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I.

MONITOROVACÍ SCHÉMA ŠKOLY

Evaluační systém v sobě zahrnuje sběr a zpracovávání informací, sociodemografická mapování,
prognózování a další hodnotící mechanismy. Musí být součástí Minimálních preventivních programů
realizovaných ve školách a školských zařízeních. Tyto nejsou dostatečně evaluovány, chybí proces
využívání (implementace) jejich výsledků. Zjištění, která z evaluace vyplynou, musí být s minimálním
časovým prodlením interpretována a využita. Hlavním výstupem evaluace by neměly být kvantitativní
údaje (počty, body, procenta), ale komplexní poznatky a jejich promítnutí do procesu preventivní
intervence.
Hodnocení účinnosti preventivních programů souvisí také s naplňováním obecných cílů prevence v
rámci strategií prevence sociálně patologických jevů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
krajských úřadů. Evaluace a diagnostika úrovně a typu rizika sociálně patologických jevů musí být
součástí projektů, které jsou předkládány do výběrových řízení v oblasti prevence na školách a
školských zařízeních a poté dotovány ze státních prostředků z úrovně MŠMT, krajských úřadů a obcí.
Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní standardy pro akreditaci
preventivních programů a vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů) v oblasti prevence sociálně
patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.
Základním principem preventivní strategie uplatňované v České republice, vyplývajícím ze Strategie
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení
pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu je preventivní intervence chápána
jako proces zaměřený na zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které
vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona.
Z pojetí uvedené preventivní strategie je zřejmé, že prioritou je prevence na školách. V rámci
Minimálních preventivních programů na školách a školských zařízeních je kombinováno poskytování
informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech.
Preferovanými jsou přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního
učení. Prostor je vytvářen pro uplatňování specializovaných preventivních programů zaměřených na
rizikové jedince a skupiny. Základními nástroji využívanými za účelem dosažení uvedených cílů jsou
preventivní programy.
Monitorovací schéma:
a) Provést analýzu potřeb – zjistit, co cílová skupina potřebuje, na co bude program zaměřen.
b) Vytvořit konkrétní preventivní program (bez jasného popisu programu, jeho cílů a cílové
skupiny je provádění jakékoliv evaluace prakticky vyloučeno).
c) Po dokončení tvorby programu provést evaluaci přípravy, kde hodnotíme, jak kvalitně je
program připraven předtím, než je spuštěn.
d) Po provedení evaluace přípravy programu zavedeme připravený preventivní program do praxe
Určíme evaluační nástroj, kterým budeme zjišťovat, zda program dosáhl plánovaného
cíle,
Zjistit jaká byla situace před intervencí, provést pretest (zjistíme např. jaké znalosti či
postoje má cílová skupina k vybranému typu rizikového chování).

e) Poté je program realizován a v průběhu realizace je možné provádět evaluaci procesu a
evaluaci spokojenosti.
f) Po ukončení programu musíme zjistit, jaké výsledky vlastně přinesl a zda program měl
zamýšlený dopad na cílovou skupinu, zahájíme evaluaci výsledku.
g) Provést posttest, tedy znovu cílovou skupinu otestujeme např. v jejich znalostech a postojích
k rizikovému chování.
Posttesty se provádějí většinou ihned po skončení realizace programu a ideálně pak ještě
několikrát v různých časových odstupech od ukončení.
Výsledky pak porovnáváme s výsledky pretestu.
g) Posledním krokem je prezentování výsledků a zúročení zjištěných poznatků.
1) Diagnostika a evaluace preventivních programů
Pochopení základních tezí a principů metodologie diagnostiky a evaluace v oblasti prevence je jedním
z prvořadých požadavků na práci odborníka vyvíjejícího činnost v oblasti prevence i předmětem trvalé
zaměřenosti každého erudovaného pracovníka, který se uvedenou problematikou profesionálně
zabývá.
Klíčovými prvky realizace preventivních programů jsou: zdůvodnění východisek, jasně formulované a
hodnotitelné cíle a evaluace umožňující měřit efektivitu intervence. Realitou je i nutnost existence
metodiky a evaluace preventivní intervence zaměřené na rizikové skupiny nezletilých, mladistvých a
osob blízkých věku mladistvých.
Evaluace a diagnostika, jako klíčové nástroje zvyšování účinnosti prevence, jsou v posledních letech v
centru pozornosti řady odborníků v mnoha zemích světa. Jejich úsilí směřuje především k rozsáhlejší
evaluaci preventivních aktivit s cílem co nejobjektivněji vymezit, které preventivní aktivity při
působení zejména na mladou generaci jsou efektivní, a které naopak nevykazují očekávanou účinnost.
Evaluace preventivních programů
V současné době existuje značné množství projektů, o nichž jejich předkladatelé a realizátoři tvrdí, že
jsou účinnými programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Při bližším pohledu se však
ukazuje, že velmi omezený počet z nich byl analyzován a vykazuje skutečnou efektivitu. Mnoho
preventivních činností je nezřídka realizováno ve smyslu okamžité reakce na to, co se zdá být
závažným problémem. Jejich cílem zpravidla bývá jen viditelně reagovat. Za těchto okolností je však
jakákoliv prevence nekoordinovaná, příliš nákladná a populistická s neprokazatelnou účinností.
Diagnostika preventivních programů
Programy, které nedisponují jasně definovanými východisky pro preventivní intervenci, bývají nejen
málo účinné, ale především pro rozvoj preventivních strategií nepoužitelné. Zefektivnění prevence
vyžaduje, aby záběr realizovaných preventivních programů přesahoval až do úrovně sociálněpedagogicko-psychologických modelů zaměřených na ovlivňování chování jedinců. Je třeba vytvářet i

modifikované programy cílené na změnu chování osob, u nichž je zvýšené riziko vzniku sociálně
patologických jevů.
Před volbou typu preventivní strategie je třeba diagnostikovat ty osoby, u nichž je větší
pravděpodobnost, že budou zasaženi společensky patologickými jevy způsobem, který jim nebo
společnosti bude dělat zásadní problémy. Tento proces předpokládá vyhodnocení životního stylu,
způsobu, kterým zejména mladí lidé uvažují a kontextu nejrůznějších vlivů v interakci s prostředím.
Tyto údaje vymezují rámec prostředí, v němž výchovně vzdělávací proces preventivní intervence
probíhá. Při realizaci Minimálních preventivních programů je nutné k nim přihlížet, neboť mohou
významně ovlivňovat jak sociální klima školy nebo školského zařízení, tak i postoje žáků k životním
cílům a perspektivám i jejich postoje a sociální dovednosti.
Pouze na základě identifikace cílové skupiny, na kterou má být zaměřena preventivní intervence a
jasné formulace hodnotitelného cíle preventivního působení, lze odpovědně a s odbornou erudicí volit
odpovídající přístupy, metody a techniky. Dále pak posoudit dostupné zdroje související s realizací
preventivních aktivit a plánovat hodnocení procesu a výsledků preventivní intervence uplatněné v
rámci daného preventivního programu.
2. Struktura evaluace preventivních programů
Hlavním cílem evaluace je systémově utřídit nejdůležitější témata, která významně souvisí s realizací
procesu plánování a vyhodnocování preventivních intervencí. Zaměření tohoto procesu je proto
orientováno do těchto tří hlavních oblastí:
a) evaluace plánování preventivního programu
b) evaluace průběhu preventivní intervence
c) evaluace výsledku preventivní intervence.
Evaluace plánování preventivního programu
Evaluace plánování je prováděna v době, kdy je vypracován plán a návrh preventivní intervence, kdy
jsou jasně formulovány cíle programu a ve vztahu k nim zvoleny metody preventivního působení na
cílovou skupinu osob. Základním krokem je vymezení podstaty problému. To znamená, že musí být
v první řadě charakterizovány osoby, na které bude preventivní působení zaměřené a to zejména
z hlediska diagnostikované míry výskytu sociálně patologických jevů. Formy preventivních programů
musí být odlišné. Tam, kde kolektiv (třída, škola) vykazuje sníženou míru rizika výskytu sociálně
patologických jevů, budou využity preventivní programy zaměřené na primární prevenci. Tam, kde je
zvýšená míra rizika, je nutné realizovat preventivní program zaměřený více směrem k prevenci
sekundární.
Primární prevence zahrnuje aktivity, které předchází nebo brání nástupu problému. V rámci
sekundární prevence jde o zásahy v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že dojde k problému, nebo kdy
je problém manifestován. Po diagnostice míry rizika přítomnosti sociálně patologických jevů by měly
být popsány příčiny (indikátory, faktory), které s existencí problému souvisí a zdůvodněny přístupy,
které ovlivnily volbu metod preventivní intervence.

Pozornost je nutné v této souvislosti zaměřit nejen na cílovou skupinu (prevalence, vývoj výskytu
problému), ale i na aktuální potřebu uskutečnění preventivní činnosti.
Významným úkolem při evaluaci plánování preventivního programu je mimo definování cílové
skupiny, na kterou je preventivní intervence zaměřena i definování tzv. intermediární cílové skupiny,
kterou tvoří např. pedagogičtí pracovníci, rodiče, určitá část populace apod.
Kromě ujasnění si důležitých indikátorů ve vztahu k cílové skupině (sociodemografické údaje,
velikost skupiny, charakteristické znaky atd.) je nutné mít i určitou představu o tom, jak budou osoby
k aktivní účasti na preventivní intervenci motivovány. Vhodné je z tohoto pohledu zapojení cílové
skupiny do tvorby, realizace a evaluace programu.
Mimo výše uvedených základních předpokladů je pro jasnou formulaci cílů preventivní intervence a
volbu strategií a metod, které budou k dosažení stanovených cílů uplatněny, důležité posoudit
dostupné zdroje (finanční rozpočet, personální ukazatele, časovou náročnost apod.). Tyto ovlivní jak
realizaci, tak i evaluaci preventivního působení.
V závěrečné fázi evaluace plánování by měly být jasně vymezeny odpovědi na následující otázky
jaký problém se řeší a jaká je jeho podstata,
proč je nutná preventivní intervence,
komu má preventivní intervence pomoci, míra rizika vzniku sociálně patologických jevů v
cílové skupině,
jaké jsou cíle preventivní intervence,
jak bude preventivní intervence realizována,
jaké zdroje budou v rámci preventivní intervence využívány.
Evaluace průběhu preventivní intervence
Evaluace průběhu hodnotí způsob realizace preventivního působení i to, jaké postoje k preventivní
intervenci zaujímají její účastníci. Základem tohoto evaluačního procesu je stanovení tzv. proměnných
a indikátorů, které budou měřeny a podmínek sběru a statistického zpracování dat.
Popis a sledování průběhu realizace preventivní intervence představuje jeden z nejvýznamnějších
kroků v procesu evaluace preventivní aktivity. Především na základě informací o veškerých
činnostech, které byly v rámci preventivního programu prováděny, lze hodnotit účinnost daného
preventivního působení a posoudit, zda a do jaké míry intervence skutečně zasáhla plánovanou cílovou
skupinu a jak kvalitně byla provedena.
Analýza a interpretace výsledků evaluace průběhu preventivní intervence by měla směřovat především
ke kvalitativním změnám zvyšujícím efektivitu daného preventivního programu.
Evaluace výsledku preventivní intervence
Evaluace výsledku je zaměřena především na to, zda bylo skutečně dosaženo zamýšlených cílů a zda
příslušná intervence má své oprávněné místo v systému prevence. Způsob hodnocení kvality a
efektivity preventivních programů je vymezen analýzou ve třech rovinách:
psychosociální klima ve škole, kázeň, prospěch

zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech
zhodnocení behaviorálních projevů vztahujících se k výskytu sociálně patologických jevů,
případně i k delikventnímu chování.
Zásadním krokem k ověření platnosti či neplatnosti záměrů preventivní intervence je proces efektivní
evaluace výstupu, v jehož rámci je nutné identifikovat indikátory výstupu a určit způsob jejich měření.
S tím souvisí i problematika kvality metod, které budou využity ke shromáždění, analýze a
statistickému zpracování zjištěných údajů. Významný je důraz na objektivitu, reliabilitu a validitu
metodiky.
Jednou z nejefektivnějších všestranně použitelných metod, která může za předpokladu správné
aplikace poskytnout validní informace, je analýza různých projektů, případně dílčích činností.
Analýzou jsou zde myšlena různá šetření, jejichž výstupem jsou statistické výsledky. Představují totiž
možnost získání zpětnovazební odpovědi v časově minimálním horizontu a tak pružně a efektivně
modifikovat další činnost i v rámci specifik školy, zařízení i regionu.
Nezbytným předpokladem je postup při tvorbě materiálů pro analýzy efektivnosti preventivních
programů na základě těchto premis:
• schopnost vytvářet materiály vhodné k modernímu statistickému zpracování umožňujícímu
získání věrohodných informací i v rámci malých skupin,
• jednoznačnost pokládaných otázek ve smyslu jejich pochopení respondentem,
• použití jak volné formy odpovědí, tak odpovědí uzavřených obsahujících tzv. kontrolní otázky
jejich validity,
• pružnost a časová minimalizace vytváření a zpracovávání evaluačních podkladů tak, aby bylo
možno efektivně reagovat na konkrétní situace,
• schopnost zapojit do evaluačních studií i organizace neškolského charakteru (jako občanská
sdružení, zájmové skupiny atd.), aby bylo možno zohledňovat i pohled nezúčastněných
subjektů na realizaci programu,
• evaluační materiály využít i jako zdroje informací pro respondenty formou vhodné formulace
otázek.
Výstupy evaluačního procesu
Na základě evaluačního procesu, složeného z evaluace plánování, průběhu a výsledku preventivní
intervence, by měl být zpracován popis výstupu evaluace, v jehož rámci by měly být sledovány i
případné změny v cílové skupině, v postupu intervence, případně v použití nástrojů apod.
Výstupy evaluačního procesu lze prezentovat formou komplexní statistické analýzy, závěrečné zprávy
či písemného stanoviska. Obsah uvedených materiálů by měl kromě řady relevantních informací
obsahovat i jasně formulované odpovědi zejména na tyto otázky:
Jaký vliv měla intervence na chování cílové skupiny (zhodnocení sociálního klimatu, posunu v
postojích a hodnotových systémech)?
Jaký vliv měla intervence na nezávisle proměnné, které jsou ve vztahu k cílové skupině?

Jaký vliv měla intervence na cíle stanovené pro intermediární cílovou skupinu?
Je rozdíl v úrovni vlivu intervence na jednotlivé podskupiny (například muži/ženy, věkové
skupiny, rizikové skupiny apod.)?
V okamžiku, kdy je evaluace dokončena, je důležité posoudit, jak by mělo být využito zjištěných dat a
vypracovaných závěrů. V tomto kontextu je nutné zvážit, kdo a kdy by měl být o provedené evaluaci
informován, jaké osoby by mohly mít o zjištěné informace zájem a jakou formou by měly být výstupy
prezentovány.

II. METODY SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ PRO PORCES MONITOROVÁNÍ A
EVALUACE
Rozdíl mezi evaluací a výzkumem
Evaluaci je nutné chápat především jako nástroj, jehož užitím se zvyšuje úroveň vědomostí o
preventivní činnosti, což usnadňuje a racionalizuje proces rozhodování o tom, jak sledovaný jev
ovlivňovat.
Přestože jsou v jejím rámci uplatňovány postupy a metody z oblasti výzkumu, je nutné respektovat
fakt, že evaluace je integrální součástí každodenní praktické činnosti. Jedině za této podmínky lze totiž
zaručit zpětnovazební informace o aktuálním stavu kvality uplatňované preventivní intervence.
To umožňuje nejenom okamžitě přizpůsobovat preventivní činnosti dané situaci, ale i bezprostředně
reagovat na změny v oblasti strategie prevence a na nové poznatky výzkumu.
Ačkoli hlavním účelem evaluace je vyhodnocovat výstupy preventivních programů, musí být v rámci
evaluačního procesu prováděna i analýza potřebnosti realizace preventivních aktivit v daných
podmínkách školy. S tím souvisí i navržení a vypracování plánu efektivní preventivní intervence
respektující nejen osobnostní charakteristiky jedinců či specifické znaky cílových skupin, ale i
specifika sociálního klimatu škol (školských zařízení) a sociálně demografické podmínky dané
lokality.
Evaluace vychází z kontrolního ověřování, které umožňuje preventivní programy testovat i v
podmínkách mimo výzkum. Zohledňuje se zde i fakt, že preventivní intervence není závislá jen na
empirických údajích. Je ovlivňována i faktory politickými a ekonomickými, sociálními procesy a
veřejnou poptávkou. Zásadní rozdíl mezi výzkumem a evaluací tedy spočívá v tom, že evaluace je
normální součástí tvorby a realizace preventivních programů. V preventivních systémech
realizovaných na regionální (místní) úrovni je nutné chápat evaluaci procesu realizace preventivní
intervence a účinnosti preventivních programů jako nutný a velmi užitečný nástroj.
Diagnostika v rámci preventivních programů
Cílem diagnostického šetření sociálního klimatu a sociálně patologického chování u dětí a mládeže je
poznat strukturu sociálních skupin a identifikovat jedince a skupiny, jejichž chování je ve vztahu k

výskytu sociálně patologických jevů rizikové. Poté je možné vytvářet podmínky pro volbu a realizaci
účinné preventivní intervence a pro evaluaci uplatňovaných preventivních programů.
V souvislosti s výskytem sociálně patologických jevů by měla být pozornost věnována zejména třem
významným faktorům v chování žáků. K těmto patří:
sociální vyzrálost a odpovědnost (kázeň, respektování norem, schopnost tolerance, úroveň
odpovědnosti apod.),
osobnostní vlastnosti (optimismus, oblíbenost, schopnost seberealizace apod.),
nevyrovnanost osobnosti (egocentrismus, emocionální labilita, apod.).
Při posuzování jedinců je nutné věnovat pozornost nejen negativním osobnostním charakteristikám,
ale i kladným osobnostním rysům. V rámci diagnostiky nelze opomíjet, že osobnost člověka a sociální
klima ve společenství se projevuje a zároveň formuje v činnostech. Jedinec se formuje a učí
opakovaným a specificky řízeným výkonem různých činností. Ve vztahu k sociálně patologickému
chování je nutné v rámci diagnostiky věnovat pozornost i autoregulačním mechanismům ovlivňujícím
chování jedince, jeho schopnost sebekontroly a tím i celkové sociální klima ve skupině, společenství.
Mezi základní měřící instrumenty pro potřeby diagnostiky uvedených faktorů patří:
škála sociálního klimatu ve skupině,
škála sebekontroly,
sociální anamnéza,
indexy sociální lability,
profil chování,
dotazník životních perspektiv apod.
Do šetření je třeba zařazovat instrumenty a indikátory, které vykazují vysokou rozlišovací schopnost a
které pedagogové v praktických činnostech škol a školských zařízení nejen bez problémů zvládnou,
ale i relevantně vyhodnotí.
Preventivní program respektující diagnostikovanou úroveň sociálního klimatu a osobnostní strukturu
členů skupiny napomůže využívání skupinových procesů a skupinové dynamiky k prevenci vzniku
sociálně patologických jevů nebo k jejich zmírnění či potlačení.
Evaluační proces musí být součástí Minimálních preventivních programů realizovaných ve školách a
školských zařízeních. Zvládnutí metodiky evaluace a diagnostiky musí být věnována významná část
náplně vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogy a ostatní pracovníky v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Evaluace a diagnostika úrovně a typu rizika sociálně patologických jevů musí být součástí projektů,
které jsou předkládány do výběrových řízení v oblasti prevence sociálně patologických jevů a poté
dotovány ze státních prostředků, z úrovně MŠMT, krajských úřadů a obcí a ostatních státních institucí.
Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní standardy pro akreditaci
preventivních programů a vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů) v oblasti prevence sociálně
patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

Výsledky evaluace preventivních programů by měly sloužit především k rozvíjení a zkvalitňování
stávajících programů prevence a v kontextu reálných společenských potřeb napomáhat ke zpomalení
či zastavení nepříznivého vývoje společensky nepřijatelných jevů u dětí a mládeže. Zkušenosti získané
v rámci realizace některých preventivních programů potvrzují, že špatně prováděná prevence může být
ve svém důsledku kontraproduktivní a vykazovat negativní efekt. U těchto programů obvykle chybí
výstupy v podobě jasně formulovaných výsledků z investovaného úsilí do oblasti prevence. S tím
samozřejmě souvisí i problematika efektivního vynakládání finančních prostředků na nejrůznější
preventivní aktivity, programy a předkládané projekty.
Proces hodnocení účinnosti prevence je určován zejména vztahem mezi evaluací a specifikou
zaměřenosti konkrétních preventivních programů. Zaměřenost je chápána nejen ve vztahu k
charakteristice objektu preventivního působení. Výsledky evaluace by měly být využívány zejména k
dalšímu rozvíjení a zkvalitňování těchto programů, následně i k případnému rozhodování o tom, zda
má či nemá být příslušný program realizován v praxi.

III.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•

TYPY MONITOROVACÍCH A EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ
Screeningové dotazníky
CAGE
CRAFFT
Fagerströmův test nikotinové závislosti
Škála závislosti na alkoholu
Espad
Modoš
Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti
Program SOCIOklima (Socioklima, s.r.o.)
Portál evaluačních nástrojů (NÚV)
Znalostní testy
Zpětná vazba

Webové stránky věnující se evaluačním dotazníkům
• Klinika adiktologie www.adiktologie.cz
• Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) www.drogy-info.cz
• Pražské centrum primární prevence www.prevence-praha.cz
• SOCIOKLIMA, s.r.o. www.socioklima.cz
• SANANIM, o.s. www.sananim.cz
• Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMSDDA) www.emcdda.eu
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