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Popis projektu 

 

Evaluátor: 

Mgr. Jiří Brenza 

jbrenza@seznam.cz 

 

Identifikace projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007282 
Identifikace žádosti (Hash):  f1PQbP 
Zkrácený název projektu:  Drug Free Brno 
 
Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na pomoc osobám ze SVL ohroženým závislostmi (včetně patologického 

hráčství) a dalšími rizikovými formami chování ve věku od 15ti let, a to formou minimalizace 

zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik 

spojených s hazardním hraním a formou vzdělávacích aktivit pro rodiny a jednotlivce, které 

upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám 

užívajícím drogy. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu:  

Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u CS (tj. 

mladistvých a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených z důvodu rizikového chování, především v oblasti rozvoje závislostí). 

 

Specifický cíl č.1: Zvýšit povědomí u CS a jejich blízkých – rodičů, členů domácnosti – o 

rizicích spojených s rozvojem závislostí. 

 

Specifický cíl č.2: Zvýšit šanci jednotlivců s rozvinutým rizikovým chováním na minimalizaci 

rizika a změnu chování. 

 

Typy aktivit (+ kvantitativní indikátory): 

1/ Skupinové vzdělávací aktivity na středních školách, které ročně zasáhnou minimálně 800 

účastníků ve věku 15-19 let. 

 Zvýšit povědomí rodičů o rizicích spojených s rozvojem závislosti 

 Informování o příznacích zneužívání drog a informuje o možnostech podpory 

 

mailto:jbrenza@seznam.cz
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2/ Individuální práce, konzultace se 40 klienty ročně, vytipovanými mezi účastníky 

vzdělávacích aktivit (ti, jež jsou indikovaní k intenzivnější sociálně-terapeutické práci).  Počet 

hodin konzultace v průměru 3 hod. na osobu, tj. 120 hod.  – Dále  35 rodičů (osob blízkých, 

které naplňují znaky soc. vyloučené osoby; průměrně 3 hod. konzultací na osobu, tj. 105 hod. 

konzultací ročně), 

 

3/ Víkendové programy (celkem 54 osob, tj.  3x18 ročně) – nejintenzivnější forma sociálně-

terapeutické práce  
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Metody: 

Ad skupinové vzdělávací aktivity: 

 ověření míry naplňování kvantitativních indikátorů 

 předvstupní a povýstupní situace účastníků programu/v dané skupině (na bázi 

hodnocení situace prostřednictvím semistrukturovaných kvalitativních hloubkových 

rozhovorů s klíčovými partnery na spolupracujících středních školách (metodici 

prevence, třídní učitelé, školní psychologové) 

 hodnocení kvality, užitečnosti a relevance programů v rámci širšího systému  

preventivních aktivit z pohledu managementu škol (hloubkové rozhovory) 

 reflexe průběhu projektu z pohledu jeho realizátorů (hloubkové rozhovory)  

 

Ad individuální klientská práce: 

 záznamový arch vyplňovaný sociálním pracovníkem/terapeutem společně s klientem 

při rekapitulaci klientské zakázky (co bylo náplní zakázky; jaké byly přínosy aktivity 

z pohledu klienta; jaké byly limity či omezení atp.) 

 v indikovaných případech výzkumný rozhovor s rodičem klienta (pokud byl rodič 

součástí interakce) 

 

Ad víkendové pobyty: 

 analýza „dopisů kamarádovi“, tedy závěrečné aktivity pobytu, která rekapituluje a 

hodnotí jeho průběh, přínos či limity  

 

Výzkumné otázky 

1/ Byly naplněny stanovené kvantitativní indikátory?  

2/ Byly stanovené kvalitativní cíle naplněny? 

3/ Byly jednotlivé aktivity naplánovány a provedeny vhodně, účelně? 

(detailněji viz evaluační plán) 
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Východiska a cíle projektu 

 

V kontextu harm reduction přístupu k řešení drogové problematiky existují tři na sebe 

navazující úrovně preventivního působení. Zatímco druhá a třetí úroveň se zaměřuje na 

minimalizaci rizik a škod u lidí, kteří již s drogami mají vážné problémy, tzv. primární 

prevence se zaměřuje na (většinou mladé) lidi, kteří buď s drogami ještě nemají žádné 

zkušenosti nebo je již mají, ale dosud jim nezpůsobují závažné problémy. Smysl takového 

působení se nabízí. Neznalé pokud možno odradit od jejich vyzkoušení, těm druhým 

korigovat jednostranná zkreslení a věcně je informovat o nebezpečí a rizicích. Cílem je 

zabránit vzniku závislosti či vážných zdravotních nebo sociálních následků. Součástí primární 

prevence jsou tedy i programy tzv. včasné intervence, což je práce s vytipovanými rizikovými 

skupinami, případně skupinami, kde se již rizikové chování vyskytnulo.  

 

Moderní a efektivní formu primární prevence lze poznat podle toho, že se neomezuje 

striktně jen na problematiku drog. Naopak se snaží být co nejkomplexnější, protože drogy 

nikdy nestojí sami o sobě, mimo psychologický a sociální kontext jejich uživatelů. V jisté 

zkratce lze říci, že drogy nejsou příčinou problémů1, mnohem nosnější je opačná perspektiva, 

která vidí užívání drog spíše jako důsledek (předchozích) problémů… 

 

Tyto problémy, tedy potenciální rizikové faktory pro vznik a rozvoj problematického chování, 

mohou mít řadu podob. Těmi nejzávažnějšími jsou extrémně traumatické události , jako je 

např. smrt blízké/pečující osoby či sexuální či fyzické zneužívání, dlouhodobě konfliktní 

prostředí v rámci nefunkční či neúplné rodiny, neukotvenost a potíže s identitou v případě 

tzv. patchworkových rodin, emoční nedostupnost nebo naopak intenzivní tlak na výkon ze 

strany (příliš ambiciózních) rodičů, existenční potíže, sociální izolace, absence uspokojivých 

přátelských vztahů, vliv špatných příkladů ve vrstevnické skupině či komunitě, resp. absence 

vzorů pozitivních atp. atp. Tyto problémy se vyskytují průřezově v celé populaci, v extrémní 

či mnohočetné podobě jsou jim však vystaveny děti a mladí lidé z tzv. sociálně vyloučených 

lokalit.  

 

Tyto rizikové faktory jsou společným podkladem mnoha různých potíží a následně se mohou 

manifestovat jako rozličné formy nežádoucích sociálně-patologických jevů a rizikového či 

problémového chování. Kromě užívání alkoholu a dalších drog se patří například 

šikana/kyberšikana, zanedbávání docházky či špatný prospěch, bulimie/anorexie, 

sebepoškozování, psychické potíže (úzkosti, deprese), gamblerství nebo nověji třeba 

netolismus, tedy nadužívání moderních  informačně-komunikačních technologií, spojené 

                                                           
1 Užívání drog samozřejmě mnohdy je příčinou mnoha navazujících problémů, zde jde jen zdůraznění přínosu 
obrácené perspektivy v rámci vývojového pohledu na princip vzniku drogové závislosti.  
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s nežádoucím uzamčením do virtuálního světa (sociálních sítí), roztěkaností a degradací 

mentálních i sociálních kompetencí.   

 

Protože mají společný podklad a mnohdy jde o paralelní výskyt těchto jevů, je třeba na ně 

pohlížet jako na jediný fenomén, nikoliv jako jevy separované. Ideální protidrogové působení 

tedy z podstaty věci musí zahrnovat spolupráci více partnerů (rodina, škola, odborníci 

pomáhajících profesí) a – jak již bylo řečeno – nesmí se omezovat jen na tématiku drog.  

 

Nicméně pokud bychom se zaměřili na protidrogovou prevenci v užším slova smyslu, tedy 

debatu jen o drogách, je třeba se – kromě opakovaně zmíněné nezbytnosti komplexního 

přístupu – vyhnout dvěma základním úskalím: Především je potřeba nezaměřovat se pouze 

na nelegální drogy a přehlížet přitom statisticky mnohem častější, a přitom mnohdy 

opomíjené problémy s drogami legálními (alkohol, cigarety).  

 

Druhé úskalí spočívá v přeceňování možných účinků tzv. informačního modelu protidrogové 

edukace. V rámci tohoto přístupu jsou drogy popisovány striktně v negativních termínech, 

popis konsekvencí je často přehnaný, koncept je podložen dvěma chybnými předpoklady: 1/ 

že děti neví, že drogy jsou potenciálně nebezpečné, že jsou „tabula rasa“ a 2/ že když děti 

postrašíme, že drogy brát nebudou (jako by drogy, a představme si třeba už příklad legálního 

alkoholu, stály nějak mimo širší sociální kontext životní situace, norem a vztahů atp.). Model 

je založen na jednosměrné komunikaci „my vám řekneme, co nemáte dělat a vy to dělat 

přestanete“.  

 

Tento model stále část laické a bohužel i odborné veřejnosti považuje za funkční, fakticky je 

ale neúčinný. Fundovaný přístup začíná tím, že vychází z perspektivy klienta… to jediné dává 

smysl, protože perspektiva vychovatele (bez citlivého ale zároveň pevného přihlédnutí 

k perspektivě klienta) může měnit jen vnější atributy, nikoliv vnitřní postoje, od kterých se 

vše ostatní odvíjí. „Strašící“ přístup vede k přizpůsobení se jen naoko, ke ztrátě důvěry 

v autoritu, která tak přestává být partnerem, se kterým je možné mluvit o svých skutečných 

pocitech a motivech. Tím dochází k zablokování komunikace, což následně může mít – např. 

v krizových situacích – velmi vážné následky.   

- 

Posuzovaný projekt navazuje na dvacetiletou tradici vytváření a poskytování preventivních 

programů na základních školách v intencích výše představené filozofie. Je zaměřen na 

rozšíření těchto úspěšných programů i na školy střední. Kromě komplexnosti staví na 

klientském přístupu – snaží se jednak vždy přizpůsobit potřebám jedince i dané školy a dále 

pak nenabízet iluzorní/instantní „řešení na klíč“, jako spíše pomáhat posilovat kompetence 

dětí i pracovníků školy tak, aby dokázali problém zvládat sami.   
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Projekt se skládá ze tří na sebe navazujících aktivit, s postupně vzrůstající intenzitou práce. 

Základní rovinou jsou skupinové programy ve školách (adaptační, včasné intervence), na 

které v indikovaných případech navazuje intenzivnější individuální poradenství nebo 

víkendové skupinové pobyty.  
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

Spuštění služby v rovině skupinových aktivit proběhlo bez problémů, protože navazují na 

program již úspěšně vyzkoušený a etablovaný na základních školách (byť bylo samozřejmě 

třeba jej dílčím způsobem přizpůsobit starším účastníkům).  

 

Poskytovány byly dva základní typy programů – adaptační a včasné intervence. Adaptační 

programy měly obecnější povahu a zaměřovaly se na preventivní odstranění komunikačních 

bariér a posilování skupinové koheze.   

 

Jak napovídá již název, programy včasné intervence se snaží v indikovaných případech o 

zásah ještě předtím, než dojde k rozvinutí problémů a zbytečně velkým následným škodám. 

Koncepce je postavena na spolupráci s metodiky školní prevence, resp. třídními učiteli, kteří 

když registrovali příznaky problémového chování u nějakého studenta či narušenou sociální 

interakci ve třídách (drogy, vztahové problémy, šikana, neprospěch), dávali následně podnět 

pracovníkům, že je třeba danému jedinci nebo skupině věnovat pozornost.  

 

Na tento popud provedli pracovníci tříhodinovou diagnostickou lekci, které se účastnili 2 

lektoři, aby si mohli všímat toho, co se děje v průběhu akce v kolektivu. Tato diagnostika pak 

buď potvrdila, že skutečně je třeba se situací zabývat a pak byl „na míru“ vytvořen navazující 

tematický program, nebo potvrzení nepotvrdila a pak zůstalo jen u této jediné aktivy:  

 

S hodně třídami jsme se setkali jen jednou. Že to nenaplnila ta diagnostická kritéria (někdo 

bere drogy, narušené vztahy)…  - Když vidíme, že ta skupina je otevřenější drogám – to 

poznáme, když v té škále zmíní, že zkusil extázi…a jde tam a mluví o tom, protože ví, že to ta 

pro-drogová skupina přijme, nebo naopak se o tom bojí mluvit, protože to je spíše proti-

drogová skupina… Už z těch postojů jde poznat, jaké tam jsou normy… Jestli převažuje „drogy 

jsou fajn, experimentování, zkusit se má všechno“…nebo spíš odstup… 

 

Forma těchto aktivit není striktně dána. Existuje základní kostra, která je vždy přizpůsobena 

jak typu řešeného problému, tak aktuální atmosféře ve skupině. Právě budování bezpečné  

atmosféry považujíc pracovníci za klíčové:   

 

Něco základního máme… ale většinou improvizujeme… Dětem říkáme, že tam jsme kvůli nim… 

Že chceme zodpovědět jejich otázky, o kterých se třeba nemají s kým bavit… Doma to nejde, 

ve škole většinou taky ne…takže jim můžeme odpovědět na otázky, které jsou tabuizované… 

Oni můžou určovat téma… Kde měkké drogy, řešíte to…jinde tvrdé drogy…nebo vztahové 

problémy… Nově často problematika sociálních sítí nebo problematika hraní PC her… nebo 

kyberšikana. Na to všechno máme nějaké předpřipravené hry…  
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Jedním z předpokladů vytvoření takové bezpečné atmosféry je dohodnutá nepřítomnost 

pracovníků školy, aby účastníci neměli obavy z možného postihu.  

 

Tyto skupinové aktivity byly ve sledovaném období realizovány v následujících školách:  

 

- Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 

63, 602 00   

- Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 

106/15, 612 00   

- Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace, Kotlářská 263/9, 611 53   

- Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, 617 

00   

- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, 

Sokolská 366/1, 602 00   

- Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00   

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00  

- Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, 

Olomoucká 1140/61, 627 00  

- Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 

00  

- Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 

2482/113, 628 00 

- Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, školská právnická osoba, Mendlovo 

náměstí 3/4, 602 00 

- EKO Gymnázium Brno, o.p.s., Labská 27, 625 00 

 

Skupinové aktivity snadno dosáhly na stanovenou kvótu účastníků a probíhaly bez vážnějších 

problémů, naproti tomu individuální poradenství i víkendové programy se naplňovat příliš 

nedařilo. 

 

Individuální poradenství využilo 16 klientů, pracovníkům se nedařilo – navzdory vytipováním 

případů, kde by to bylo potřeba – motivovat děti/dospívající k využít služby. A to mnohdy i 

v případech, kde byl navázán dobrý kontakt s rodičem.  
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Víkendový pobyt zatím nebyl realizován žádný, pracovní tým se soustředil především na 

rozjezd základové aktivity (skupinových programů). Probíhala průběžná analýza potřeb dětí a 

povahy nejčastěji se vyskytujících problémů a rizik, na jejímž základě byla částečně upravena 

koncepce víkendových programů, původně (před startem projektu, na ZŠ) určených pro 

mladší věkovou kategorii. V intencích této koncepce byla vytvořena konkrétní podoba aktivit 

a získáni a vyškoleni externí lektoři. Programy budou spuštěny v tomto roce. 
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Rok 2019  

 

Ve sledovaném období pokračovalo poskytování dominantní služby – skupinových aktivit. 

Jednou z jejich podob jsou skupinové programy. Ty umožňují účastníkům lépe se poznat – 

v rámci programu se např. vytvoří skupinky dle společných zájmů (sport, hraní na kytaru, 

počítače), dochází k zapojení outsiderů (např. chlapec s drobnou konstituci, introvertní dívka, 

Rom atp.) a společné zážitky podporují vzájemnou komunikaci.  

 

Tyto preventivní programy jsou určeny hlavně pro studenty prvních ročníků SŠ, starším 

studentům jsou pak určeny zacílenější aktivity, zaměřené např. alkohol a drogy, netolismus 

(závislost na netu, hrách, emailu, sociálních sítích) či kyberšikanu.  

 

Ve skupinách, kde je podezření na výskyt problémového chování (bez ohledu na jeho typ) je 

provedena diagnostická část a zmapována situace. Někdy stačí v rámci diagnostiky vůbec 

problému věnovat pozornost a třídní sám nebo ve spolupráci s metodikem je schopen 

problém řešit/vyřešit. 

 

Tam, kde je třeba reagovat na reálně detekované problémy, je četnost navazujících aktivit 

přizpůsobena míře rizikovosti – pracovníci se naučili (resp. byly vzhledem k vzrůstající 

vytíženosti služby v podstatě donuceni se naučit) – komunikovat s metodiky tak, aby 

nedocházelo k situacím, kdy se programy zbytečně dělají ve skupinách, kde to není potřeba. 

Pokud dochází ke kolizím požadavků na intervenční zásah, bývá při omezené kapacitě služby 

dána přednost naléhavějším případům.   

 

Skupinové aktivity zaměřené na drogový screening probíhají bez přítomnosti pedagogů. 

V atmosféře otevřené komunikace jsou zkušení pracovníci velmi rychle schopni odhadnout 

klima skupiny a jaký je převažující postoj a míra zkušeností s drogami. Tyto informace pak 

jsou neadresně, nejmenovitě předány metodikům prevence a třídním učitelům.  

 

Způsob mluvení o tématech, zvláště o drogách, se liší od programů pro ZŠ – děti/dospívající 

jsou již vyspělejší, mají větší přehled a více přímých zkušeností. To, co na ZŠ může zůstat 

pouze v obecné rovině popisu, už na SŠ není dostatečné. Mladí lidé by tuto obecnou rovinu 

vnímali jako povrchní a neférovou – je třeba s nimi mluvit mnohem „dospěleji‘“, věcně, na 

rovinu. Pokud by necítili respekt ke svému pohledu, tak se z aktivity stáhnou a jen ji pasivně 

odsedí. 

 

Podkladovými rizikovými faktory problémového chování jsou především rozvolnění či 

narušení rodinných vztahů, častější rozvody, ne vždy zvládnuté, rozpadlé rodiny, nové děti 

z nového vztahu,  řevnivost mezi dětmi, nevraživost mezi bývalými partnery, stres, úzkosti, 

život v neustálém napětí. 
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Jindy jde naopak o emocionální či faktickou absenci rodičů nebo případy extrémních forem 

zneužívání. Dívka obtěžovaná novým partnerem matky, násilí ze strany rodičů, extrémní 

chudoba. Poměrně novým fenoménem jsou dle vyjádření jedné z respondentek (metodička 

prevence) pracující středoškoláci. Ti se již během studia (nuceně) osamostatňují, bydlí sami a 

musí pracovat, aby si zajistili prostředky na život (třeba právě kvůli násilí nebo kvůli 

obtěžování doma, případně kvůli tíživé ekonomické situaci rodiny).  

 

U dívek se častěji vyskytují  potíže s identitou a sebe-vnímáním, vlivem neustálého 

srovnávání se s virtuálním světem mají narušené sebevědomí, uzavírání se do sebe. Kluci – 

především ti z technických oborů – neumí verbálně komunikovat, převládá elektronická, 

mnohdy zkratkovitá komunikace skrze ICT. I když jde o „digitální domorodce“2 , kteří jsou 

celý život zvyklí užívat ICT, tak kromě části nadprůměrně zběhlé ve využívání všech 

vymožeností a funkcí existuje i ne nepodstatná druhá skupina, která paradoxně tyto 

pokročilé funkce ICT příliš využívat neumí. Tito uživatelé jsou spíše pasivními, neurotickými, 

roztěkanými konzumenty obsahu, který vytváří někdo jiný. Tato roztěkanost vede 

k poruchám pozornosti, ke sníženému pocitu životní spokojenosti, problémům v komunikaci 

s vrstevníky, a to se pak může projevit různými formami problematického chování (alkohol, 

drogy, sebepoškozování, bulimie atp. atp.) 

 

Skupinových aktivit se zúčastnilo 788 dětí/dospívajících, se kterými byla spolupráce 

uzavřena, dalších 128 účastníků bude pokračovat i v roce 2020.  

 

Skupinové programy probíhaly v roce 2019 v těchto školách:  

 

 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 

63, 602 00   

 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 

106/15, 612 00   

 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace, Kotlářská 263/9, 611 53   

 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, 617 

00   

 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, 

Sokolská 366/1, 602 00   

 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00   

                                                           
2 Viz Marc Prensky a jeho koncept „digital natives“ 
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 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00  

 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, 

Olomoucká 1140/61, 627 00  

 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 

00  

 Gymnázium Mojmírovo náměstí, s.r.o., Mojmírovo náměstí 67/10, 612 00  

 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 666/85, 602 00   

 

V reakci na menší vytěžování kapacity individuálního poradenství v minulém roce se letos 

pracovníci rozhodli v rámci posílení nízkoprahovosti služby nabízet tuto službu pravidelně 

přímo ve vybraných školách.  

 

Chtěli jsme to nabídnou i přímo na školách…My jsme zjistili, že pro děti je ohrožující… jít za 

cizím člověkem  (někam jinam, mimo) – takže chceme – když nás znají z těch aktivit – být jim k 

dispozici i na individuální práci… 

 

Služba byla propagována „kolečkem“ po třídách – poradenský pracovník/psycholog spolu 

s metodikem prevence obešli všechny třídy, informovali o nabídce, nabídli letáček s plánkem, 

kde sídlí a telefon, na kterém se dá domluvit schůzka. – Služeb poradce/psychologa využívají 

i učitelé.  

 

Ve sledovaném období bylo individuální poradenství pravidelně nabízeno v těchto školách:  

 

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00  

- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, 

Sokolská 366/1, 602 00   

- Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00   

 

Pro úplnost je třeba dodat, že individuální poradenství bylo nadále poskytováno i v Centru 

prevence. Aktivity ve škole měly zvýšit dosah služby, po prvotním navázaní dobrého kontaktu 

někteří klienti začali docházet za poradenskou službou do Centra prevence.   

 

Víkendových akcí se v roce 2019 v 7 turnusech (dokončení jedné skupiny a tři celé skupiny – 

akce v Brně a víkend mimo Brno) zúčastnilo celkem 61 dětí, z toho 44 dosáhlo  úrovně 

nebagatelní podpory. 
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Rok 2020 

 

Poslední rok projektu byl velmi negativně ovlivněn pandemií covidu-16 a souvisejícími 

omezeními, především opakovanými uzávěrami škol.  

 

Skupinové aktivity tak fakticky probíhaly pouze v lednu a v únoru, pak došlo k uzavření škol v 

rámci první covidové vlny.  Náhradní termíny byly postupně stále posouvány, část se mohla 

uskutečnit v září, bohužel velká část se kvůli opětovné říjnové uzávěře nestihla, a nakonec 

musela být zcela zrušena. 

 

Skupinové programy stihly proběhnout v těchto školách: 

 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00 

 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 

106/15, 612 00  

 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00  

 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 

00 

 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 

 

Zcela analogický byl průběh víkendových programů. Na jaře se rozběhnul jediný, v rámci 6. 

turnusu, ale kvůli vyhlášeným omezením se nestihnul dokončit, náhradní termín byl 

opakovaně posunován, a nakonec byl zcela zrušen.  

 

Realizátoři zvažovali alespoň nějakou provizorní distanční náhradu, ale i to se ukázalo jako 

neprůchodné, protože v tomto byli závislí na spolupráci s partnerskými školami, které se 

samy teprve na situaci pomalu pokoušely adaptovat: 

 

Pak se řešil možný přechod do on-linu, že ty školy strašně dlouho řešili ten svůj vlastní přechod 

do on-linu a nedokázali do toho přibrat nás… Takže tam bylo plno bodů, kdy se řešilo, jak 

máme na situaci zareagovat – a nešlo o to, jak zareagujeme jen my, ale že vždy jsme tam měli 

nějakého partnera, kterej sám řešil podobné potíže, takže se to všechno umocňovalo na 

dvakrát…to byla největší těžkost…   

 

Jak jsem předesílal, šlo by – vzhledem k samotné povaze této aktivity – spíše o provizorium, 

nikoliv o plnohodnotnou alternativu (šlo by spíše o umělé „nahánění“ čísel, než o reálně 

odvedenou smysluplnou práci):  
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co my jsme dělali v tom projektu, tak to byla tematická práce s těmi kolektivy, který 

potřebovali tu hloubkovou práci, tedy tu selektivní prevenci… A tam jsme vlastně bojovali s 

tím, že tady tenhle druh práce se do toho on-linu přenáší ještě náročněji, zvláště u té 

skupinové, tedy když se potřebuje hloubkově pracovat s tou skupinou… 

 

Z povahy věci tak jedinou činností, kde se distanční forma alespoň trochu smysluplnou 

náhradou mohla stát, byla individuální poradenská činnost.  

 

Co se podařilo, co bylo super, byl ten přechod na on-line poradenství, kde ta situace taky 

nebyla jednoduchá…ale tam krásně zafungoval ten přechod… A i na ten podzim, kdy jsme v 

těch fyzických aktivitách skoro nefungovaly, tak na tom on-linu máme hezký čísla…   

 

Kromě využití ICT platforem pro distanční práci (Zoom, Skype) bylo v indikovaných případech 

individuální poradenství poskytováno i v osobním kontaktu (tj. v rámci z hlediska v danou 

chvíli platných protipandemických omezení povoleném formátu „jeden-na-jednoho“): 

  

 Kancelář Drug free Brno – Dvořákova 13, 602 00 Brno 

 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková 

organizace, Sokolská 366/1, 602 00 

 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00 
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Plnění kvantitativních indikátorů  

Za celou dobu trvání projektu (3 roky) má být celkem podpořeno 2400 osob, z toho 2351 

bagatelní podporou a 49 tzv. nebagatelní podporou (tj. více než 40 hodin práce s jedním 

klientem).  

 

Základem jsou skupinové aktivity, ze kterých jsou někteří účastníci následně podpořeni 

v navazujících aktivitách projektu, a to v tomto rozsahu:    

 

1. Skupinové vzdělávací aktivity na středních školách ročně zasáhnou minimálně 800 

účastníků ve věku 15-19 let. 

 

2. Individuální práce, konzultace se 40 klienty ročně, vytipovanými mezi účastníky 

vzdělávacích aktivit (ti, jež jsou indikovaní k intenzivnější sociálně-terapeutické práci).  

Rozsah konzultací v průměru 3 hod. na osobu, tj. 120 hod.  – Dále  35 rodičů (resp. osob 

blízkých, které naplňují znaky soc. vyloučené osoby; opět průměrně 3 hod. konzultací na 

osobu, tj. 105 hod. konzultací ročně), 

 

3. Víkendové programy (celkem 54 osob, tj.  3x18 ročně) – nejintenzivnější forma sociálně-

terapeutické práce, u 49 z nich v rozsahu nebagatelní podpory, tedy více než 40 hodin.  

 

Tabulka: Stav naplňování stanovených indikátorů v daném roce (Drug free)3 

 
kvóta 

ročně/celkem 2018 2019 2020 celkem 

Skupinové 
aktivity  

800/2400 1024    788  327 2139/2400 

Individuální 
práce  
(děti) 

40/120  16  39c  34d 89/120 

Individuální 
práce 
(rodiče/dospělí) 

35/105 
24 TÚ + 12 

ŠMPb 
18 TÚ + 11 

ŠMP 
 11 TÚ + 5 

ŠMP 
81/105 

Víkendové 
programy 

18/54 0  61  26 87/54 

- z toho 
nebagatelní 
podpora  

16a/49 0 44 3 47/49 

a. zaokrouhleno, jde o třetinu ze stanovené kvóty nebagatelní podpory 

b. TÚ – třídní učitel, ŠMP – školní metodik prevence (detailněji k této aktivitě dále v textu) 

c. celkem 41 dětí, u 30 již podpora dokončena, 11 dosud aktivních, z toho 9 naplnilo kvótu 3 hodin podpory 

d. V roce 2020 pracováno celkem se 40 klienty, z toho 34 bylo v daném roce nových.  

                                                           
3 Podkladová data pro zpracování průběžných evaluačních zpráv byla někdy k dispozici za mírně odlišná rozhodná období než 

v případě monitorovacích zpráv (typicky se týká započítávání klientů napadlých na přelomu kalendářních roků), proto se 

mohou průběžné mezisoučty drobně lišit. Na celkové výsledky projektu to nemělo vliv, ty jsou samozřejmě v obou typech 

zpráv totožné.  
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Jak je vidět z tabulky výše (str.17, trend z let 2018 a 2019), kvóty by byly s velkou 

pravděpodobností s přehledem splněny (resp. výrazně překročeny), nebýt krizového roku 

2020, ve kterém služba téměř nemohla fungovat. Hlavní aktivity projektu jsou navázány na 

provoz partnerských škol – jejich opakované dlouhodobé uzávěry limitovaly možnost kvóty 

naplnit. Přesto se výsledky stanoveným kvótám alespoň přiblížily (níže vždy „reálný 

výsledek/stanovená kvóta“):  

 

Skupinové aktivity: 2139/2400 

Individuální poradenství – děti/studenti: 89/120 

Individuální poradenství – dospělí (metodici, třídní učitelé): 81/105 

Víkendovky: 87/54, z toho nebagatelní podpora: 47/49 

 

Za celou dobu projekt podpořil v součtu všech klíčových aktivit 47 klientů v rozsahu 

nebagatelní podpory, dalších 2243 v rozsahu podpory bagatelní. Na rámec toho podpořil 

dalších 81 klientů z řad dospělých. 
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

Skupinové aktivity byly ve sledovaném období výborně rozjety. Plní klíčové indikátory, a 

navíc jsou vysoce pozitivně hodnoceny, a to jak dětmi/dospívajícími, tak metodiky prevence 

či učiteli.  

 

Účastníci oceňují profesionalitu a entuziasmus lektorů, jejich komunikační kompetence, 

schopnost přizpůsobit se jejich jazyku, férové jednání a vytvoření bezpečné, otevřené 

atmosféry, ve kterém můžou mluvit o svých zkušenostech a problémech.  

 

(…) a pak je ještě třetí věc, kterou vždycky uvádím a za kterou jsem strašně vděčná za ty lidi… 

Protože my se samozřejmě snažíme našim studentům věnovat, ale v té hodině je máte před 

sebou a musíte to hrnout… a čas na nějakou diskuzi, k aktuálnímu problému nebo jejich 

osobnímu problému moc není… Kdežto takto přijdou lidi, kteří nejen že jsou ochotni je 

vyslechnout, nepohanit ten jejich názor, a ještě s nima o tom diskutují. A to je myslím ten 

poslední přínos…a možná ten nejdůležitější…  

 

Od metodiků prevence, resp. z vedení škol téměř unisono zaznívá nadšení z toho, že služba 

je poskytována přímo u nich, že za ní nemusí nikam dojíždět (což ji odlišuje od některých 

konkurenčních nabídek). Velmi oceňují i operativnost a flexibilitu pracovníků: 

 

U nás na škole nejsou extrémně vážné problémy – měli jsme tu případ kyberšikany, skupina na 

Messengeru a Instagramu, kde se uráželi… A v okamžiku, kdy se tohle stane, tak já zavolám 

na Podaný ruce a oni zhruba do 14 dnů jsou schopni sem přijít a pro tu třídu jsou schopni dát 

cílený program… (…) a to je právě vynikající, že ta reakce je hned… A od té doby v podstatě o 

tom problému v té třídě nevíme…(situace se uklidnila) 

 

Učitelé a metodici si chválí zavedená pravidla ve třídě, která žáci dodržují, dále konsolidování 

vnitřních vztahů a kázně, studenti uvádějí zlepšení vzájemných vztahů a redukci úzkosti.  

 

Samozřejmě ne vždy se spolupráce beze zbytku vydaří. V jedné ze škol byla v konkrétní 

skupině řešena ostrakizace. Přes intervenční zásah se situaci nepodařilo stabilizovat, protože 

problémy dosáhly takového rozsahu, že na to daná časové dotace nestačila. Kvůli silně 

narušené konstelaci ve třídě bylo třeba přistoupit k restriktivnímu řešení (třída s extrémně 

nepříznivým a vůči slabším jedincům i učitelskému sboru až nepřátelským klimatem musela 

být nakonec rozpuštěna a část nejproblematičtějších studentů dokonce vyloučena ze školy.  
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Problematickým místem dosavadního průběhu projektu zůstávají navazující aktivity, které se 

v prvním roce nepodařilo rozjet dle původních představ realizačního týmu. Nedaří se 

motivovat jedince pro plné využívání individuálního poradenství.  

 

V rovině poskytování individuálního poradenství dětem jsou předpokládanými příčinami to, 

že nejsou zvyklé tuto službu využívat a že si nepřipouští problémy.  

 

…a ono přibývá lidí, kterým je 16 let a které nejsou rodiče schopni „dokopat“, aby šli do 

poradny…  Často jsou to matky-samoživitelky a klient kluk… - Pak zkoušíme různé triky…třeba 

že to ona  potřebuje pomoct, že ten klient tam má jen sedět a pozorovat to… někdy to 

zabere…- Někteří klienti k nám sem naopak  chodí tajně, nechtějí, aby se to doma vědělo. 

...takových máme většinu…  

 

Ještě větší problém je naplnit kapacitu pro individuální práci s rodiči – projevuje se zde 

obvyklý paradox – ti, kteří by to potřebovali nejvíc – protože třeba právě jejich chování je 

podkladem potíží potomka – často nemají žádný zájem a motivaci situaci řešit.  

 

Realizátoři jsou si těchto omezení vědomi a plánují dvě modifikace, jak je překonat: 

 

1. Pro další rok plánují zkusit nabízet poradenství přímo na  vybraných školách, aby děti 

nemuseli docházet do pro ně neznámého prostředí a tím se pokusí překonat 

počáteční ostych a nedůvěru. 

2. Nevyužité kapacity pro poradenství dospělých budou nabídnuty metodikům školní 

prevence a třídním učitelům. 

 

Víkendové pobyty byly v prvním roce projektu teprve plánovány a chystány, s cílem dobře je 

připravit a rozjet v tomto roce. 

 

Shrnutí: 

Hlavní aktivita projektu je velmi oceňovaná, navazující aktivity se však naplňovat daří jen 

zčásti nebo vůbec. Bude nezbytné zavést zmiňované nové prvky a služby mnohem více 

nabízet a promovat, především ve vztahu ke konkrétním účastníkům skupinových aktivit. 

Víkendové aktivity se budou muset rozjet a být prováděny se zvýšenou frekvencí. Jen tak 

bude možné v dalším roce dohnat manko a dosáhnout na původně plánované vytížení 

služby. 
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Za rok 2019 

 

Skupinové aktivity 

Největší devizou projektu je velmi žádaná a využívaná služba skupinových aktivit, 

pořádaných v prostorách školy a šitých na míru konkrétních potřebám jednotlivců, třídních 

učitelů i metodiků prevence. 

 

Vedení škol z organizačního hlediska kvituje princip „služba za námi, nikoliv my za službou“ 

(možné organizační problémy, ztráta času při přesouvání, který by bylo možné věnovat výuce  

atp.). 

 

Žáci oceňují atmosféru programů, nebojí se otevřít, oceňují i nasazení a přístup lektorů, kteří 

se chovají k mladým lidem k s respektem. Velmi podobně hovoří i přítomní učitelé, někdy 

pozitiva služby dávají do kontrastu s jinými projekty:  

 

Jako třeba teď jsme měla tady přednášku paní, o symbolech neonacistů a tak – a to bylo jen 

takové jednosměrné mentorování… v tomto jsou ty Podanky absolutně živý, jsou tam navíc 

mladý lidi – kromě (staršího) pana ing. Voříška – což si myslím, že je pro ty studenty velký 

plus… 

 

Oceňují, že mají příležitost poznat spolužáky – jak se vlastně jmenují (sic!), jaké mají koníčky, 

zájmy, jaký je jejich vnitřní svět, který se třeba do té doby neprojevoval. Na některých 

školách velká většina studentů dojíždí z širšího okolí Brna a studenti tak mnohdy nemají 

v mimoškolní době žádné kontakty, a tudíž ani příležitost se poznat.  

 

Drogové screeningy a drogově-edukační programy mají z obsahové i formální stránky vesměs 

pozitivní hodnocení, programy vztahové či prospěchové jsou hodnoceny z pohledu žáků 

rozdílně – což je ale dáno komplexností a náročností daných témat: 

 

Pokud tam byly ty projekty zaměřené na vztahy nebo zvládání stresu nebo špatných školních 

výsledků a tak, tak to je tak půl na půl – myslím, že tam bylo moc velké očekávání, za strany 

těch děcek, případně i toho vyučujícího… Jako ono se s tím dá nějak pracovat, ale nelze 

očekávat, že jedno dvě sezení vyřeší to, že někdo má problém se zvládáním stresu… 

 

Zde jde o hodnocení primárně jen skupinových aktivit, protože právě na tyto situace je 

zaměřeno tipování rizikových či problémových jedinců, kteří jsou indikováni k následné 

intenzivnější práci v rámci individuálního poradenství.  

 

Ne všechny skupiny jsou hodnoceny jednoznačně kladně – což je logické, protože výsledek 

ovlivňující „proměnné“ jsou i na straně 1/ jednotlivců 2/dané skupiny, 3/zapojených 

profesionálů, a 4/i celkového školního klimatu, a to včetně vlivu i kontextu nastavení celého 
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vzdělávacího systému. Přitom všechny tyto dimenze jsou spolu samozřejmě provázané. 

(Ne)Schopnost zvládat stres tak může být podložena jak specifiky psychologie daného 

jedince, tak přístupem rodičů k výchově i třeba nastavením našeho vzdělávacího systému.  

 

Program o překonání strachu z maturity tak může být hodnocen průměrně, což ale není jen 

otázka jeho podoby, ale také toho, že dle názoru jedné z metodiček prevence jsou studenti 

méně odolní vůči stresu než dříve. Myslí si, že jsou na ně možná v průběhu školní docházky 

kladeny menší nároky, šetří se („jen aby nedej bože neměli dvě písemky v jeden den…“), a pak 

když mají zvládnout větší množství učiva na maturitu, tak se pod tímto pro ně nezvyklým 

tlakem hroutí…   

 

Třídní učitelé oceňují dostupné výstupy (samozřejmě anonymní) u drogových screeningů: 

hlavně přehled o přístupu ke drogám a možným rizikům ve skupině, který by jinak nebyli tak 

snadno schopni získat: 

 

Adaptační programy hodnotí učitelé velice kladně. Drogové programy taky, protože se 

dozvíme, jak na tom ta skupina nebo ta třída je…a rozhodně otevřeněji, konkrétněji, než se 

dozvíme my od žáků…[metodička prevence a třídní učitelka] 

 

Zdánlivě „vedlejším“ benefitem pak je možnost v průběhu programů nahlédnout hlouběji do 

dynamiky skupiny, zjistit detailnější osobnostní charakteristiky studentů a dále s nimi 

pracovat 

 

… a třídní si to ohromně pochvalují… - protože on si tam vytipuje jednak takové ty odpadlíky 

třídy…ale co je vynikající, jak ta skupinka dostane nějaké úkol, tak že v průběhu toho řešení  se 

někdo musí ujmout velení…a pak se na něj ten třídní může obrátit, jestli by nedělal předsedu 

třídy, protože ho ti ostatní respektovali. Což když tato toto neprobíhá, tak ten třídní si může 

jen vzít seznam studentů a vybrat si někoho, kdo má nejlepší prospěch… kterej pak ale nemusí 

na to být vhodnej..  Nevíme: není to třeba typ, kterej vůbec promluví před tou třídou? – Plus 

se na těch programech vykrystalizuje třídní šašek… tady během těch 2 hodin… 

 

Pozici třídních je pro dosah programů důležitá, protože můžou výrazně svěřené žáky, jejich 

skupinu nebo někdy i celou třídu na setkání pozitivně či naopak negativně naladit tím, jak o 

setkání mluví… Postoj ke službě je hodně ovlivněn mírou předchozích zkušeností, ale také 

typem vzdělání (humanitní vs. technické) a také genderově:   

 

Tak oni…když to řeknu ošklivě… tak muži-inženýři řeknou, že je to vůbec nezajímalo. Ale my 

maminky, nebo ti přemýšliví lidi říkají, že jo, že to bylo dobrý… třeba „líbilo se mi, že toho 

studenta dokázal usměrnit, ale neurazil ho, nebylo to nějakou hrubou silou“…. Když je v té 

skupině  nějaký evidentní provokatér, tak musíte někdy sáhnout ke zvýšení hlasu…  Kdežto 

tady to ten lektor Lukáš zvládl… že to přináší něco i nám pedagogům (inspiraci)…a je to i 
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takové osvěžení, protože v té třídě jste najednou v pasivní pozici… je tam najednou někdo jiný, 

kdo to vede…   

 

Filozofie projektu je přitom hodně postavena právě na zapojení pedagogů. Úspěch programu 

vyžaduje zájem a poučeného učitele i fundovaného a empatického profesionála na druhé 

straně. Podstatné je i to, že filozofie intervence je nastavena tak, aby dlouhodobě nenabízela 

řešení na klíč („vyřešíme to za vás“), ale naopak aby naučila učitele problematice rozumět a 

posilovala kompetence a schopnosti interních pracovníků v této oblasti („s naší podporou to 

budete umět řešet sami…“) 

 

Pedagogové někdy neví, co mají či můžou v rizikových situacích dělat. A i na to je zaměřena 

činnost pracovníků projektu. Ti diagnostikují skupinu a jsou schopní o ní podat informace – 

jaká je situace a jak je možné ji řešit, např. jakým způsobem informovat rodiče studentů atp. 

Když se do řešení aktivně zapojí širší okruh činitelů, tak zúčastnění si osvojí kompetence řešit 

příště obdobnou situaci vlastními silami, resp. minimalizovat pomoc zvenčí. Tato podpora je 

zvlášť významná právě na středních školách, protože na rozdíl od škol základních většinou 

nejsou třídní učitelé se svojí třídou tak často v kontaktu (na některých školách vidí třídní 

svoje studenty třeba jen jednu hodinu v týdnu) a proto nemusí mít o skupinové dynamice či 

charakteristikách jednotlivých studentů tak dobrý přehled. 

 

Jde i o postoj daného učitele, třídního, musí rozumět přínosům – a taky o časový prostor, 

který na tyto oblasti ve vzdělávacím systému má. Tyto aspekty jsou bohužel podceňovány a 

školy (díky celkovému nastavení vzdělávacího systému) převážně fungují spíše jako „stroje na 

vědomosti“, než že by se zaměřovaly na komplexní rozvoj jednotlivce.  Přetrvává frontální, 

jednosměrná výuka a to i u pedagogů, kteří si její limity uvědomují… Pokud ale jsou nuceni 

připravovat studenty na státní maturitu, musí se podvolit její filozofii (velké a stále rostoucí 

množství ryze teoretických znalostí, které mají limitovaný vztah k reálným požadavkům 

života a trhů práce, zanedbávání rozvoje sociálních kompetencí a kritického myšlení (soft 

skills).  

 

V zásadě totožné omezení plynou z nastavení školního systému pro školní metodiky 

prevence:  

 

Učíme všichni. My nemáme žádné úlevy. (…) Někdy, kdy přijde nějaká krizová situace a bylo 

by potřeba jít do té třídy, zjistit to, vyhodnotit to – tak když máte zrovna výuku, tak je to 

těžky… Nebo přijde rodič a potřebuji něco řešit… - Třeba výchovný poradce má úlevu… Jako 

vedení je nám, metodikům, nakloněno… dají dám osobní ohodnocení, to je v pořádku. Ale 

mnohdy vám to nestojí za to… a myslím, že ta srážka úvazku by byla lepší…  
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Tato funkce by přitom pro ideální fungování vyžadovala vyhrazenou adekvátní časovou 

dotaci (úlevu z pedagogického úvazku). Ve stávajícím nastavení tuto funkci často dělají 

pedagogové nad rámec svých dalších povinností, což nejsou ideální podmínky pro vzdělávání 

se, vymýšlení koncepce, hledání a posuzování nových možností preventivních aktivit atp.  

 

Moje výhoda je, že já jsem i výchovný poradce, kde mám i 5 hodin tady té kancelářské práce – 

ale kdo je jen metodik, tak na to vůbec ten prostor… (…) že za to dostanou nějakou 

ušmudlanou pětistovku…a nemají na to čas, takže pak chápu, že se o tom ani nechtějí bavit…  

 

Metodici i při velkém vytížení často mají velmi detailní přehled o situaci ve škole a jsou tak 

např. schopni navrhovat témata, která by mohla být více akcentována v dalším projektovém 

období. Jsou to např. stalking nebo zásady bezpečného zacházení s potenciálně citlivými 

osobními materiály ve smyslu upozornění na dlouhou „stopu“ materiálů, které jsou jednou 

zveřejněny na internetu (možný pozdější zásah do soukromí, vztahů, kariéry…) a to 

v kontextu případů kyberšikany v podobě nežádoucího sdílení intimních či kompromitujících 

fotografií. 

 

Individuální poradenství 

Využívání této služby zůstalo v minulém roce za očekáváním, na což pracovnici reagovali 

pilotním pokusem přiblížit službu klientům a začali pro vytipované střední školy (celkem 3) 

nabízet poradenství pravidelně přímo v prostorách školy. Nešlo přitom o přesun veškeré 

činnosti do škol, ale o počáteční zpřístupnění služby. Další klientská práce (individuální 

poradentství) pak po navázání vztahu mohla případně pokračovat i mimo školu, tedy ve 

středisku Centra prevence.  

 

Dostupnost individuálního poradenství přímo na škole vnímají metodici prevence i třídní 

učitelé jako vítanou pomoc s touto specifickou agendou:  

 

Když to máme takhle, že je přímo tady, tak je to úplně fantastický…Já vím od kolegyň, na ZŠ 

už je to samozřejmost. Na SŠ to ale ještě taková samozřejmost není… Jako ale já to teď vidím 

(ty výhody)… Jednak mě strašně ubylo práce…Teď ty děcka, to říkají i mě, ale já nejsem 

vystudovaný psycholog, můžu jim pomoct empaticky, „mamimkovsky“… ale já ty potíže 

přesměruju na tu psycholožku…a tím, že je to tady ve škole, že nemusí nikam dojíždět – 

protože některý odradí už to, že musí dojet na Dvořákovu…  to je 10 minut cesty… (…) …takže 

já jsem v situaci, kdy je to neskutečná pomoc jednak pro mě – ale to bych upozadila – ale 

neskutečná pomoc pro ty studenty… takže teď zjišťuju, jak bych sem dostala psychologa 

nastálo…  

 

Odpadají tím jednak zmíněné bariéry a současně je předností poměrně velká operativnost 

v případě krizí („v úterý s něčím student přijde, já hned volám, ona mi řekne „ve čtvrtek má 3. 

hodinu volnou“ nebo „zavolám, jestli se něco uvolnilo“…)… 
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Řešené klientské zakázky jsou pochopitelně rozmanité závažnosti. Nejčastěji jde o různé 

formy vztahových či prospěchových potíží, mnohdy řešených na podnět či ve spolupráci s 

pedagogy, výchovnými poradci nebo metodiky prevence.   

 

V některých případech má spolupráce podobu krátké intervence, kde již vyslechnutí  a 

možnost konzultování problémů má svůj přínos (typicky řešeny drobné vztahové potíže 

doma nebo ve třídě, otázka menších prospěchových problémů, vzdělávací (jak vybrat VŠ?) či 

kariérní poradenství atp.) 

 

Děti/dospívající mohou oceňovat přínos v podobě schopnosti větší sebereflexe – např. ve 

vztahu k vyrovnání se s pocity vyčleněnosti z kolektivu ve škole, která má „fluidní“/plovoucí 

třídy – na každou hodinu, předmět, se skládá jiná sestava studentů, takže je obtížnější se 

s někým seznámit, udělat si kamarády.  

 

Opakujícím se problémem (nejen) mladých dívek (v éře sociálních sítí) je 

intenzivní/nadměrné sebehodnocení, sebeposuzování, částečně i ve vztahu k 

(nedosažitelným) mediálním vzorům… Výsledkem mohou být hluboké pochybnosti o sobě, 

nízké sebevědomí, zranitelnost, obavy z otevřeného vyjádření emocí, obavy z odsudku, 

v extrému pak bulimie či sebepoškozování.  

 

Poradenství jim přináší korekci jejich nerealistického, přehnaně kritického sebehodnocení, 

větší sebedůvěru, schopnost uvolnění se.  Dívka, která je vystavena hrubému domácímu 

násilí ze strany matky má poprvé možnost to někomu říct, svěřit, možnost uvědomit si, že 

chování matky není v pořádku, že se může ozvat, vědomí provázanosti svých problémů… 

Vědomí, že nemusí každému vyhovět, každému se snažit zalíbit (že tento z dětství 

zakořeněný dlouholetý behaviorální model z primární rodiny je příčinou jejích současných 

problém a že i když je to těžké, tak je možné situaci řešit). 

 

Těmto náročnějším případům je věnována velká časová dotace, v těch opravdu nejtěžších je 

pak někdy třeba – vzhledem k projektovým omezením – zvážit odkázání do dlouhodobé péče 

jiného psychologa (což jen potvrzuje potřebnost jak tohoto projektu, tak i zavedení stálých 

školních psychologů i na středních školách).    

 

Víkendové aktivity 

Víkendových aktivit se zúčastnilo  61 dětí a mladých lidí, studentů středních škol (35 chlapců, 

26 dívek) v 7 turnusech. Skupiny byly vždy věkově homogenní, nicméně někdy šlo o studenty 

prvního ročníku SŠ, jindy o maturanty. Reprezentují tedy přece jen odlišné pohledy, kdy hlasy 

prváků jsou více dětské, ohlasy čtvrťáků dospělejší. Na druhou strany mladší účastníci si 
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zachovali stále ještě hravost, zatímco starší studenti byli serióznější, náročnější, ale také na 

druhou stranu svým způsobem křehčí, stydlivější, uzavřenější… 

 

Tento kontext bylo nezbytné představit, protože jediná trochu vážnější námitka byla právě 

k zaměření části nabízených aktivit  – dle části ohlasů se některé seznamovací hry hodí více 

pro méně stmelený kolektiv, tedy pro mladší ročníky, ve čtvrťáku už to tak přínosné není – i 

některé další hry části starších účastníků přišly neadekvátní jejich věku… Roli zde mohla 

může hrát i již zmiňovaná stydlivost, uzavřenost teenagerů… 

 

Zvuková dílna se mi moc nelíbila, to bylo pro malé děti Přišlo mi, že některé hry byly 

na můj věk už dětinské… nebyly úplně hrozné, ale nenadchly mě… Myslím, že by měli 

rozdělit program pro děti a jiný udělat pro ty větší, kdo už jsou plnoletý… 

 

Kromě technických drobností, které zmíním později, byla toto jediná konkrétnější výhrada ke 

koncepci programu, jinak napříč celým souborem (a to včetně většiny maturantů) převládalo 

nadšené celkové hodnocení programu, složeného dle nich z ideálního mixu aktivity a 

odpočinku, zábavy a rozvojových aktivit...   

 

Naprosto dominantní pozitiva, která zmiňovala drtivá většina dětí, byla dvě: 1/ vhodně 

zvolené, zajímavé, přínosné a zábavné skupinové aktivity a 2/ z nich vyplývající posílení 

vztahů a vazeb v kolektivu. 

 

Mezi oceňovanými aktivitami dominovaly především adrenalinové sporty:  paintball (byť 

některé soutěživější typy měly technický povzdech nad příliš malým přídělem „munice“ či 

časovým omezení aktivity) , speciální fotbal, sumo či zvlášť chválené lanové centrum 

(možnost dokázat si, že umím překonat svůj strach a své limity). 

 

Nešlo ale jen o vyzdvihování sportovní části programu – oceňovány byly i sebezkušenostní a 

seznamovací hry (nejvíce Židličky, Příběhy, Záchrana námořníka, Improvizační divadlo). Čím 

náročnější byla hra na nutnost otevřít se, vyjádřit své myšlenky a pocity, tím častěji se 

objevovaly výhrady zejména starších chlapců, kterým vyjadřování pocitů a myšlenek – dnes 

víc než dříve vlivem „uzamčením“ ve virtuálním světě – dělalo potíže a aktivity je nutily 

opustit komfortní zónu. Že to může být sice (trochu) nepříjemné, ale ve svém důsledku 

zajímavé a přínosné, uznala nakonec i část z nich.  

 

Deklarovaným přínosům zcela dominovalo „sblížení kolektivu“ – a to i u dětí, které na 

začátku vyjadřovaly krajní skepsi a na víkendový program se jim odjet nechtělo. 
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Moje pocity z akce jsou úžasné, sem víc spokojená, než jsem si myslela. Popravdě jsem 

ani nechtěla jít, ale jsem hrozně ráda, že jsem přišla a dost mi to dalo, myslím, že i 

naší třídě – sblížilo nás to, spojilo. 

 

Měly příležitost poznat, s kým chodí do třídy, jaké jsou vlastnosti a zájmy spolužáků, poznat 

se i v mimoškolním prostředí, možnost vcítit se do jejich pocitů, pochopit jejich úhel pohled, 

zjistit, že máme hodně společného či navázat nová přátelství (vše uvedené děti v reflexích 

opakovaně zmiňovaly).  

 

Pro mnohé to překvapivě byla zcela nová, korektivní zkušenost – což souvisí i s názorem 

jedné ze starších respondentek  (výchovná poradkyně na škole), která zmiňovala svůj 

postřeh, že dříve běžné skupinové aktivity, známé „třídní výlety“, dnes už tak často 

organizovány nejsou a když už ano, tak spíše jen na jeden den, nikoliv několikadenní 

s přespáním mimo domov. Ona sama to dávala do souvislosti s proměnami komunikace a 

způsobů trávení volného času, které jsou podloženy vlivem masivního rozšíření a užívání 

(nadužívání) informačně-komunikačních technologií. Reakce účastníků však ukazují, že po 

překonání počátečního odporu (možná většího než dříve?), se děti s potěšením zapojí a umí 

ocenit přínosy: 

 

„Líbilo se mi, že se vám podařilo nemožné a dali jste naši třídu do lepšího stavu – před 

vaší návštěvou to byly samé konflikty, hádky a nedorozumění – (teďˇ) poprvé za ten 

rok, co jsme spolu, jsme viděli, že jsme schopni se domluvit, pomáhat si a povzbuzovat 

se. To nám do budoucna určitě pomůže…“ 

 

„museli jsme  spolu přemýšlet, vnímat se a respektovat názory ostatních. Myslím, že 
nám to všem pomohlo“ 

 

Podstatným prvkem úspěšnosti programu jsou lektoři. Jsou oceňováni především za způsob, 

jak uplatňují svoji autoritu – tedy důsledně, ale s respektem, s pohotovostí vyslechnout si 

názor účastníka. Byli „skvělí“, „nápadití“, „vtipní“, „umí to s lidma“, „zábavní“, „nepovyšovali 

se na nás“. Že nejde jen o bezbřehou volnost dělat si, co se každému líbí bez ohledu na 

druhé, potvrzují i ohlasy oceňující, že uměli vhodně zasáhnout proti těm, kdo ostatní rušili 

nebo nedodržovali pravidla. Tyto zmínky naznačují „hlad“ po vzoru-autoritě, kterou je možné 

respektovat, která nabízí pochopení, ale současně vymezuje mantinely.  

 

V technické rovině děti oceňovaly hezké prostředí a pak dobré jídlo. Zde je třeba komentovat 

jednu poněkud drsnou souvislost  – vyznění některých komentářů dětí z nízkopříjmových 

rodin bylo alarmující: jejich pochvala se totiž nenesla ve smyslu ocenění „nadprůměrného 

kuchaře“, jako spíše v duchu toho, že na pravidelnou dostupnost kvalitního jídla nejsou 
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zvyklé a je to pro ně opravdu výrazný „bonus“ mít „dobré jídlo a ještě zadarmo“… To, co 

někteří považují za naprostou samozřejmost, jiní považují za vysoký nadstandard… 

 

Dobově příznačnou výtkou teenagerů na víkendovém pobytu pak jsou stížnosti několika 

z nich na slabé wifi připojení a nutnost dokupovat si vlastní data….  

- 

Cílová skupina (15-19 let) možná prochází při pohledu zvnějšku proměnou, typicky 

provázanou větší roztěkaností než dřív, z hlediska vnitřních psychologických mechanismů 

jsou to však stále stejné děti/mladí lidé. Podobně jako generace před nimi řeší obdobné 

problémy s vrůstáním dětského světa do toho dospělého a náročný boj s hledáním své 

identity a vyrovnáváním se se svými traumaty a omezeními, které mnohdy plynou z drsných 

podmínek, kterým jsou od malička vystaveny (a které často nemohly ovlivnit).   

 

Z počátku odstup, nakonec nadšení a v tomto smyslu i doložená přítomnost (psychologické) 

poptávky po podobných aktivitách, jejichž přínos popisují možná neuměle, ale o to 

autentičtěji… Po zážitku přijetí a respektu. Po uspokojení z okamžiku, kdy se společným 

úsilím skupině podaří něčeho dosáhnout. Po aha-zážitku, že pod drsnou a odtažitou slupkou 

se může skrývat překvapivě zajímavý člověk, se kterým lze mluvit a který má co nabídnout. 

Po ujištění, že si nemusím nechat všechno líbit a vědomí, že když si řeknu o pomoc, vím, že (a 

kde) je možné ji získat. 
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Souhrn za 2019: 

Celkovou výkonnost služby nejlépe evokuje její žádanost, již ji není třeba masivně 

propagovat, protože metodici si ji doporučují mezi sebou. Služba je plně vytížena a někdy je 

dokonce nucena posuzovat, který podnět je naléhavější a řešení toho méně naléhavého 

odsunout na později.  

 

Individuální poradenství pro děti na pomalejší rozběh v loňském roce reagovala inovací 

„služba za klientem“ a její využívání razantně narostlo. Stejný program určený dospělým-

rodičům dětí byl operativně přesměrován na učitele a metodiky, což se ukázalo jako účinné.  

 

Víkendové pobyty se také podařilo výborně rozjet, jsou hodnoceny pozitivně, i když stále 

přetrvává dílčí problém s motivováním/nalákáním některých studentů na tuto aktivitu. Ti, 

kdo nakonec jedou, toho nelitují, část ale dává přednost pasivnímu volnu u počítače. 

 

Klíčové přínosy aktivity – a sice stmelení kolektivu, porozumění pro motivy druhých, navázání 

přátelských vztahů atp. - může na první pohled vypadat jako drobnost. Nicméně všechno 

problémové chování (včetně alkoholu a drog) vždy vychází z nějaké hlubší příčiny, která 

souvisí s naším psychologickým uspořádáním a sebehodnocením. A to se do značné míry 

odvíjí právě od přijetí ve skupině a kvality našich vztahů. Proto se získání (někdy dosud 

nezakoušeného) pocitu respektu a akceptace od ostatním a tím následně i respektu či úcty 

k sobě samému, ukazuje jako naprosto zásadní kompetence a jednoznačný přínos sledované 

aktivity. 
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Za rok 2020 

 

Skupinové aktivity  

…v posledním roce projektu nemohly kvůli vládním nařízením v souvislosti s pandemií covid-

19 plnohodnotně probíhat. Výjimkou byl jen úvod roku (leden, únor) a měsíc září.  

 

V hodnocení těch několika skupin, které proběhnout mohly, se pak opakuje obdobný náhled 

jako loni: žáci hodnotí pozitivně osobnost lektorů, jejich schopnost vytvořit v rámci setkání 

bezpečné prostředí a důvěrnou atmosféru, ve které mohou otevřeně mluvit o svých 

zkušenostech a dozvědět se zpětnou vazbu a případně i korekci neadekvátních názoru či 

postojů. (V jiných skupinách, kde se nepotvrdilo původní podezření na potenciální problém, 

bylo hodnocení samozřejmě více indiferentní, odtažitější).   

 

V zásadě obdobné je i hodnocení metodiků prevence jako „styčných důstojníků“ na školách: 

ti vnímají jako velkou devizu především dva faktory: mladší věk lektorů a jejich 

adiktologickou specializaci: 

 

Takže pro je opravdu velká pomoc právě taková externí skupina nezávislých lidí, ony ty děcka 

jsou i daleko otevřenější, když tam přijde někdo extra zvenčí…tam učitel tam u toho není, 

takže ti lektoři se dozví strašně moc informací …že kdyby to dělal učitel, tak si myslím, že to 

nebude mít takovou váhu pro ty děcka… - A i pro nás je to (pozn. spolupráce s lektory) 

zkušenost…  protože my jsme všichni 40+ a někteří i starší, ti kantoři, takže s těma drogama 

třeba vůbec nemají žádnou zkušenost…Třeba někdo přijde „tam něco smrdí (pozn kouř)“… tak 

ale oni nepoznají, jestli je to marihuana, nebo elektronická cigareta nebo co… Takže tím, že 

oni jsou mladí, tak nám to strašně pomáhá… 

 

Kromě toho metodici oceňují výstup ze skupinových aktivit, „diagnostiku“, tedy zprávu o 

situaci ve třídě a doporučení k dalšímu postupu. Zkušení lektoři dovedou děti/mladé lidi 

rychle rozmluvit a již zmiňovaná důvěrná atmosféra umožňuje si udělat rychle obrázek o 

situaci, především směrem ke třem nejčastěji řešeným typům problémů: 1/ vztahové 

dynamice skupiny (hlavně otázka konfliktů, šikany, kyberšikany, případně třídních outsiderů), 

2/ otázce postojů, zkušenosti a chování v oblasti užívání návykových látek ( psychické či 

psychosociální problémy jako podklad rizikového pití, experimenty či užívání nelegálních 

drog atp.) a 3/ celkově oblasti duševního zdraví (stresogenní a rizikové faktory pro rozvoj 

úzkostí, depresí, výskyt sebepoškozování jako jsou domácí neshody, vztahové potíže, nároky 

studia atp.).  

 

Tyto poznatky byly potom předány metodikům a třídním učitelům a na jejich základě byla 

plánována další setkání skupin, případně práce s individuálními případy (ať už v rámci 

projektu, školy samotné nebo ve spolupráci s rodiči nebo navazujícími institucemi).   
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Víkendové programy 

Téměř všechny naplánované termíny víkendových programů byly postupně rušeny, nakonec 

se v roce 2020 podařilo uskutečnit jen úvodní část 6. turnusu.  

 

Mezi benefity účasti nejčastěji studenti zmiňovali možnost blíže se seznámit se spolužáky, 

sblížit se s nimi, příležitost změnit pod vlivem těchto zkušeností na ně názor, naučit se, jak se 

domluvit a spolupracovat spolu. Oceňovanými aktivitami byl především curling a 

z interaktivních her pak Rugbyový míč, Plachta (zachraňování), Houpačka).  

 

Pominu-li dílčí výhrady vůči jídlu („bylo studené“) – které navíc byly opět vyváženy názory 

jiných účastníků, že „jídlo bylo dobré a bylo ho hodně“ – opakovaly se v hodnoceních 

účastníků dvě výhrady: První, že aktivity z prvního dne programu byly příliš dlouhé, 

v podvečer už vysilující. Druhou byla častá odpověď na otázku „Co ti účast vzala?“ a sice 

„čas“, myšleno čas na jiné aktivity (buď obecně, nebo konkrétně zmíněn např. florbal, hraní 

na počítači, studium nebo odpočinek).   

 

Ukazuje se tedy – podobně jako v loňských komentářích či v souběžném projektu Mind the 

gap (NZDM Královo pole) – že atraktivita podobného typu programů vlivem proměn 

preferencí pro trávení volného času, způsobu komunikace i masivní dostupnosti moderních 

informačně-komunikačních technologií klesá. 

 

Individuální poradenství  

Tento typ aktivity byl z podstaty věci zasažen nejméně, i když samozřejmě i zde se projevil 

vliv pandemie. Tato služba měla umožnit intenzivně pracovat s dětmi, resp. mladými lidmi na 

základě na poznatků ze skupinových setkání, přičemž tento pramen klientů byl logicky 

vzhledem i k výše popisovaným omezením „přiškrcen“.   

 

Pokračovala a byla dokončována poradenská práce s klienty, která začala již v minulém roce. 

Na některých školách byla v minulém roce navázána tak úzká spolupráce, že zde pracovníci 

měli vyčleněnou svoji konzultační místnost: Snadná dostupnost a také za předchozí rok již 

dostatečně vytvořené povědomí o nabídce a podobě služby (jak mezi studenty, tak mezi 

pracovníky školy) vedlo k jejímu využívání tzv. „z ulice“ (resp. „z chodby“), tedy že studenti 

věděli, že se mohou v případě jakýchkoliv potíží obrátit na službu přímo sami.  

 

Individuální poradenství byla jedna z mála možností, kde se dala smysluplně uplatnit 

distanční forma pomoci – dokonce bychom mohli říct, že v tomto lze spatřovat jedno z mála 

pozitiv uplynulého krizového roku: Tedy možnost intenzivně si „osahat“ distanční formu 

poradenské práce. Ve světě jde o již etablovaný moderní trend v rámci tzv. e-health, jehož 

rozvoj zdaleka nesouvisí jen s krizovým covidovým rokem, nýbrž probíhá již několik let, resp. 
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několik dekád. Zvláště pro mladší lidi, „digitální domorodce“4 již od narození ponořené do 

světa ICT, představuje kontakt přes telefon či obrazovku plnohodnotný ekvivalent osobního 

kontaktu. Samozřejmě starší generace (cca 40+) může nadále upřednostňovat osobní setkání 

a u obou věkových kategorií (i když do různé míry) hrají jistě roli i osobnostní charakteristiky 

a individuální preference. Dle zkušeností realizátorů je nicméně zřejmé, že do budoucna se 

distanční formy pomoci stanou plnohodnotnou alternativou. Ta mj. umožní rozšířit 

geografický zásah služby i její komfort, protože odpadne nutnost za službou dojíždět a bude 

moci být poskytnuta – přes obrazovku – přímo v důvěrně známém bezpečí klientova domova 

(tak jak tomu bylo i v průběhu posledního roku projektu).     

 

Co se týče témat klientských zakázek, pracovní záznamy ukazují jejich podobnou šíři jako 

v roce 2019.  Nejtypičtěji šlo problémy svázané se specifiky cílové skupiny – hledání vlastních 

hranic, navenek demonstrativně dávána otrlost, uvnitř přitom mnohdy zmatek, nejistota, 

pocity méněcennosti a pochybnosti o sobě a svém místě v kolektivu, ve světě. Většina 

problémů, které byly řešeny v rámci poradenské činnosti projektu, souvisela právě se 

sebepojetím, s jeho křehkostí v tomto věku a s jeho přímým odvozováním od toho, jak je vidí 

okolí. V širším smyslu s tím, že tito mladí lidé třeba zrovna kolem sebe, ve své přirozené 

sociální síti nemají nikoho, na koho by se se svým starostmi mohli obrátit. Tím roste riziko, že 

pokud jejich signály, jejich „volání o pomoc“ nezaregistrují ani pedagogové či pracovníci 

pomáhajících profesí, může dojít k prohloubení těchto potíží, jejichž dopady a náklady řešení 

budou následně mnohem výraznější než v případě včasného zásahu (přičemž právě k takové 

identifikaci a včasnému řešení potíží projekt v rámci školního prostředí přispíval).  

 

Těmito riziky je například (nadměrné) pití či užívání drog. Ty slouží jako odbourávače stresu, 

přičemž kolem jejich užívání panuje mnoho mýtů, které poučený profesionál v rámci svojí 

činnosti může korigovat (předpokladem samozřejmě je, že tak bude činit fundovaně, věcně a 

s respektem k mladému klientovi – což vše jsou charakteristiky, které lektorům přisuzují jak 

klienti, tak metodici). 

 

I když v tomto okamžiku ještě neznáme „konec příběhu“ (daní klienti ještě stále studují), 

můžeme doufat, že tato včasná intervence pomohla zabránit zhoršení situace: rozvoji 

závislosti a navazujících zdravotních a psychických potíží či nedokončení školní docházky a 

následnému handicapu na trhu práce – se všemi průvodní dopady a náklady pro jedince, 

jeho okolí, komunitu i stát.   

 

Klienti služby ve zpětné vazbě opakovaně vyjadřovali překvapení z toho, jak konzultace 

s psychologem v reálu vypadá: Že psycholog spíš poslouchá, než že by radil či přikazoval, že 

spíš klade otázky a odpovědi si musí „odpracovat“ klient sám. Že je zde především jako 

                                                           
4 Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6. 
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doprovod, aby se klient sám mohl svým problémům postavit: Začal překonávat 

komplikovaný vztah s hyperkritickou matkou (stres, úzkost, sebeobviňování); odolal tlaku na 

výkon (obavy z maturity, strach ze ztráty tváře a odsudku, když selže); překonal 

sebevražedné myšlenky; pochopil psychologický mechanismus, který je podkladem bulimie či 

sebepoškozování, porozuměl svým pocitům izolovanosti či „ztracenosti v emocích“, či se 

zbavil pocitů osamění a depresí z vypjatého sebeposuzování na základě svého místa 

v kolektivu, či porovnávání se s (mnohdy nerealisticky vnímanými) živými či virtuálními vzory 

(atp.).  

 

Je v psychologii známo, že – kromě velmi těžkých případů/diagnóz – je mnohdy zásadním 

aspektem léčebného působení v terapeutickém vztahu už jen samotná možnost otevřeně si 

s naslouchajícím člověkem o svých starostech promluvit.  A právě takové důvěrné, nesoudící, 

empatické prostředí, které léčí, měla tato aktivita za cíl poskytovat – a také jej skutečně 

poskytovala.   
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Souhrn (celkové hodnocení projektu) 

 

Hodnocený projekt prošel třemi do značné míry rozdílnými roky. V prvním dominovaly 

skupinové programy a projekt se snažil navázat vztahy v partnerských školách. Ve druhém 

roce se realizátoři zaměřili na dohnání manka a velký rozjezd víkendových programů a 

v rámci modifikace pracovně nazvané „služba za klientem“ si vytvořili zázemí pro 

poskytování individuálního poradenství přímo na školách (původně plánováno jeho 

poskytování pouze v prostorách organizace). Ve třetím roce měl takto nastavený systém 

naplno ukázat svůj potenciál, čemuž ale bohužel zabránily uzávěry škol v rámci 

protipandemických opatření.  

 

Protože pandemie covid-19 je objektivní překážkou, nemá příliš smysl detailně hodnotit 

naplňování kvantitativních ukazatelů. Těm se ve výsledku projekt – navzdory v podstatě 

jednomu roku minus – alespoň významně přiblížil a považuji za legitimní předpokládat, že 

bez této překážky by s naplněním kvót problém neměl. 

 

V kvalitativní rovině projekt ze svého odborného pohledu považuji za špičkový příklad dobré 

praxe. Celý koncept je již v Brně dlouhodobě vyzkoušený a zavedený v oblasti prevence na 

základních školách a zde byl jen přenesen do prostředí středoškolského. Podkladovou 

filozofii prevence, uplatňovanou v projektu, založenou na partnerském vztahu a realistickém 

či pragmatickém přístupu, považuji ve shodě s odbornou literaturou5 za nejlepší možnou.   

 

Základní rovina projektu, skupinové programy, byly prováděny ve vybraných brněnských 

středních školách. Ne všude byla navázána intenzivní spolupráce (to mohlo vycházet např. 

z nerozptýlené skepse vedení školy nebo z faktu, že došlo k výměně metodika prevence, 

který měl kontakt s projektem na starosti a spolupráce tak nepokračovala). Ve většina škol 

však byla navázána úzká spolupráce, služba se obecně stala vysoce žádanou a kvůli omezené 

kapacitě týmu projekt musel nové zájemce odmítat, resp. stanovovat si priority dle 

naléhavosti situace v příslušných školách. 

 

Skupinové aktivity byly kladně hodnoceny jak studenty, tak spolupracujícím personálem škol.  

 

Hodnocení studentů se vždy odvíjelo od míry potřebnosti aktivity – tam, kde bylo nějaké 

nosné téma (drogy, pití, vztahy), hodnotili setkání vysoce pozitivně, tam, kde takové silné 

téma nebylo, bývaly reakce vlažnější (nicméně za dobrý indikátor považuji komentář jedné 

z metodiček prevence „na rozdíl od preventivních akcí (jiného poskytovatele), ze kterých se 

často hromadně omlouvali, sem většinou chodila celá třída…“).  
                                                           
5 Např. Faupel, C., Horowitz, A., & Weaver, G. (2003). The Sociology of American Drug Use (1. vyd.). McGraw-

Hill Humanities/Social Sciences/Languages. Str.410-422 
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Všichni oslovení metodici prevence na dotčených školách hodnotili projekt v superlativech. 

Oceňovali schopnost lektorů navázat vztah se studenty a jejich odbornost ve vztahu 

k adiktologické problematice, vnímali spolupráci jako příležitost jednak k vlastnímu 

sebevzdělání a rozvoji, jednak k profesionalizaci a systemizaci preventivních aktivit na škole – 

a to zvláště k často zdůrazňovanému faktu, že oni sami v rámci nízké týdenní časové dotace, 

nemají většinou na koncepčnější práci čas.     

 

Odhlédnu-li od hodnocení přínosu jednolitých klíčových aktivit (viz komentáře výše), 

naprosto stěžejní přínos projektu jako celku bych viděl právě v posilování synergie v rámci 

nastavení systému prevence na školách. Pracovníkům i vedení škol projekt ukázal možnosti a 

benefity opravdu systematického přístupu. Spočívá v návaznosti jednotlivých etap práce 

s klientem (včasná diagnostika při prvních osobních či skupinových varovných signálech a 

z toho se odvíjející práce se skupinou či jedincem, kteří jsou indikováni pro intenzivnější 

pozornost a péči) a také v dlouhodobém budování a kultivaci kontaktů a vazeb mezi 

profesionály různých organizací a institucí (zde lektoři s metodiky prevence, s psychology či 

vychovateli, ale také s řediteli škol a výchovně s rodiči tam, kde je bylo žádoucí a účelné).  

 

Výše řečené může znít jako klišé – nicméně reálné zkušenosti s přínosy služby motivovaly 

vedení některých škol např. k rozhodnutí najmout si na částečný úvazek vlastního školního 

psychologa či sociálního pedagoga, který by pomáhal tyto aktivity koordinovat a který by 

poskytoval individuální poradenství.  

 

Inspirativnost a mentorství projektu v očích některých metodiků ilustruje i tento „zoufalý“ 

komentář k informaci, že projekt musí ke konci roku 2020 skončit: 

 

Ale byla to pro nás strašná úleva je tu mít a nevím, co si bez nich počneme… (…) Doufám, že 

něco (podobného zase) bude, já si to bez nich vůbec nedokážu představit…    

 

Projekt tedy dokázal na vybraných školách přispět k posunu od „soustavy solitérů“ a 

prevence jen jako „pro-forma“ aktivity směrem k hlubšímu zájmu o problematiku a 

koncepčnímu přístupu. Nestalo se tak ze dne na den, vytvořit tuto atmosféru trvalo dva roky 

a je škoda, že covidový rok toto budování přerušil. I plné tři roky jsou spíš nezbytné minimum 

než ideální doba pro etablování takového typu služby: vztahy s partnery se budují pomalu a 

dlouho, je třeba překonat nechuť ke změně, obavy z negativního vlivu na výuku, skepsi k 

prospěšnosti třeba ze strany některých přírodovědně aprobovaných pedagogů, někdy skepsi 

ředitelů atp. 

 

Proto je – dle mého názoru i názoru zástupců partnerských škol – škoda, že projekt musí 

v tomto rozsahu skončit…  



    
 

36 
 

 

Jako přesvědčit je, ukázat jim, v čem to spočívá a že je to potřeba, zabralo vlastně dva roky 

práce – a to nejsmutnější je, je že ta práce úplně vyšumí. I když seženeme peníze na podobnej 

projekt za 5 let, tak situace už bude jiná. Vymění se metodici prevence, nikdo z těch dětí už 

tam nebude, všichni odmaturujou… Ředitelé si nás budou pamatovat jen částečně, protože 

jim chodí různých jiných nabídek pořád spoustu…a obmění se sestava těch lidí…a spolupráce 

bude začínat zase od nuly… 

 

Nicméně potěšitelné je, že se alespoň podařilo na některých intenzivně spolupracujících 

školách udržet individuální poradenství, které bude pro část projektových úvazků hrazena 

novými donory, případně školami samotnými.   

 

Formální projektová doporučení 

Z technického, formálního hlediska bych doporučil při psaní obdobných projektů do 

budoucna vzít v potaz, že jde o adiktologickou službu. V ní jde často o vysoce citlivé a intimní 

věci a je poněkud zvláštní, pokud na začátku setkání se studenty se pracovník snaží je 

pobídnout k otevřenosti, že vše je anonymní a důvěrné, aby je následně na konci hodiny 

požádal o podpis na prezenční listinu, kde je uvedeno jejich plné jméno (což menší část 

účastníků odmítla udělat, a tudíž pak nemohla být v projektu vykázána). 

  

Takže již při psaní projektové žádosti doporučuji vzít tato specifika v potaz – resp. ujistit se, 

že tyto bariéry byly do maximální možné míry odstraněny. Rozlišit, co je administrativně 

účelné a vycházející z opodstatněných nároků na transparentnost, a co je zbytné. Ujistit se, 

že autor projektové žádosti není „papežštější než papež“, odlišit reálné požadavky donora od 

rutinního přebírání projektových náležitostí z žádostí z jiných oborů či od přehnaně 

úzkostlivého „odezírání ze rtů“ - zvláště když v některých obdobných projektech byl odkaz na 

specifika adiktologických služeb realisticky akceptován jako legitimní.  

 

Podobně by stálo za to zvážit způsob vykazování výkonů, ať už ve vztahu k celkovému výkonu 

projektu nebo specificky v rovině nebagatelní podpory. 

 

Celkový výkon vyjádřený počtem jedinečných klientů (potažmo skupin) je zavádějící. Student, 

který se účastní skupinové aktivity (KA2) a pak je s ním v rámci individuálního poradenství 

(KA3) 10 hodin pracováno, smí být vykázán pouze jednou (podobně jedna skupina, se kterou 

se pracuje dvakrát s větším časovým odstupem na dvou různých problémem je vykázána 

také jako jedna účastnická skupina). Asi by bylo účelné stanovit jako parametr 

„klientohodiny“ a výkon projektu vyjadřovat v nich. Pokud to není možné, zamyslet se nad 

hranicí určování „nebagatelní podpory“, protože např. deset hodinových sezení v rámci 

individuálního poradenství, které v dané situaci plně splní svůj účel, nelze ani při nejlepší vůli 

považovat za pouhou „bagatelní“ podporu…   


