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Klíčová slova: pedagogická prevence, sociální prevence, modely a strategie prevence   

 

Abstract: Preventivní činnost je sice podobně jako výchova složitý proces, měla by však předcházet 
jevům pro výchovu nepříznivým, být podpůrná pro děti a mládež v respektování sociálních 
norem a hodnot, upevňovat žádoucí postoje. K tomu jsou potřebné profesionální znalosti a 
dovednosti týkající se  prevence, ale také velká citlivost vůči záležitostem dětí a mládeže nejen 
badatelů, ale hlavně osob, které denně provádějí preventivní činnost, tzn. zejména učitelů. 
Provádění prevence vyžaduje také znalosti z jiných disciplín (psychologie, psychiatrie, 
sociologie, práva). Bez významu není ani čerpání ze zkušeností jiných oborů.   

 

Pochopení prevence 
 

   Pojmová mapa související s prevencí je obsáhlá. Zde uvedené příkladové termíny a pojmy 

jsou zdaleka neúplné. Zcela jistě by se mezi nimi měly ocitnout takové termíny jako: definice 

prevence,  cíle prevence, druhy prevence, stupně prevence, metody prevence, formy prevence, 

strategie prevence, oblasti prevence, prostředí prevence, metody a formy preventivního 

působení, efekty prevence, plánování preventivních činností,  podmínky prevence, realizátoři 

preventivních činností, klasická prevence, sociální prevence, pedagogická prevence, 

symptomová prevence, předjímající prevence, psychopedagogická prevence, moderní 

prevence, kompetence realizátorů, problémová problematika, kreativní prevence, integrální 

prevence, preventivní působení.  

    Tento - ze zřejmých důvodů zkrácený - seznam  je důsledkem důležitosti sociálního a 

pedagogického významu prevence, pochopení její funkce v životě jedince, rozvoje mnoha 

vědeckých disciplín, které pokládají za nezbytné zabývat se dětmi a mládeží z perspektivy 

vytvoření - pro tuto skupinu - bezpečného, ve smyslu fyzickém i morálním, prostředí pro 

rozvoj a zabezpečení práv k všestrannému rozvoji. Tyto ideje jsou spojeny s přijatou v roce 

1924 v Ženevě „ Deklarací práv dítěte” a také s „Chartou práv dítěte” přijatou v roce 1948, ve 

které mezi jiným nacházíme formulaci: „dítě by mělo v co nejširším rozsahu využívat výhod 

                                                 
1 Prof. zw. dr hab., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Vysoká škola managementu a správní v 
Opoli). 
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prevence a sociálního zabezpečení”2. Dnes nikdo rozumný nezpochybňuje potřebu 

preventivního působení. V mnoha oblastech se uplatňuje tvrzení užívané ve spojitosti s 

medicínou - „Raději prevence nežli léčba”. To však má za následek, že definování prevence je 

diferencované v závislosti na disciplíně, společenském očekávání, problémech, jejichž se 

týká, a také cílech, jaké si kladou subjekty vykonávající profylaktickou činnost. Dokonce i v 

rámci téže disciplíny bývá pojem profylaxe definován různě, přestože se jeho etymologie 

vyvozuje z řeckých výrazů: phylax - strážce, prophylaktikos – předcházející3.  

   Pro některé autory jako např. pro Bolesława Góreckého, je prevencí činnost. „Prevence to 

jsou všechny činnosti vykonávané s cílem předcházet vzniku a/nebo rozvoji nežádoucího 

chování, stavů nebo jevů v dané populaci. Podstatou těchto činností je předcházení hrozbám, 

jejichž výskyt nebo zintenzivnění je v budoucnosti pravděpodobný”4. Podle Zbigniewa  Gasia 

se jedná o „proces napomáhající výchově, který současně spočívá v: 

 „podpoře mladých lidí, aby si konstruktivně věděli rady s obtížemi ohrožujícími optimální 

rozvoj a zdravý život, 

 omezování a likvidaci faktorů rizik, které ohrožují optimální rozvoj a deorganizují zdravý 

životní styl, 

 iniciování a posilování ochranných faktorů, které napomáhají optimálnímu rozvoji a 

zdravému životu”5. 

Naopak pro Brunona Hołysta „prevence je systém metod a prostředků, jejichž cílem je 

odstranění příčin negativních sociálních jevů a vytvoření podmínek pro optimální fungování a 

rozvoj jedinců a sociálních skupin”6. Existuje také skupina odborníků, která klade důraz na 

prevenci a formuje z ní oblast vědy. Stejně je tomu i v případě Danuty Lalak a Tadeusze 

Pilcha, pro něž je sociální prevence:  „oblastí vědomostí a praktických dovedností v 

                                                 
2 Cituji z: F. Kozaczuk, Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych [in:], Profilaktyka i 
resocjalizacja młodzieży, (red.) F. Kozaczuk, a B. Urban. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej  Rzeszów 
2001, s. 30-31. Šířeji viz  M. Balcerek,  Międzynarodowa ochrona dziecka. Warszawa 1988 .  
3 B. Górecki, Historia i miejsce profilaktyki w pediatrii, [in:] Profilaktyka w pediatrii, (red), B. Wojnarowska, 

Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s.225.  
4 B. Wojnarowska, Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 
127. 
5 Z. B. Gaś,   Profilaktyka jako działania pomocowe na rzecz wychowanków OHP [in:] Identyfikacja potrzeb i 
oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu pod vedením  Z. 
Jasińského ,  E.   Nycze, Komenda Główna OHP w Warszawie,  Opole-Warszawa 2010 , s. 69. 
6 B. Hołyst, Kryminologia, PWN Warszawa 1994, s. 545. 
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mikrosociálním a makrosociálním měřítku sloužící předcházení výskytu tzv. deviačních a 

patologických sociálních jevů, někdy označovaných jako sociální problémy nebo sociální 

otázky; eventuálně sloužící k nerozšiřování těchto jevů, pokud byl již zaznamenán jejich 

výskyt”7. Podle Moniky Szpringer, která vnímá prevenci ve dvou významech – širším a užším,  

„to jsou vědecko-výzkumné činnosti, které znají obecná práva a tvoří tvrzení a praktické 

činnosti. Zatímco prevence sensu stricto se vztahuje na činnosti, které vykonávají 

vychovávající osoby”8.  

Jiný přístup představuje  J. Melibruda, který zavedl koncepci problémové prevence. S 

takovým stanoviskem lze souhlasit, jelikož právě objevující se problémy vedly k vymezení 

jednotlivých druhů prevence např. alkoholická prevence, prevence závislostí, prevence 

rizikového chování a atd.  

   Lze konstatovat, že v polském vědeckém prostředí se zájem o prevenci datuje od 

osmdesátých let 20. století. Souvisí to větší otevřeností polské vědy vůči zkušenostem 

západních zemí v době E. Gierka a následně v období přeměny státního zřízení, zejména v 

oblasti řešení sociálních problémů.  

Tab. 1.  Charakteristika  stupňů prevence 

                                                 
7 D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999,  s. 215 
8 M. Szpringer, Profilaktyka społeczna: rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, 
Kielce 2004, s. 64 

Stupeň Adresát Cíl Realizátoři 

Prvoplánová 
prevence   

  Namířená na skupiny s 
nízkým rizikem. Činnosti 
je zaměřeny na širokou, 
nediagnostikovanou 
populaci     

Propagace zdravého 
životního stylu a pozdější věk 
iniciace 

Hlavně učitelé s podporou 
psychologů, pedagogů a 
dalších specialistů. Terénem 
činností je hlavně škola. 

Druhoplánová 
prevence     

Skupiny se zvýšeným 
rizikem 

Cílem činností je omezení 
hloubky a doby trvání  
dysfunkce, umožnění 
vystoupení z rizikového 
chování (např. rodinné a 
individuální poradenství, 
socioterapie 

Psychologové, pedagogové, 
socioterapeuti, trenéři. 
Činnosti probíhají nejčastěji 
formou odborných přednášek 
na školách, v 
socioterapeutických a 
preventivně-výchovných 
centrech, pedagogicko-
psychologických poradnách a 
specializovaných poradnách. 
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Zdroj: zpracováno podle: F. Kozaczuk,  Pedagogiczna profilaktyka wobec zagrożeń 
cywilizacyjnych [in:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży (red.), F. Kozaczuk, a B. Urban. 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Rzeszów 2001, s.34-35; J. S z y m a ń s k a, 
Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2012, s. 36. 

 

  Proto je také obtížné hovořit o jedné klasifikaci prevence. Tradičně byla členěna na prevenci 

prvoplánovou, prevenci druhoplánovou a prevenci třetiplánovou. 

Podrobnou charakteristiku tradičních druhů prevence, které jsou zároveň považovány za 

stupně ohrožení, prezentuje tabulka 1. 

Oproti stávající klasifikaci Stanisław Górski navrhl nové rozdělení na prevenci pozdržující, 

prevenci eliminačně-symptomatickou a prevenci eliminačně-předjímající9. Naopak Tadeusz 

Wiśniewski nabízí rozdělit prevenci na prevenci ofenzivní a prevenci defenzivní a Lesław 

Pytka a Jerzy Kwaśniewski přidávají prevenci kreativní, za niž posledně jmenovaný považuje 

„…určitý systém racionálních činností posilujících nebo podporujících rozmanité prosociální 

postoje, jejichž zárodky by měly být formovány v období dospívání, a také systém vlivů 

formujících takové činnosti”10.  

Tab. 2  Charakteristika nových forem klasifikace prevence  

                                                 
9 St. Górski, Metodyka resocjalizacji, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa 1985, s. 218. 
10 J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki [in:] Profilaktyka w środowisku 
lokalnym, (red.) Gr. Świątkiewicz. Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002, s.22. 

Třetiplánová 
prevence   

Vysoce rizikové 
skupiny.  

Předcházení prohlubování 
chorobného procesu a 
sociální degradace a rovněž 
umožnění návratu do 
normálního života ve 
společnosti (léčba, 
rehabilitace a resocializace) 

Především odborní lékaři, 
psychologové, 
psychoterapeuti, sociální 
pracovníci, specialisté v 
oblasti resocializace 

Druh 
prevence 

Adresát Cíl Realizátoři 

Prevence 
univerzální 

Všichni žáci v určitém 
věku, bez ohledu na 
stupeň rizika projevu 
problémového chování 
nebo psychických 
poruch 

Předcházení prvním 
pokusům rizikového 
chování. Vytváření 
podpůrného a přátelského 
klima školy, které 
pozitivně ovlivňuje 
psychické zdraví a pocit 
hodnoty, motivaci k 

Učitelé a rodiče 
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        Zdroj:  K. Ostaszewski, Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium”  2005 č. 7/8, s. 40-41 
 
 

    Tento typ prevence je chápán jako prevence pozitivní, vzhledem ke svým hodnotám11 je 

některými autory tento termín používán alternativně. Podstatou této koncepce je využití 

potenciálu jedince. 

Pokus uspořádat přístup k terminologii  prevence, ke změně její koncepce, opora ve 

vědeckých teroriích odvolávajících se na fungování jedince vedl k převzetí klasifikace ze 

západních zemí. Tvoří ji: prevence univerzální, prevence selektivní a prevence zacílená. Toto 

rozdělení navrhl v roce 1987 R. Gordon, později ho v roce 1994 modifikovali a rozpracovali 

P. Mrazek a R. Haggerty. V roce 2003 ho The Center for Substance Abuse Prevention 

(Centrum pro prevenci závislostí) zavedlo jako závazné na území USA. Od 2005 roku je 

                                                 
11 M. Kowalski, S. Kania, S. Śliwa, W kierunku konserwacji zdrowia profilaktyka pozytywna [in:] Profilaktyka 
społeczna - Edukacja – Zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki (red.) M. Kowalski, S. Śliwa, S. Kania,  
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018, s.109. 

úspěchům jak žáků tak 
učitelů. 

Prevence 
selektivní 

Skupiny se zvýšeným 
rizikem. Vyžaduje 
dobrou diagnostiku 
těchto skupin žáků ve 
školní komunitě. Tyto 
informace by se 
zejména měly týkat 
žáků s  
 kognitivním deficitem 
z dysfunkčních rodin 
apod. 

Pro děti a mládež 
nacházející se ve skupině 
zvýšeného rizika jsou 
pořádány individuální 
nebo skupinové 
preventivní aktivity  (např. 
pedagogická terapie, 
trénování sociálních 
dovedností anebo také 
socioterapie). 

Specialisté: 
terapeuti, 
psychologové,  

Prevence  
zacílená 

Vysoce rizikové osoby Terapie, intervence nebo 
léčba dětí a mládeže se 
symptomy poruch. Delší a 
hlubší. 

Různé vnější 
instituce a osoby 
připravené 
poskytnout 
psychologickou 
nebo lékařskou 
pomoc.  
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rozšířeno v zemích Evropské unie12. Odtud máme tradiční klasifikaci prevence a prevenci 

moderní. 

Detaily a rozdíly mezi tradiční a moderní prevencí vystihl K. Ostaszewski – uvádím je v 

Tab.3. 

Tab. 3  Tradiční model a moderní model preventivního působení 
           Model tradiční                        Model moderní 

Potírání patologií            Cíl Propagace zdraví 
Uvědomění si následků užívání 
omamných látek 

Předpoklady Hledání příčin užívání omamných 
látek 

Poznatky o následcích= negativní 
postoj 

Očekávané 
efekty 

Pocit hodnoty, sociální dovednosti, 
znalosti o závislostech, osobní 
zaangažování 

Jednostranné sdělení a pasivní 
příjem   

Forma působení Dialog a aktivní účast 

Sporadické akce Doba a rozsah 
činností 

Systematické činnosti 

Lektoři a specialisté Realizátoři Učitelé a lídři mládeže 
Alkohol nebo cigarety nebo drogy Druh látky Všechny látky vyvolávající závislost 
   Nevyžadovaná Kontrola efektů Vyžadovaná 
Zdroj: Tabulku uvádím dle:  J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na 
temat profilaktyki [in:] Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red.) G. Świątkiewicz. Krajowe 
Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002, s.31. 
Zásadní rozdíl, který spatřuje K. Ostaszewski, se zviditelňuje v jiném přístupu k prevenci a 

jejím účastníkům. Moderní přístup spočívá v aktivní účasti, dialogu, vědomé volbě, budování 

vlastní identity, odkazování se na příčiny a nikoli na následky; je to model alternativní volby, 

„chceš být zdravý” anebo „sám sebe odsoudit k izolaci, problémům, nicotě”. Působení jsou 

systematická, kontrolují se efekty, pokud mají ochránit, zabránit atd. Tady se nejedná o 

„strašení”. 

Prevence je realizovaná prostřednictvím programů, mají lokální, specifický charakter. 

Strategie je něčím větším, má celostátní nebo dokonce nadnárodní charakter, dále se 

setkáváme ještě s modely. Musíme souhlasit s J. Szymańskou, že tato nepreciznost vyvolává 

značný zmatek.  

                                                 
12 J. S z y m a ń s k a, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 36-37. 
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  Jolanta Szymańska si všímá změny ve strategiích prováděné prevence. K těm dřívějším řadí:  

strategie informační, edukační, činnosti alternativní,  intervenční, snižování škod, změn 

prostředí a také změn v předpisech. Naopak k moderním strategiím prevence řadí následující: 

„Strategie normativní edukace – spočívá v posilování a formování norem proti rizikovému 

chování. 

Strategie edukace vrstevníků – zapojení mládežnických lídrů do preventivních činností. 

Strategie předání informací – předání pravdivých informací ohledně mj. hrozeb. 

Strategie formování životních dovedností – spočívá v učení a posilování výchovných dovedností 

např. asertivity, komunikace. 

Strategie alternativ – nabízení atraktivních forem aktivity. 

Strategie rozvíjení výchovných dovedností – spočívá v učení a posilování výchovných dovedností 

ve skupině rodičů a vychovatelů. 

Strategie rozvoje místních zdrojů – zavádění norem, zásad, sítě spolupráce. 

Strategie budování vazeb se školou – budování vazeb žáků se školou”13.  
 
Takto formulované strategie lze chápat jako zásady závazné při provádění prevence. 

Z. B. Gaś omezuje počet těchto strategií na následující: strategie informační, strategie edukační, 

strategie alternativních činností, strategie včasné intervence, strategie změny prostředí, strategie  

změny společenských pravidel14. 

Druhy preventivního působení podle Z. Gasia:   
 
Model informativní předpokládá, že poskytnutí pravdivých poznatků vede ke změně postojů 

dětí a mládeže na postoje pozitivní. 

 Model afektivní edukace – pobídka k osobnostnímu rozvoji jedince by měla vést k oslabení 

rizika vstupu na dráhu patologie. Taková edukace napomáhá rozvoji sebeúcty.  

Model sociálních kompetencí – učí mládež poradit si s nátlakem vrstevníků. Zdokonalují se 

zde takové dovednosti jako asertivita, dovednost říkat NE, prezentování vlastních názorů, 

navazování kontaktů a rovněž výběr kamarádů. 

Model alternativních činností vychází z předpokladu, že uspokojování potřeb mladého 

člověka bude mít za následek, že se nebude vracet k dřívějšímu destruktivnímu jednání15. 

                                                 
13 J. S z y m a ń s k a, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 45–46. 
14 Z. B. Gaś ,   Profilaktyka jako działania pomocowe na rzecz wychowanków OHP [in:] Identyfikacja potrzeb i 
oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu pod redakcí  Z. 
Jasińského, E.  Nycze, Komenda Główna OHP w Warszawie,  Opole-Warszawa 2010 , s. 71. 
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Subjekty provádějící prevenci  

V předchozím období hlavním subjektem provádějícím prevenci, hlavně alkoholovou, později 

spojenou se závislostmi a v posledních letech prevenci násilí atd. byl stát. Je zřetelně poznat, 

že většina úkolů je přehozena na jednotky územní samosprávy, nevládní organizace, 

vzdělávací zařízení. Hlavními subjekty provádějícími sociální a pedagogickou prevenci v 

Polsku jsou: územní samosprávy, nevládní organizace, státní instituce (policie), školy, 

zdravotnická zařízení a také církve a náboženské společnosti. Má se zato, že lokální prostředí 

je nejvhodnějším místem k provádění prevence. Na vyšší úrovni prevenci provádějí 

specializované poradny, centra, střediska atd. Na centrální úrovni  preventivní činnost 

provádějí ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, policie, vládní agentury např. PARPA, 

centrály nevládních organizací atd. 

Kompetence osob provádějících prevenci 

Konference, která se konala v červnu 1991 ve Washingtonu, se zabývala dosavadními 

teoretickými výsledky práce prevence, šířeji byly projednány teoretické koncepce a také 

stanoveny zásady vědecké prevence. Kriticky byla zhodnocena efektivita dosavadní prevence. 

Bylo konstatováno, že otázka prevence je natolik složitá, že by se měly zohledňovat poznatky 

z mnoha disciplín: pedagogiky, psychologie (zejména psychologie vývojové, klinické, 

sociální, výchovy), psychiatrie, epidemiologie, kriminologie. Z tohoto důvodu by také autoři 

preventivních programů měli disponovat základními poznatky z těchto disciplín.16 Je zřejmé, 

že takové vědomosti mají mít učitelé, terapeuti, pracovníci poraden atd. 

 Lze formálně konstatovat, že v Polsku je situace v této oblasti dobrá, poněvadž studenti 

pedagogických směrů mají ve studijním programu základy zmiňovaných jiných disciplín. 

Navíc byla na mnoha vysokých školách od konce osmdesátých let na zavedena ve studijním 

oboru pedagogika specializace: prevence. V té době začínalo běžet postgraduální studium v 

oblasti prevence, např. na Slezské univerzitě (Uniwersytet Śląski) bylo takové studium 

otevřeno v roce 198817. Po roce 1990 ministerstvo školství došlo k názoru, že by třídní učitelé 

                                                                                                                                                         
15 Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, WSiP, Warszawa 1993, s. 59-117. 
16 M. Michel, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych w Warszawie, Warszawa 2013, s.69 
17 D. Raś, 20 lat studiów podyplomowych profilaktyka i i resocjalizacja na Uniwersytecie Śląskim (1986-2008) – 
idee kształcenia Uniwersytetu w praktyce  kształcenia pedagogów specjalnych. „Chowanna” 2006, T.2 (27). 
Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie wybrane konteksty. Red. Anna Nowak. 
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měli absolvovat postgraduální studium týkající se práce s žáky, s nimiž jsou výchovné 

problémy.  

Efekty preventivních činností a stav drogové prevence ve školách je relativně nízký - jak 

vyplývá z výzkumu Bronisławy Ogonowski, Małgorzaty Michel a také z Hlášení 

realizovaných v rámci Programu „Zachovej si střízlivou mysl”18 či Hlášení CBOS. 

Podmínky nutné k provádění příslušných preventivních činností 

1. Jasně a transparentně formulované cíle prevence, stanovená očekávání a efekty. 

2. Profesionální kádr pracovníků k provádění preventivních působení, dobře připravení 

učitelé, disponování peněžními prostředky k angažování specialistů, na zakoupení 

materiálů atd. 

3. Podle názoru Z.B. Gasia jsou potřebné dobře připravené preventivní programy. 

Upozorňují na to K. Wojciszka a J. Szymańska a očekávají, že tyto programy budou 

odpovídat  standardům jakosti. Měly by splňovat následující podmínky:  

a) Zajistit bezpečnost příjemcům, dát jim záruku, že preventivní činnosti jim 

neublíží. Má to být důsledek odborných vědomostí, morálky, úcty vůči 

účastníkům, přizpůsobení programu charakteristice účastníků (nelze aplikovat 

program pro dospělé ve skupině děti a mládeže. 

b) Program musí zajistit adekvátnost programu ve vztahu ke skutečným potřebám 

jeho příjemců, přizpůsobuje intervenci ke stávající úrovni rizika, zohledňuje 

vývojové možnosti žáků. 

c) Program by měl zajistit úspěšnost – zajišťuje dosažení cílů vyplývajících ze 

stávajících problémů. Toto má zajistit profesionalita autorů, využití vhodných 

preventivních strategií a podle názoru Z. Gasia zavedení hodin pro rodiče a 

pečovatele. 

d) Zajištění kontinuity [je to jedna z chyb vyskytujících se polské prevenci v 

lokálních prostředích, vyplývající z nedostatku prostředků na pokračování 

                                                 
18 B. Ogonowski, Profilaktyka w szkole,- mit czy rzeczywistość [in:] Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i 
młodzieży. (red.) A. Szecówka, B., Ogonowski. Uniwersytet Wrocławski, Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2,s.193-198. 
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programu] prevence podobně jako výchova vyžaduje sérii působení a nikoli 

ojedinělé akce. 

e) Dokumentace a evaluace – jako každá plánovaná činnost vyžaduje 

shromažďování objektivních informací o programu, o jeho úspěšnosti, užitečnosti 

pro praxi19. 

4.  Další podmínkou pro provádění správné prevence je disponování databází 

standardizovaných preventivních programů a jejich systematická evaluace.  

Tyto programy by měly být zpracovány s využitím teorií vhodných pro sociální 

prevenci: 

Teorie odůvodněné činnosti (I.Ajzena a M. Fishbeina (1980). 

Teorie sociálního učení. A. Bandury (1986). 

      Teorie přimknutí J. Bowlbyho (1973). 

Teorie problémového chování  R. Jessora (1985). 

Teorie odolnosti (relsilience) M. Rutter a N. Garmezy (1985)20. 

5. Profylaktická činnost se nedá provádět bez svědomité diagnózy prostředí a účastníků 

preventivních činností. 

6. Období transformace v Polsku, vzdělávacích reforem, strukturálních a personálních 

změn oslabilo preventivní činnost na polských školách 

7. Preventivní činnost, podobně jako výchova, vyžaduje stabilní školský zákon, nemůže 

nedocházet k přerušování plynulosti působení. 

Závěry a postuláty 
1. Polská prevence má dlouholetou tradici činnosti v oblasti alkoholové prevence, první práce 

vznikly v padesátých letech minulého století. Jednalo se o početné programy „boje s alkoholismem”  

v polské společnosti založené hlavně na modelu „omezování škod”, ve verbální formě, financované z 

prostředků Výboru pro boj s alkoholismem (prostředky pro tento účel pocházely z prodeje alkoholu; 

zde má původ anekdota: Zákazník říká prodavači: Dejte mi tři flašky čisté vodky, ať přispěju Výboru 

                                                 
19 Z. B. Gaś,   Profilaktyka jako działania pomocowe na rzecz wychowanków OHP [in:] Identyfikacja potrzeb i 
oczekiwań młodzieży na rynku pracy – konteksty społeczno-pedagogiczne realizacji projektu pod redakcí  Z. 
Jasińského ,  E.   Nycze, Komenda Główna OHP w Warszawie,  Opole-Warszawa 2010 , s. 86.. Šířeji viz: J. 
Szymańska, Standardy szkolnych programów profilaktycznych, „Remedium” 2002,  č. 12, s. 4-7. 
20 Narkomania. Spojrzenie wielowymiarowe, (red.) M. Jędrzejko, Fundacja Pedagogium, Warszaw 2009, s.127.  
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pro boj s alkoholismem). V naší současnosti se zachovaly Gminné sociální protialkoholické výbory 

(Gminne Społeczne Komitety Przeciwalkoholowe), které disponují prostředky pro profylaktickou práci 

z koncese na alkoholické nápoje na území gminy. 

2.  Slabou stránkou polské prevence pro mládež je prevence sexuální. Po řadu let patřila sexuální  

prevence mezi tabu. V řadě škol, dokonce i škol středních, se nevyučuje předmět týkající se sexuální 

prevence. 

    Více se o ní začalo mluvit až v době, kdy se začal šířit virus HIV. Uplatňuje se biologicko-

informační model a zdravotně-medicínský model; první poskytuje řadu informací důležitých pro 

sexuální život, které se týkají normy, ale nevěnuje se mnoha otázkám souvisejícím se sexuálním 

životem, druhý model zdravotně-medicínský se pak zaměřuje na patologie, avšak málo se v něm 

propaguje zdravý životní styl a včasná prevence. Programy „se nezabývají skutečnými a 

nejdůležitějšími problémy mládeže” spojenými s dospíváním, emocemi, navazováním kontaktů a 

morálními otázkami souvisejícími se sexuálním životem. Preventivní programy připravené v rámci 

tohoto modelu „jsou typickými prvky politiky snižování škod a patří do třetiplánové prevence 

adresované skupinám s nejvyšším rizikem”. Vzhledem k faktu, že většina dětí a školní mládeže je 

ještě před sexuální iniciací, je tento model zacílen na nesprávnou skupinu21. V Polsku rozdělila 

sexuální výchova, jejímž prvkem by prevence měla být, polskou společnost a stala se politickým 

tématem. 

     Podle názoru části vědeckých pracovníků obsahují některé programy vypůjčené z jiné 

kulturní oblasti mnoho chyb a neblaze se na dětech a mládeži podepisují, zejména pokud byly 

připraveny pro vysoce rizikové skupiny a v Polsku jsou realizovány ve školách. Nelze než 

souhlasit s názorem odborných pracovníků, že špatně prováděná prevence může dětem a 

mládeži uškodit. 
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