mìly evaluovat všechny
participující skupiny, nebo jenom nìkteré z nich.

¨ Zajistìte, aby byly indikátory srozumitelné, jed-

Dlouhodobé vize by nemìly být pøíliš optimistické, zato by mìly být realistické. Pøi urèování dlouhodobých vizí postupujte krok za krokem. Vìtšina
dlouhodobých cílù se zamìøuje na obecné zmìny
v chování. Zmìny v chování, obzvláštì pokud jde
o návyk, vyžadují hodnì èasu. Je lepší zaèít s malými prùbìžnými cíli, kterých lze dosáhnout za
krátkou dobu.
Mìjte na pamìti vývojové zmìny! Napø. procento
kouøících studentù se normálnì zvyšuje s jejich
vìkem, se kterým se mìní i chování ve spojitosti
s kouøením. Na to by se pøi zhodnocování aktivit
zamìøených na snížení míry kouøení nemìlo zapomenout.
Abychom mohli zmìnit chování, musíme znát nìkteré faktory ovlivòující postoje. Základ formování
postoje mùže vycházet ze znalosti subjektu, z diskuze a souvisejících okolností. Tento postoj je základem pro vznik zámìru udržet nebo zmìnit chování, který mùže ke skuteèné zmìnì chování vést.
Lze rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými
obecnými cíli, což je dùležité i pro vytvoøení èasové osy/harmonogramu evaluace. Zvyšování míry znalostí lze zhodnotit po krátké dobì, ale zhodnocení chování lze provést až po delším èase.
Od stanovení obecných cílù pøejdìte k cílùm specifickým krátkodobým (tj. mìøitelným). Mìjte na
pamìti, že krátkodobé cíle prevence musí být
praktiètìjší a konkrétnìjší. Vždy si položte otázku,
jak lze poznat, že se nìco zmìnilo.
Nezapomeòte: ne vše lze evaluovat. Zøetelnì si
stanovte, které krátkodobé specifické cíle jsou nejdùležitìjší.
f

Výbìr nástrojù pro evaluaci

¨ Zvolte vhodné nástroje nebo instrumenty pro
sbìr dat.

¨ Zaènìte tak, že budete hledat výsledky mìøení
v monitorovacím systému.
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najdete formulujte mìøitelné otázky nebo indikátory, které jsou s tìmito specifickými
krátkodobými cíli pøímo spojeny.

noznaèné, spolehlivé a aby se na nì dalo snadno odpovìdìt.

¨ Nezapomeòte získat informace ze všech relevantních skupin.

Nìkteré nástroje jsme již popsali – nástroje pro
provedení zhodnocení potøeb v kapitole 5 a nástroje pro shromažïování informací od dalších
skupin v kapitole 6. Výhodou dotazníkù je, že díky
standardizovanému kvantitativnímu mìøení lze
získaná data snadno srovnávat. Nabízejí pøehled
o indikátorech u velkého množství lidí. Dotazníky
jsou ale omezeny na standardizované otázky, a tak
by se mohly pøehlédnout vedlejší úèinky nebo další faktory realizace programu. Obecnì ale platí, že
nejlepší volbou jsou dotazníky, protože se v nich
nezávisle a reprezentativnì sbírá hodnì informací.
K získání kvalitativních dat a dalších informací je
dobré používat otevøené otázky a interview. Na
konci intervenèní fáze by se ohniskové skupiny
mohly stát dobrým místem pro diskuzi o zhodnocení aktivit a jejich úèinkù více subjektivní cestou.
Pro úèely evaluace lze snadno použít moduly monitorovacího systému (viz nástroj 6.1). Zmìny,
k nimž došlo v prùbìhu èasu, lze porovnat s kvantitativními daty z období pøed a po intervenci. Jedním z možných prvních krokù je podívat se na monitorovací systém a zhodnotit, které moduly zapadají do obsahu a dlouhodobých cílù programu,
a použít tyto informace pro úèely evaluace.
Vzhledem k obecné úrovni modulù a skuteènosti,
že nemohou pokrýt všechny oblasti, by se mìly
zvážit i další indikátory. V takovém pøípadì by se
monitorovací nástroje mìly pøizpùsobit tak, aby
pro každou dlouhodobou vizi zahrnuly i indikátory
a otázky, které v monitorovacích modulech nejsou
obsaženy. Tyto indikátory by mìly být mìøitelné.
Vždy si položte otázku, jak poznáte, že došlo ke
zmìnì. Zajistìte, aby byly indikátory srozumitelné, jednoznaèné, spolehlivé a aby se na nì dalo
snadno odpovìdìt.
I otevøené otázky mají svùj význam, pøedevším
pro evaluaci procesu, protože jejich prostøednictvím se dotazovaní mohou vlastními slovy vyjádøit
k tomu, co si myslí o programu – a ukázat, co bylo
dobré a co by se asi dalo zlepšit. Mìjte ale na pamìti, že analýza kvalitativních dat mùže zabrat více
èasu než práce s èísly.
Jak jsme již uvedli, evaluace by se nemìla soustøeïovat pouze na studenty. I další skupiny mohou poskytnout dùležité informace pro evaluaci,
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nebo se mohou stát intermediárními skupinami
(zprostøedkovateli) pro intervenci. V šesté kapitole
je uvedeno nìkolik úvah o tom, jak a jaké informace mùžete získat od uèitelù, rodièù/zákonných zástupcù a školy jako celku.

a Vytvoøení designu evaluace

V kapitole o monitorování jsme již uvedli, že je velmi dùležité zajistit anonymitu informací a transparentnost celého procesu a brát tento aspekt v úvahu již pøi organizování sbìru dat. Mìl by se pøipravit seznam osob, které se budou podílet na procesu, a mìlo by se stanovit, kdy se na nìm budou
podílet. Plánování a provádìní evaluace by se
mìlo prodiskutovat s pracovní skupinou ve škole
a zástupci participujících skupin.

¨ Jak lze rozpoznat úèinky programu?

c Analýza dat

¨ Jaká srovnání je tøeba provést, aby se dal pro-

¨ Jaká lze uèinit srovnání?

7.5.2 Provádìní evaluace

gram hodnotit?

¨ Kdy dosáhnete svých krátkodobých specifických cílù?

¨ Mìjte na pamìti vývojové zmìny.
¨ Zamyslete se nad tím, co tvoøí podstatu skuteèného úèinku programu.

¨ Znovu provìøte prostøedky i to, co lze v praxi
zvládnout!

Rozpoznávání úèinkù v prùbìhu èasu
Hlavní informace pro evaluace pocházejí ze srovnávání. Co mùžeme porovnávat, abychom zjistili,
zda jsme dosáhli, èi nedosáhli dlouhodobých cílù?
Pomocí monitorovacího systému mùžeme porovnat situaci pøed a po zavedení každé fáze intervence/programu (obrázek 6.1). Další možností je požádat úèastníky, aby na konci fáze intervence (programu) zhodnotili, jaká zmìna nastala.

Zvažování dalších vlivù
Vìdeètìjší pøístup je založen na tom, že se v prùbìhu èasu porovná skupina, jež byla vystavena intervenci, s kontrolní skupinou (v níž aktivity neprobìhly). Takto lze zkontrolovat, zda by k nastalým
zmìnám došlo i bez provádìných aktivit. K tomu
je ale potøeba zajistit lepší pøípravu a organizaci
a doporuèuje se, aby vyhodnocení provádìli pokroèilejší evaluátoøi. Dále platí, že pokud do rovnice vstoupí další faktory, nikdo si nemùže být jistý
tím, zda jsou obì skupiny skuteènì zcela identické.
Jakmile budete mít pøehled o obsahu a nástrojích,
nastal èas pøekontrolovat dostupné prostøedky.
Lze plánovanou evaluaci provést s existujícími
prostøedky? Pokud není dostatek prostøedkù, je
tøeba zmìnit priority a snížit laťku dlouhodobých
cílù týkajících se obsahu, evaluace èi objemu evaluaèního nástroje.
b Práce s daty

Jak jsme se již zmínili, drogová prevence se ne
vždy omezuje pouze na drogy a mùže vést k pozitivním výsledkùm v øadì dalších oblastí – nejen
v oblasti konzumace. Analýza dat pro úèely evaluace by mìla pokrýt zejména pùvodní cíle evaluace, které byly definovány na zaèátku.
Jednoduchá analýza se provádí tak, že se hledají
indikátory, kterými se mìøí pøímé zmìny – napø.
„došlo ve srovnání s loòským rokem ke snížení èi
zvýšení procenta studentù, kteøí prohlašují, že je
ve škole dobrá atmosféra?“
Pøi evaluaci procesu lze srovnávat mezi jednotlivými èástmi pogramu a jeho obsahem – napø. „se
kterými komponentami jsou studenti spokojeni
a které komponenty nejsou tak populární?“
Zmìny, k nimž došlo v prùbìhu èasu, lze porovnávat s výsledky mìøení pøed a po zavedení programu nebo aktivity. Napø.: „Došlo, nebo nedošlo
v porovnání s pøedchozím šetøením k zlepšení
v tom, jak studenti hodnotí klima ve škole? “
Pøi porovnávání výsledkù mìøení z rùzných období postupujte opatrnì. Výsledky (úèinky) mohly
být ovlivnìny vývojovými zmìnami. Pro zpìtnou
kontrolu tohoto konkrétního úèinku mùžete provést jednoduché srovnání s dalšími roèníky.
d Prezentování výsledkù

¨ Než budete výsledky prezentovat, prodiskutujte je se skupinou, která se na programu podílela.

¨ Mìjte na pamìti etické otázky.

¨ Proberte výsledky s respondenty.

¨ Pøipravte èasový rozvrh pro sbìr a analýzu dat.

¨ Pøed zaèátkem diskuze se snažte výsledky pøíliš

¨ Vyjasnìte si, jaké prostøedky potøebujete a co
je tøeba zorganizovat.
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neinterpretovat.

¨ Používejte výsledky k motivaèním úèelùm.
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Výsledky evaluace by mìly být prezentovány
všem participantùm. Aby se ale neutopili v detailech, mìlo by se množství sdìlovaných informací zredukovat. Detailní výsledky lze prezentovat
napø. v pracovní skupinì se zástupci rùzných zainteresovaných stran.
Lze pøipravit i strategii pro prezentování dat. Dùležitým faktorem je probrat výsledky se studenty,
rodièi/zákonnými zástupci dítìte a dalšími. Zajistí
se tak transparentnost toho, co se dìlá s daty, a zároveò se získává zpìtná vazba o tom, jaká je
v programu situace a do jaké míry je úspìšný. Je
dùležité mít zpìtnou vazbu o tom, co je úspìšné,
a identifikovat problémové faktory. Zpìtnou vazbu lze používat k motivování všech úèastníkù
programu a je základem pro zdokonalení nebo
další pokraèování v programu. Identifikace problémových faktorù by se mìla provádìt pozitivním
zpùsobem. Nesnažte se najít obìtního beránka,
radìji se zamìøte na to, jak lze informace použít
ke zlepšení aktivit.
Neoèekávejte nic velkého! Nìkteré zmìny vyžadují hodnì èasu a do pomyslné rovnice mohou
vstoupit i další vlivné faktory, èímž se mùže narušit
obrázek dané situace (napø. výsledky statistik ve
vaší škole se mohou zmìnit díky obecnému zvýšení míry užívání alkoholu mezi mladými lidmi).
I malé zmìny mohou znamenat pokrok.
e Provádìní zmìn, které jsou zapotøebí ke zlepšení aktivit

¨ Používejte výsledky tak, abyste mohli aktivity
zmìnit èi vylepšit.

¨ Vyøešte problém potenciálních negativních
vedlejších úèinkù.

¨ Využijte neoèekávané pozitivní úèinky ke strategickým úèelùm.

¨ V pøípadì potøeby dejte programu nový smìr.
Významem zpìtné vazby je, že výsledky by mìly
poskytnout nové vstupy pro probíhající aktivity.
Buï lze nìco zlepšit, nebo je možno provést zmìnu programu. Nìkdy je tøeba zlepšit nebo zmìnit
jen urèitou konkrétní techniku a obsah projektu
není tøeba mìnit. Takové informace mùže poskytnout evaluace procesu.
Je také vhodné prodiskutovat možné negativní
vedlejší úèinky a vytvoøit strategie, jak tyto úèinky
dostat pod kontrolu. Negativní vedlejší úèinky ale
nìkdy nemusí být vyslovenì negativní. Diskuze
o tìchto úèincích mùže vést k lepšímu pochopení
složité a komplexní situace a mùže pøinést nové
nápady nebo alternativy. Neoèekávané pozitivní
3

úèinky se také dají lépe využít, pokud se využijí
strategicky.
Pøíklad výsledku evaluace
V jedné evaluaèní studii jsme se pokusili identifikovat podmínky pro úspìch èi neúspìch progra3
mu prevence zneužívání drog. Mezi hlavní zjištìní patøí:

¨ Projekt by mìl být ve shodì s vlastní image
a filozofií školy.

¨ O projektu by mìli být podrobnì informováni
rodièe/zákonní zástupci dítìte a uèitelé.

¨ Mezi rodièi/zákonnými zástupci a uèiteli by
nemìla být žádná rivalita, místo toho by spolu
mìli spolupracovat.

Po nìjaké dobì je potøeba dostat do programu
nové vstupy a provést kreativní zmìny. Pøíliš mnoho rutinní práce mùže snížit motivaci i úèinnost.
Monitorováním a vyhodnocováním dat se mohou
objevit informace o tématech, na která na zaèátku
programu nebyl brán zøetel. Tuto skuteènost lze
použít k tomu, aby se programu dal nový smìr.

7.6

Evaluace chce èas

Díváte-li se na sebe každý den do zrcadla, neuvidíte pøíliš zmìn. Vezmete-li si ale pár let starou fotografii a porovnáte-li ji se souèasným obrazem v zrcadle, zmìnu již spatøíte. Evaluace je jako fotka nìèeho, co se musí zmìnit, v rùzných obdobích a zároveò posouzení, jestli se povedlo realizovat, co
bylo zamýšleno. S tímto obrázkem v ruce lze ostatním ukázat, že došlo ke zmìnám. Zda a jak lze
provést evaluaci ale samozøejmì urèuje situace
a dostupné prostøedky. Pøesto by se mìly zkoumat a prodiskutovávat možnosti pro provádìní
prùbìžného monitorování a vyhodnocování programu. A obì tyto aktivity by se mìly používat
jako nástroj pro zvyšování úrovnì školní drogové
prevence, sloužící k prokazování opodstatnìnosti
programu ve škole i mimo ni. Zároveò je lze použít
jako zrcadlo pro všechny, kteøí se na programu ve
škole podílejí.
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Pøíloha 1 – Glosáø
Bariéry
Finanèní situace, poèet pracovníkù, politika, administrativní pøekážky a øada dalších podmínek, které
omezují evaluaci preventivní intervence, napø.
ztráta zdrojù financování, negativní postoje personálu, rozhodnutí nepublikovat zprávu z evaluace
nebo odmítnutí provést prùzkum mezi studenty.
Bias
Bias (zkreslení) je bìžnì používaný termín pro popis jevù, které mohou narušovat vìdecký výzkum,
proces implementace nebo evaluace. Není-li
v prùbìhu vìdecké aktivity zpozorován nebo brán
v potaz, „faktor biasu“ mùže zpùsobit chyby ve výsledcích. Dalšími pøíklady jsou kulturní bias (zkreslení v dùsledku rozdílù mezi rùznými kulturami, národy) nebo napø. normativní bias. Dochází k nìmu
i u preventivních programù, které prohlašují, že
prezentují faktické a spolehlivé informace o drogách, a zároveò kvùli kulturní, politické nebo normativní filozofii zvelièují škodlivé úèinky urèitých
typù drog.
Cílová skupina
Cílová skupina znamená skupinu lidí, domácností,
organizací, komunit nebo dalších identifikovatelných jednotek, na které se preventivní intervence
zamìøuje. Lze rozlišit dva typy cílových skupin: koneèné cílové skupiny (viz heslo) a intermediární cílové skupiny. Základním pøedpokladem pro dokumentování potøeby provést preventivní aktivitu je
peèlivá analýza a odhad velikosti a povahy cílové
skupiny a jejích potøeb, který zároveò vede ke zvýšení kvality a úèinnosti projektu.
Dotazník
Dotazník je seznam otázek. Odpovìdi na tyto otázky lze systematicky hodnotit. Podle zpùsobu, jak
se na otázky odpovídá, se dotazníky rozlišují na
dotazníky s otevøenými otázkami (tzn. odpovìdi
musí formulovat samotní dotazovaní) a dotazníky
s uzavøenými otázkami (tzn. dotazovaní si vybírají
z nìkolika pøedznaèených odpovìdí).
Drogová prevence
(viz kapitolu 1.1)
Externí faktory
Externí faktory jsou genetické faktory, osobní/osobnostní promìnné (týkající se konkrétní
osoby) a sociodemografické promìnné.
Chování spojené s užíváním drog
Chování spojené s užíváním drog se vztahuje ke
konzumaci urèité drogy. Chování spojené s užíváním drog lze popsat na základì užívané látky (alkohol, heroin, kokain, konopí atd.), vzorcù užívání
(pøíležitostné užívání, pravidelné užívání, rekreaèní
užívání, zneužívání, závislé užívání atd.), frekvence

užívání a norem skupin uživatelù drog, k níž daný
uživatel patøí.
Indikátor
Indikátor je mìøítko, odrážející konkrétní problém
nebo podmínku. Používají se jako náhrada krátkodobých cílù nebo konceptù, které nelze pøímo mìøit, nebo které se projeví až v budoucnosti. Výbìr
odpovídajících indikátorù musí být podložen odbornou literaturou, teoriemi nebo pøedchozím výzkumem. Indikátory se používají k mìøení kvality
provádìní nebo výstupu intervence.
Instrumenty nebo nástroje
Termíny nástroj nebo instrument se týkají všech
metod používaných ke sbìru informací o cílové
skupinì, provádìní evaluace atd. Pokud jde napø.
o evaluaci, nejèastìji používanými nástroji jsou
dotazníky. Dalšími nástroji jsou napø. testy, hodnocení, interview a nástroje pro pozorování. Je
radno používat nástroje s podloženou objektivitou, validitou a spolehlivostí. Pøed použitím tìchto
nástrojù v širším mìøítku by se mìlo pøedbìžnì
otestovat, zda pøinášejí odpovìdi na to, co jejich
prostøednictvím chceme zjistit.
Intence
Intenci lze definovat jako dùvod/zámìr, proè se jedinec chová urèitým zpùsobem.
Intence užívat drogy
Intence užívat drogy je mediaèní promìnná a èasto se používá jako indikátor pøi evaluaci výstupu.
Zabývá se tím, zda si dotyèná osoba myslí, že
bude v budoucnosti užívat drogy. Pøedevším je
užiteèná v programech primární prevence zamìøených na malé dìti, kde je zbyteèné ptát se, zda
užívají drogy.
Intermediární cílová skupina
Intermediární cílová skupina je skupina lidí, kteøí
jsou støedem zájmu intervence a plní mediaèní
roli. Oèekává se, že budou v budoucnosti schopni
dále pøedávat obsah intervence a tím ovlivní podobu užívání drog v cílové skupinì. Pøíkladem pøístupù, pøi nichž se oslovuje intermediární cílová
skupina, jsou pøístupy na základì multiplikátorù,
skupin vrstevníkù a pøístupy orientované na rodinu.
Koneèná cílová skupina
Koneèná cílová skupina je skupina lidí, kterým
bude intervence pøímo prospìšná. Mohou být
osloveni pøímo intervencí, nebo nepøímo pøes
intermediární cílovou skupinu. Pøi identifikaci
koneèné cílové skupiny lze použít dva koncepty –
koncept „ohrožené populace“ a koncept „potøebné populace“. První koncept zahrnuje segment
obyvatelstva s vysokou pravdìpodobností užívání
drog (napø. dìti z rozvrácených rodin, dìti, jejichž
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rodièe/zákonní zástupci nebo sourozenci užívají
drogy). Druhý koncept naopak definuje cílovou
skupinu jako segment se specifickými charakteristikami (napø. všichni žáci pátého roèníku).
Kontrolní skupina
Kontrolní skupina je skupina osob, které nejsou
zapojeny do dané evaluované preventivní intervence. Tato skupina není vystavena vùbec žádné
intervenci, nebo je v ní provádìna nesouvisející
intervence jiného typu.
Krátkodobé cíle
Krátkodobé cíle pøedstavují specifické a mìøitelné
výroky ohlednì oèekávaného výsledku preventivní intervence. Pro úèely evaluace je pøi formulování krátkodobých specifických cílù nutno urèit promìnné, které se mají zmìnit, a stanovit mìøitelná kritéria úspìchu. Programy musí být spojeny
s krátkodobými specifickými cíli, a tyto musí být
spojeny se zamýšlenými výsledky na základì
pøijatelných, pøekontrolovatelných pøedpokladù.
Nebudou-li vágní dlouhodobé vize pøevedeny do
podoby specifických krátkodobých cílù, nebude
možno provádìt kvalitní intervenci ani hodnotit
její úèinnost.
Kulturní zvyklosti
Kulturní zvyklosti v tomto kontextu pøedstavují
rùzné typy chování, které souvisejí s užíváním drog
a jsou ovlivnìny sociálními nebo kulturními normami dané spoleènosti. Uveïme napø. pití vína k jídlu
v jižní Evropì nebo pití piva po práci v Nìmecku.
Kulturní zvyklosti urèují, zda a v jakém množství èi
frekvenci se v urèitých spoleèenských situacích užívají nebo neužívají drogy, a mohou mít vliv na vnímání chování spojeného s užíváním drog.
Kvalitativní pøístup
Cílem kvalitativního pøístupu k evaluaci je porozumìt programu nebo konkrétním aspektùm programu jako celku. Namísto toho, aby se studie zahájila s pøedem pøipraveným souborem rùzných
oèekávání ve vztahu k prozkoumávání nebo mìøení procesù a výsledkù (tj. kvantitativní pøístup), se
klade dùraz na detailní popis a dùvìrné porozumìní programu, které je výsledkem pøímého kontaktu
a zkušeností s programem a jeho úèastníky. Kvalitativní techniky vycházejí z pozorování, interview,
pøípadových studií a dalších forem práce v terénu.
Kvalitativní pøístup lze použít samostatnì nebo
spolu s kvantitativními pøístupy; napø. tehdy, když
se v programu zdùrazòují individualizované výsledky, když se vìnuje pozornost kvalitì programu, nebo tehdy, když jsou dlouhodobé vize programu ponìkud vágní.
Kvantitativní pøístup
U kvantitativních dat se jedná o sbìr informací,
který lze snadno pøevést na èísla, napø. odpovìdi
na strukturované dotazníky. Kvantitativní pøístupy
k evaluaci se primárnì zabývají mìøením koneèné-
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ho poètu specifikovaných výsledkù. Klade se dùraz na mìøení, shrnování (sumarizování), seskupování a porovnávání výsledkù mìøení a na to, co lze
odvodit z kvantitativních analýz. Souèástí kvantitativních pøístupù èasto bývají techniky plánovaného experimentu a využívají se kontrolní skupiny.
Význam kontrolních skupin se pøedevším projevuje tehdy, je-li primárním cílem evaluace stanovit
úèinnost programu.
Mediaèní promìnné
Mediaèní promìnné mají souviset s chováním
spojeným s užíváním drog tak, že podporují zmìny, které v souvislosti s takovým chováním pøinesla preventivní intervence.
Rozlišujeme dva typy mediaèních promìnných:

¨ mediaèní promìnné pøímo spojené s užíváním

drog, napø. znalosti o užívání drog, postoje
k drogám, spoleèenské normy a intence užívat
drogy,
¨ mediaèní promìnné, které se užívání drog týkají nepøímo, napø. sociální dovednosti, rizikové faktory, protektivní faktory, strukturální
zmìny, životní styl, kulturní zvyklosti a problémové chování.
Neoèekávané zmìny
Neoèekávané zmìny pøi provádìní programu
nebo evaluaci znamenají neplánované èi nepøedvídané odchylky nebo zmìny v plánu programu.
Dùsledky tìchto zmìn mohou být negativní (nízká
míra pøijetí programu, zmìny ve školním obvodu,
škrty v rozpoètu atd.), mohou ale být i pozitivní
(napø. neoèekávanì vysoká úèast a nalezení nových sponzorù).
Nepedagogiètí pracovníci
Mezi nepedagogické pracovníky patøí všichni, kteøí se pøímo nepodílejí na vzdìlávacím procesu,
napø. správní pracovníci, asistenti, úklidový personál, zamìstnanci školní jídelny, správci budov atd.
Normy
Normy jsou nepsaná pravidla chování, která se
kognitivnì pøedstavují jako pøesvìdèení a názory.
V kontextu užívání drog se v empirickém výzkumu
normativní pøesvìdèení identifikují jako významné
mediaèní promìnné pro zaèátek užívání drog.
Jedním z krátkodobých cílù preventivní intervence mùže být ovlivnit nebo zmìnit tato normativní
pøesvìdèení.
Objektivita
Objektivita je spolu se spolehlivostí (reliabilitou)
a platností (validitou) dùležitým faktorem pro kvalitu informací a/nebo nástroje. Týká se skuteènosti,
že sdìlení obsažené v informaci a/nebo výsledcích,
získaných pomocí daného nástroje, nesmí být závislé na osobì, která poskytuje informace (respondent) a/nebo mìøí data (evaluátor, výzkumník).

Osobní výkonnost
Intence chovat se urèitým zpùsobem také urèuje,
do jaké míry daná osoba zhodnotí, že má potøebné
schopnosti k tomu, aby se mohla chovat zamýšleným zpùsobem. To, co mùže nebo nemùže dìlat,
urèují její osobní zkušenosti, døívìjší zpùsob chování a pozorování ostatních. Zmìna osobní výkonnosti je složitý úkol, protože schopnost dosáhnout
zmìny je sama o sobì výsledkem samostatných
promìnných, jako napø. sebedùvìry, pozitivního
sebehodnocení (self-esteem) a vidìní sama sebe
(self-image). Tyto faktory lze v krátkém èasovém
období tìžko ovlivnit.
Porozumìní (pochopení)
Základním pøedpokladem k tomu, abyste porozumìli informacím, je vìnovat pozornost specifickým charakteristikám cílové skupiny. Zøetelnost
sdìlení a dùvìryhodnost zdroje informací by se
mìla sladit s jazykem, vìkem, pohlavím, dosaženým vzdìláním, kulturou, prioritami a uznávanými
hodnotami cílové skupiny. Šance na dosažení
správného pochopení se zvyšují pomocí aktivního
uèení, participace a stejnì tak vhodným pøizpùsobením informací.
Postoje vùèi drogám
Postoje vùèi drogám se skládají jak z názorù
a pøedstav, tak z norem a hodnot spoleènosti.
Jako pøíklad uveïme názory, že „lidé se po alkoholu chovají hloupì“ èi „kuøáci konopí si užijí více
legrace“ atd. Postoje vùèi drogám jsou mediaèními promìnnými a èasto se používají jako indikátor
pøi evaluaci výsledku, aèkoli platí, že ne vždy lze
najít kauzální spojitost s užíváním drog. Pøesto ale
existuje pøesvìdèení, že pozitivní postoje k drogám vedou ke zvýšení míry jejich užívání a že naopak negativní postoje k drogám vedou ke snížení
jejich užívání.
Postoj vùèi chování
Postoj vùèi konkrétnímu chování se formuje tak,
že se vzájemnì pomìøí všechny relevantní výhody
a nevýhody (= oèekávaný výsledek) žádoucího
nebo nežádoucího chování.
Pozornost
Informaèní zpráva (sdìlení) mùže být úèinná pouze tehdy, pokud je jí cílová skupina vystavena a je
jí ochotna vìnovat pozornost. Okázalý videoklip
jistì pøitáhne více pozornosti než nudný leták
nebo brožura. Pro každou skupinu ale mùže být
atraktivní nìco jiného. Informace by se mìly peèlivì sladit s životním stylem tìch mladých lidí, na
nìž jsou zamìøeny. Zároveò platí, že øada informací není „vyslyšena“, protože se dostateènì nesoustøedí na „svìt“ mladých a vychází z názorù
dospìlých o tom, co by mladí mìli vìdìt. Informace by se navíc nemìly pøíliš odchylovat od toho,
co si myslí nebo cítí èi dìlá cílová skupina. Lidé
s rùznými zkušenostmi pøirozenì vyžadují rozdílné
informace. Zda se sdìlení setká se zájmem, je také

úzce spojeno s individuálním chápáním toho, co
vlastnì pøedstavuje riziko.
Prevalence
Prevalence je procentní podíl lidí v dané populaci,
kteøí jsou v daném období postiženi urèitou okolností (nemocí) nebo projevují známky urèitého
typu chování (napø. kouøí konopí).
Preventista (pracovník primární prevence) / pracovník v oblasti podpory zdraví
Preventisti èi pracovníci v oblasti podpory zdraví
jsou profesionálové, kteøí se podílejí na aktivitách
drogové prevence a mají relevantní a uznávanou
kvalifikaci ve zdravotní výchovì a/nebo oblasti
podpory zdraví.
Primární prevence
Podle odborné literatury je cílem primární prevence zamezit (zaèátku) užívání drog nebo jej posunout do co nejpozdìjšího období v životì mladých
lidí.
Problémové chování
Urèité vzorce problematického chování lze považovat za rizikové faktory pro užívání drog. Patøí
sem neobvykle plaché nebo agresivní chování,
lhaní, krádeže, záškoláctví, úzkost atd.
Protektivní faktory
Protektivní faktory jsou osobní nebo sociální charakteristiky nebo podmínky s pøedpokládaným vlivem na snížení pravdìpodobnosti výskytu urèitého jevu, v našem pøípadì užívání drog. Proto jsou
opakem rizikových faktorù. Mohou pozmìnit nebo
dokonce zvrátit prediktory negativního vývoje
a umožnit jednotlivcùm vypoøádat se s negativními životními událostmi. V odborné literatuøe se
pravidelnì objevují protektivní faktory jako sociální dovednosti, schopnosti øešit problémy, autonomie a osobní zdatnost, pocit, že má nìco smysl
a schopnost postarat se o vlastní budoucnost. Pøíkladem protektivních faktorù v rodinì je péèe
a podpora, jasné stanovení hranic a vysoká míra
braní ohledù na dìti a podporování jejich úèasti
a zapojení. Mezi obecnìjší protektivní faktory patøí
úspìch ve škole.
Rizikové faktory
Rizikové faktory pøedstavují osobní nebo sociální
podmínky s pøedpokládaným vlivem na zvýšení
pravdìpodobnosti výskytu nìjakého jevu (v našem pøípadì zneužívání drog). Pøedstavují tedy
opak protektivních faktorù. Prokázalo se, že riziko
vzniku problémù s drogami je vyšší u dìtí, které
mají nízké sociální dovednosti a chovají se agresivnì, než u dìtí, které tyto problémy nemají. V odborné literatuøe se rozlišuje mezi rizikovými faktory v útlém dìtství (napø. nedostatek sociálních dovedností èi nedostatek sociální podpory v rodinì),
rizikovými faktory na konci dìtství (nedostatek
schopností øešit problémy, dysfunkèní rodinné
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vzorce, nedostatek pozitivního sebehodnocení)
a rizikovými faktory spojenými s dospíváním (negativní vliv vrstevníkù, snížené pozitivní sebehodnocení kvùli dospívání).
Rodièe/zákonní zástupci
Rodièe/zákonné zástupce definujeme jako vlastní
rodièe nebo zákonné zástupce, kteøí odpovídají za
výchovu dìtí.
Øeditel školy
Øeditel školy, vedoucí, koordinátor vzdìlávacího
procesu.
Sekundární prevence
Tato prevence se zamìøuje na vlastní pøedcházení
zneužívání drog a vèasnou identifikaci a léèbu uživatelù drog s cílem zabránit vzniku závislosti na
drogách.
Spoleèenské normy
Spoleèenské normy jsou urèité spoleèností pøijaté
standardy a hodnoty, podle kterých by se lidé mìli
chovat. Spoleèenské normy mohou pøedstavovat
významný motivující nebo demotivující faktor pøi
pøechodu od zmìny postoje ke zmìnì intence. Intenci mùže ovlivòovat spoleèenské prostøedí. Rozlišujeme mezi rùznými úrovnìmi: mladou osobu
ovlivòují jak normy a hodnoty jeho/její rodiny
nebo vrstevnické skupiny, tak normy a hodnoty
spoleènosti.
Spolehlivost (reliabilita)
Spolehlivost (reliabilita), platnost (validita) a objektivita jsou dùležitými indikátory kvality nástroje.
Spolehlivost nástroje se definuje jako vyjádøení,
do jaké míry by u stejných subjektù došlo pøi opakovaném šetøení k identickým výsledkùm nebo
hodnotám. Míra spolehlivosti ukazuje, zda nástroj
vykazuje konzistentní výsledky. Výsledkem nespolehlivosti je, že dochází k rozøedìní nebo zamlžení pøípadných skuteèných rozdílù. Pokud se
napø. výstup úèinné intervence mìøí pomocí nespolehlivého nástroje, mùže se zdát, že je intervence ménì úèinná, než tomu je ve skuteènosti,
nebo naopak.
Strategie – písemná
Jedná se o písemné vládní pokyny (na národní, regionální èi místní úrovni), ve kterých se stanovují
krátkodobé cíle a odpovìdnosti pro stanovený postup.
Strategie – nepsaná
Jedná se o postupy, které se obecnì používají ve
vzdìlávacích službách, ale nebyly stanoveny v písemné podobì. Nepsané strategie a postupy èasto pøedcházejí písemným a jsou výsledkem toho,
že v písemných strategiích se urèitým situacím,
s nimiž jsou zainteresovaní každodennì konfrontováni, nevìnuje pozornost, nebo nejsou adekvátnì ošetøeny.
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Studenti (v této pøíruèce)
Mladí lidé ve vìku 11 až 18 let, kteøí byli pøijati na
školu a úèastní se vzdìlávacího procesu.
Terciární prevence
Snížení zdravotních rizik u osob, které jsou závislé
na drogách nebo mají jiné problémy spojené
s drogami (léèba).
Uèitel
Odborník na vzdìlávání odpovìdný za primární
vývoj a pøedávání znalostí a dovedností studentùm.
Udržení zmìny v chování
Zmìny v chování by mìly být permanentní. Míru
pravdìpodobnosti, že zmìna bude trvalá, ovlivòuje zpìtná vazba a to, k jakým dùsledkùm dojde ve
vztahu ke zmìnì v chování. Není-li zmìna v chování trvalá, lze zvážit, proè je tomu tak. Šance na
udržení zmìny chování se zvyšují i tehdy, když
daná osoba jasnì prohlásí, že má v úmyslu zaèít
jednat.
Validita (platnost)
Validita, spolehlivost a objektivita jsou dùležitými
indikátory kvality nástroje. Posouzením validity se
zodpoví otázka, jestli daný nástroj skuteènì mìøí
to, co byste si pøáli vìdìt, a zda je daný nástroj
vhodný.
Zainteresovaní
Všichni, kteøí jsou zapojeni do školního spoleèenství, tj. studenti, uèitelé, øeditel školy, školní personál, rodièe/zákonní zástupci dítìte atd.
Zdraví
Podle definice WHO je zdraví „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne jen stav absence nemoci nebo neduhu“ (WHO, 1946).
Zhodnocení potøeb
Zhodnocení (nebo analýza) potøeb pøedstavuje systematické vyhodnocení vnímaného jevu a vhodnosti navrhované intervence. Je nezbytné vyhnout se nekorektnímu èi chybnému posouzení
rozsahu a povahy specifického problému a následnì i potøeby specifické intervence. Pøi analýze
potøeb lze využít rùzných technik.
Pøístup založený na klíèových informátorech zahrnuje identifikaci, výbìr a konzultace s odborníky
a zainteresovanými z dané oblasti. Tato technika je
cenná tím, že nabízí široký zábìr potøeb cílové skupiny a služeb, které tato skupina vyžaduje. Omezením je, že tento obrázek mùže vycházet z pøedsudku daného odborníka nebo ze zkreslených (neobjektivních) informací. Proto je dobré vytvoøit strukturu otázek, které se budou používat pro všechny
odborníky. Tak bude možno srovnat odpovìdi od
rùzných odborníkù. Otázky by se mìly týkat specifických a konkrétních informací (kdo, kde, co

a jak?), podle nichž se dá také zkontrolovat, zda
jsou informace objektivní a nezkreslené.
Pøístup na základì komunitního fóra vychází
z otevøených setkání èlenù komunity. Lze jej využít
ke sbìru informací o prevalenci a incidenci problému a charakteristikách cílové populace. Podobnì
jako u pøístupu založeného na klíèových informátorech je i zde možnost, že se kvùli neúmìrnì vysokému nebo nízkému zastoupení jednotlivcù zasažených problémem dostanou do rovnice zkreslené informace. K nejlepším výsledkùm tedy vede,
když hodnotitel vychází z prùøezu komunity. Opìt
pomáhá, když se kladou specifické otázky, aby se
ovìøila validita informací.
Znalosti o užívání drog
Jedná se o faktické znalosti participantù o užívání
drog. Na základì toho, že „znalosti znamenají
moc“, se pøedpokládá, že užívání drog jsou vystaveni lidé bez dostateèných znalostí a že k volbì
vzorcù zdravého životního stylu vede povìdomí
o relevantních faktech. Znalosti o užívání drog
jsou mediaèní promìnnou.

Životní dovednosti
Životní dovednosti lidem umožòují úèinnì se vypoøádávat s požadavky a výzvami každodenního
života tak, že se uèí adaptivnímu a pozitivnímu
chování. Zvyšují individuální kompetence, snižují
náchylnost k užívání drog a podporují zdraví a tìlesnou a duševní pohodu dìtí a dospívajících. Preventivní intervence se èasto zamìøují na následující životní dovednosti: rozhodování, øešení problémù, kreativní myšlení, kritické myšlení, efektivní
komunikaci, dovednosti spojené s mezilidskými
vztahy, sebeuvìdomìní, empatie, zvládání emocí,
zvládání stresu a houževnatost.
Životní styl
Životní styl se vztahuje k tomu, jaké mají urèité
skupiny postoje k drogám a jaké postoje se vyskytují ve specifických sociálních podmínkách a rùzných prostøedích. Pøíkladem životního stylu je taneèní scéna, kde je navštìvování klubù (napø. pøi
house nebo rave parties) spojeno s užíváním syntetických drog. Zmìna životního stylu mùže být
jedním z obecných cílù preventivní intervence.
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Pøíloha 2 – Zajímavé webové stránky
Partneøi v rámci projektu Evropská zdravá škola
a drogy
Trimbos Institute (Nizozemsko)
www.trimbos.nl
Leefsleutels (Belgie)
www.leefclefs.be
Tacade (Spojené království)
www.tacade.com
Centre de Prévention des Toxicomanies
(Lucembursko)
www.cept.lu
Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen (Belgie)
www.vad.be
Centre Départemental des Ressources, d’Information et de Prévention sur les Drogues (Francie)
www.cdripd.cg59.fr

University of Amsterdam – Centre for Drug
Research
www.cedro-uva.org

Evropské a mezinárodní organizace
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction
www.emcdda.europa.eu
European Parents Association
www.epa-parents.org
Organizing Bureau of European School Student
Unions (OBESSU)
www.obessu.org
United Nations Office on Drugs and Crime
Prevention (UNODC)
www.unodc.org
WHO Health Promotion Schools
www.who.int/school-youth-health

Další webové stránky o prevenci drog a podpoøe
zdraví

World Health Organisation
www.who.org

Australian Drug Foundation
www.adf.org.au

Klíèové èeské webové stránky o drogách

DrugScope
www.drugscope.org.uk

Národní monitorovací støedisko pro drogy
a drogové zavislosti
www.drogy-info.cz

Drug Policy Alliance
www.drugpolicy.org

SANANIM
www.odrogach.cz

National Institute on Drug Abuse
www.nida.nih.gov
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Pøíloha 3 – Monitorovací systém MODOS
A.3.1

Monitorovací systém

Vzhledem k tomu, že se jedná o internetovou aplikaci, která umožòuje flexibilnì reagovat na požadavky škol a podle nich systém modifikovat,
není návod na práci s ním souèástí této publikace. Aktuální verzi návodu naleznete na adrese
www.primarniprevence.cz/modos

Základní souèásti
Monitorování se soustøedí pøedevším na šetøení
mezi studenty, zahrnuje ale i nìkteré ménì nároèné èásti pro uèitele a rodièe/zákonné zástupce dítìte.
Dotazníky, pokyny k práci s nimi a další informace jsou k dispozici v elektronické podobì na
www.primarniprevence.cz/modos. Odtud je také
možné si je vytisknout, jestliže budete používat pøi
monitoringu dotazníky vytištìné na papíøe.

Pøíprava, realizace a návaznost
Døíve, než s monitorováním zaènete, musíte si rozmyslet, jak získané výsledky dále využijete. Musí
být zcela jasné, proè se monitorovací nástroj používá a jak to souvisí s programem školy a její strategií. Provádìt šetøení bez jakýchkoli následných
aktivit mùže být dokonce kontraproduktivní (viz
kapitoly 3 a 5).

Koho monitorovat
Aby byl monitoring jednodušší, mohlo by se zdát
výhodné vybrat jen urèité tøídy nebo skupiny studentù. Tento postup však nedoporuèujeme, protože reprezentativnost získaných dat i jejich využití
se snižuje. Pokud se rozhodnete vybrat pouze urèité tøídy, nebudou získané výsledky s nejvyšší
pravdìpodobností platit pro celou školu. Jde-li
tedy o snížení objemu práce, je lepší zredukovat
poèet roèníkù, které budou zapojeny – napø. ve
škole se tøemi roèníky (osmý, devátý a desátý) lze
provést šetøení pouze v jednom roèníku (napø.
v desátém) a získat spolehlivá data alespoò o jednom roèníku.

¨ Jak se s nimi bude zacházet (bezpeènost, anonymita)?
¨ V jaké formì a komu budou prezentována?

Obecnì platí, že nejlepší je, když má využití dat
pod kontrolou organizátor èi organizaèní tým. Èlenové týmu vìdí, z èeho vycházejí, znají je a vìdí,
jak se analyzovaly. O výsledcích monitoringu se
bude hovoøit i jinde než jen ve škole, a tak bude
nutné zapojit i další lidi. Organizátor èi organizaèní
tým by mìli tuto skuteènost vzít do úvahy a pøizpùsobit materiály tak, aby se daly prezentovat v rùzných prostøedích a rùzným posluchaèùm. Rady
a pokyny, jak s výsledky šetøení zacházet, jsou
uvedeny v podkapitole „Použití výsledkù“ (kapitola 6).

Anonymita
Pøi provádìní šetøení je nezbytné zajistit anonymitu respondentù. Jednak proto, abyste získali
upøímné odpovìdi, jednak z úcty k respondentùm.
Proto je tøeba vìnovat pozornost:

¨ zajištìní soukromí respondentù, aby nebylo vi-

dìt, jak kdo dotazník vyplòuje; v tomto ohledu
by šetøení mìlo být zorganizováno stejnì jako
zkouška;
¨ zacházení s odevzdanými dotazníky, vkládání
dat z nich do poèítaèe a jejich analýza v pøípadì, že se pro monitoring používají dotazníky na
papíøe;
¨ prezentování dat – neprezentujte data, ze kterých by se dalo zpìtnì vysledovat, od koho pocházejí.

A.3.2

Organizace šetøení

Škola musí vybrat osobu nebo tým, který ponese
hlavní odpovìdnost za zorganizování šetøení, analýzu dat a využití materiálu. V ideálním pøípadì by
ji mìl nést organizaèní/implementaèní tým (viz kapitola 5). Organizátor nebo organizaèní tým by mìl
stanovit plán pro celý proces – úvod, implementace, analýza, prezentace a návaznost. Plán by mìl
také zahrnovat následující body:

Pøed provedením šetøení
Využití výsledkù
Získané výsledky nejlépe interpretují a zaøazují do
kontextu studenti a uèitelé a další zamìstnanci
školy. Na jejich podkladì mùže být sepsána krátká
zpráva, vytvoøeny grafy a mùžou posloužit jako základ diskusí.
V této souvislosti vyvstávají další otázky:

¨ Zvolte, jaké dotazníky budete používat (hlavní
dotazník + jakýkoli z pìti modulù).

¨ Nauète se s tímto nástrojem pracovat.
¨ Urèete datum a èas, kdy se bude šetøení prová-

dìt. Šetøení by mìlo ideálnì probìhnout ve
všech tøídách zároveò.
¨ Zajistìte potøebný poèet PC s pøipojením na internet nebo kopií dotazníku a pokynù (pøíloha
A3A).

¨ Kdo bude data používat?
147

¨ V pøípadì potøeby zajistìte povolení od rele¨
¨

¨
¨

vantních orgánù.
Informujte a zapojte uèitele, studenty, rodièe/zákonné zástupce dítìte (pøíloha A3B) a pøípadné další zainteresované.
Pokud používáte vytištìné dotazníky, zorganizujte skupinu, která bude vkládat data do poèítaèe, a pøipravte èasový rozvrh provádìní
prací.
Pøipravte èasový rozvrh pro analýzu dat.
Dokonèete úvodní plánování prezentace výsledkù.

¨ Pokud používáte vytištìné dotazníky, sesbírej-

te je a uložte je na bezpeèném místì, dokud
data nebudou zanesena do poèítaèe.

Dotazník by mìli vyplòovat pouze studenti, kteøí
jsou v den provádìní šetøení ve škole. Studenti,
kteøí z nìjakého dùvodu ve škole nejsou, by se do
šetøení nemìli pozdìji zapojovat (jednak aby se
eliminovaly komplikace a dále aby bylo zajištìno,
že studenti pøed vyplnìním dotazníku nebudou
znát znìní otázek).

Sbìr dotazníkù vytištìných na papíøe
Praktické obtíže
Organizátoøi by se mìli pøipravit na to, že mùže dojít k praktickým obtížím. V prùbìhu šetøení se obvykle objevují následující problémy:

¨ organizace šetøení
¨ nalezení dne/shodnutí se na dni, který bude vyhovovat všem,
¨ nedorozumìní mezi organizátory,
¨ nedorozumìní mezi uèiteli,
¨ pokud používáte vytištìné dotazníky, chyby pøi
vkládání dat do poèítaèe.

Zajistìte:
¨ aby zvolený den a èas vyhovoval všem a aby
o nìm byli všichni informováni,

¨ pokud používáte vytištìné dotazníky

– aby byly øádnì namnoženy,
– aby všichni uèitelé byli instruováni,
– aby byly dotazníky sebrány zpùsobem, který zaruèí anonymitu,
– aby bylo vkládání dat z dotazníkù dobøe zorganizováno a øádnì provedeno.

Den provádìní šetøení
¨ Pøipravte na všech PC dotazník, pøípadnì roz-

dejte dotazníky a pokyny uèitelùm (pøíloha
A3A).
¨ Buïte k dispozici pro pøípad, že by došlo k nìjakým praktickým problémùm.
¨ Zodpovìzte všechny otázky, které vám položí
studenti i uèitelé.
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Postup pro sbírání dotazníkù má velký význam pro
zachování anonymity. Je nezbytnì nutné zajistit,
aby o nìm byli pøedem informováni i studenti
a aby si mohli být jistí, že jejich anonymita bude
uchránìna. Nabízí se nìkolik zpùsobù, napø.:

¨ Studenti dostanou obálku s dotazníkem. Ta se
poté dá do krabice, ve které se smíchá s dalšími
obálkami.
¨ Uèitel nebo zástupce tøídy posbírá dotazníky
a vloží je do obálky, která se poté zalepí. Obálky
se následnì doruèí koordinátorovi, který zkontroluje, že žádná není oznaèena tak, aby se dalo
poznat, ze které tøídy je, a promíchá je s ostatními obálkami.
¨ Koordinátor obejde tøídy se zapeèetìnou krabicí, do které se vloží dotazníky.

Samozøejmì lze dotazníky sbírat i jinými zpùsoby.
Mìjte ale na pamìti, že je nezbytnì nutné, aby byli
studenti seznámeni s tím, že se vynakládá úsilí zajistit jejich anonymitu.

Èíslování dotazníkù
Každý vyplnìný dotazník by mìl být oznaèen samostatným poøadovým èíslem, podle nìhož je
možné ho identifikovat.

Skladování dotazníkù
Dotazníky vyplnìné na papíøe uskladnìte v bezpeèí na dobu, která je zapotøebí ke kontrole kvality
dat; poté je zniète.

Pøíloha A3A – Pokyny pro uèitele
Uèitelé, kteøí supervidují šetøení, by mìli mít k dispozici pokyny, jak postupovat. Uveïme si pøíklad
takových pokynù:

Pokyny pro uèitele, kteøí mají na starosti dohled
(supervizi) nad vyplòováním dotazníkù
Studenti musí být informováni o tom, že provádìné šetøení je dobrovolné. Pokud si nebudou
pøát se na nìm podílet, dostanou jiné úkoly.

¨ Po celou dobu vyplòování dotazníkù by mìl být

ve tøídì pøítomen uèitel nebo odpovìdná
osoba.

¨ K prùzkumu by se mìlo pøistupovat jako k pí-

semné zkoušce, tj. studenti by nemìli mít možnost opisovat a stejnì tak by se jim nemìlo
dovolit, aby si spolu povídali.

¨ U každé odpovìdi by studenti mìli zaškrtnout
pouze jedno políèko. Je-li zaškrtnuto více políèek, zapište daný údaj jako „neznámou odpovìï“.

¨ Pokud studentovi nevyhovuje žádná z pøedzna-

èených odpovìdí, mìl by oznaèit odpovìï, která nejlépe popisuje jeho situaci. Pokud nelze
použít žádnou z uvedených odpovìdí, mùže
otázku vynechat a pøejít na další.

¨ Na prùzkum by se mìla vyhradit celá vyuèova-

cí hodina. Pokud budou dotazníky vyplnìny
pøed koncem vyuèovací hodiny, zadejte studentùm nìjaké další úkoly.

¨ Dotazníky se musí vybírat tak, aby se zaruèila
diskrétnost a anonymita studentù. Koordinátor
prùzkumu vydá samostatné pokyny pro vybírání dotazníkù.
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Pøíloha A3B
Dopis rodièùm/zákonným zástupcùm dítìte
Rodièe/zákonní zástupci dítìte – jako skupina – by mìli být informováni o prùzkumu a jejich zástupci by
se mìli zapojit do plánování. To lze zajistit rùznými zpùsoby, záleží na tom, jaké informaèní kanály jsou
používány mezi školou a rodièi/zákonnými zástupci dítìte. Uvádíme pøíklad, jak by mohl vypadat dopis
rodièùm/zákonným zástupcùm dítìte:

Všem rodièùm èi zákonným zástupcùm dítìte
ŠKOLNÍ PRÙZKUM
Rozhodli jsme se, že ve škole mezi studenty
provedeme dotazníkové šetøení. Otázky se budou
týkat témat, jako je napø. klima ve škole, školní
pravidla, mezilidské vztahy, zkušenosti
s alkoholem, tabákem a drogami.
K úèasti na tomto prùzkumu budou vyzváni všichni
studenti.
Dotazníky budou zpracovány pøímo ve škole za
pøísných opatøení, která zajistí anonymitu studentù.
Výsledky šetøení lze použít jako materiál pro
vyuèování èi diskuzi na rodièovských schùzkách,
pøípadnì je lze použít pøi vytváøení plánu práce
školy atd.
Jedná se o dobrovolný prùzkum. Studenti, kteøí se
na nìm nebudou chtít podílet, na tuto dobu
dostanou jiné úkoly.

øeditel/ka školy
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Publikace nabízí stručný souhrn základních informací k tématu školní drogové prevence,
souhrn toho, co bylo prokázáno jako efektivní, a navíc také informace jak a proč prevenci
vyhodnocovat. Obsahuje nejen vodítka jak připravit, naplánovat a uskutečnit školní program
prevence užívání drog, ale i řadu praktických rad a nástrojů k jeho realizaci. Výjimečná je
především tím, že rovněž nabízí jednoduché nástroje pro evaluaci programu či vyhodnocení
aktuální situace.
Občanské sdružení SANANIM, které tuto publikaci za finanční podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR vydává v 2. upraveném vydání, rovněž zprovoznilo webovou
aplikaci evaluačního nástroje, která výrazně zjednoduší zpracovávání dat.
Pro pomoc, podporu a aktuální informace sledujte webové stránky primární prevence
www.odrogach.cz.
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