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BACKGROUND: The Unplugged primary prevention

programme was piloted and tested in Czech schools in the

2007–2008 academic year and was adapted according to

the findings of its evaluation. The providers of the program-

me (teachers and other education professionals in the

schools involved in the project) received expert support

(from regional coordinators) during the pilot implementa-

tion stage. AIMS: The aim of our study is to propose a sys-

tem of expert organisational support for teachers and other

education professionals during their continuous implemen-

tation and dissemination of the Unplugged programme in

the Czech Republic. METHODOLOGY: Two semistructur-

ed interviews with regional coordinators of the Unplugged

programme, 16 semistructured interviews with education

professionals delivering the programme in schools, analy-

sis of project documentation. SAMPLE/DATA: Two re-

gional coordinators of the Unplugged project, 16 education

professionals, project documentation (meeting reports,

feedback questionnaires completed by programme deliver-

ers after each lesson). RESULTS: The results summarise

the course of the meetings between education profession-

als and regional project coordinators, perceived positives

and negatives, and their feelings and opinions about these

meetings. The findings also suggest the ways in which

the expert support could be carried out in the future.

CONCLUSIONS: The results of our study show that the

expert and organisational support during the provision of

the Unplugged programme should remain an integral part

of its implementation in order to maintain the high standard

of the programme. Regional primary prevention centres

could contribute to such support considerably.
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VÝCHODISKA: Mezinárodní preventivní program Un-

plugged byl pilotnì realizován a ovìøován na èeských ško-

lách ve školním roce 2007/2008. Na základì výsledkù eva-

luace jeho procesu implementace byl program inovován

a adaptován na prostøedí èeských škol a žákù. V prùbìhu

pilotní implementace byla zajišťována odborná podpora

realizátorùm programu (pedagogùm ZŠ) prostøednictvím

regionálních koordinátorù projektu. CÍLE: Cílem naší stu-

die je pokusit se navrhnout systém odborné a organizaèní

podpory pedagogù pro realizaci preventivního programu

Unplugged pøi jeho další diseminaci v ÈR. METODY: Dvì

semistrukturovaná interview s regionálními koordinátory

projektu, 16 semistrukturovaných interview s realizátory

programu ve školách, analýza dokumentace projektu.

SOUBOR/DATA: Dva regionální koordinátoøi projektu,

16 pedagogù, dokumentace projektu (zprávy ze setkání

s regionálními koordinátory projektu, zpìtnovazební do-

tazníky odevzdávané po každé ukonèené lekci realizátory

programu). VÝSLEDKY: Výsledky shrnují prùbìh setká-

vání realizátorù programu s regionálními koordinátory

projektu, spatøovaná pozitiva a negativa, taktéž jejich po-

city a názory na tato setkání. Stejnì tak ukazují, jakým

zpùsobem by mohla být podpora organizována v budouc-

nu. ZÁVÌRY: Výsledky naší studie ukazují, že odborná

a organizaèní podpora bìhem realizace programu Unplug-

ged by mìla i nadále zùstat nedílnou souèástí pro udržení

kvalitní úrovnì programu. K tomu by mohla pøispìt rovnìž

krajská/regionální centra primární prevence.
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� 1 ÚVOD – PROGRAM UNPLUGGED
Preventivní program Unplugged je koncipován jako ucele-

ný preventivní program primární prevence realizovaný bì-

hem jednoho školního roku s žáky šestých tøíd, tj. ve vìku

12–14 let. Osnovy programu byly adaptovány a následnì

testovány v mnoha státech EU (Bohrn et al., 2008), vèetnì

Èeské republiky.1 Jádro programu Unplugged vychází teo-

reticky z metod využívajících tzv. model komplexního vlivu

sociálního prostøedí (Comprehensive social influence mo-

del, dále jen CSI). CSI programy v podstatì kombinují edu-

kaci v oblasti životních dovedností s korekcí normativních

pøesvìdèení (normativní vzdìlávání) a pøedáváním znalostí

o návykových látkách.2 V hodinách programu Unplugged je

kladen dùraz pøedevším na získávání dovedností interper-

sonálních (napø. témata komunikace, emocí) a intraperso-

nálních (napø. kritické vyhodnocování informací) (Miovský

et al., 2007). Nejsou nicménì opomenuta ani další témata

obsahující informace o návykových látkách, jak legálních,

tak nelegálních, která by mìla smìøovat k preventivnímu

pùsobení na žáky (EUDAP, 2007).

Program má prokázaný vliv na snížení užívání tabáku

a konopných drog a frekvenci pití alkoholu o 25–30 %.3 Zá-

roveò program úèinnì ovlivòuje chování mladých lidí s vý-

jimkou tìch, kteøí již alkohol, tabák èi jiné návykové látky

zaèali užívat. Rovnìž úèinky programu zaènou èasem oslab-

ovat, nicménì každý rok, o který se podaøí oddálit zaèátek

užívání návykových látek, pøedstavuje menší míru rizika

pozdìjšího problematického užívání drog (Jurystová et al.,

2009).

Program obsahuje 12 lekcí, které jsou realizovány pøi-

bližnì v tøítýdenních intervalech. Každá hodina v délce

45 minut4 je vìnována jednomu tématu. Realizátorem-in-

struktorem programu, je vždy uèitel dané školy, obvykle se

jedná o školního metodika prevence, školního psychologa,

výchovného poradce apod. (Jurystová, 2008). V pùvodním

konceptu metodiky Unplugged byl zahrnut také systém lek-

cí a programù pro rodièe, který byl v rámci druhé revize

metodiky vypuštìn, neboť u rodièovské komponenty pro-

gramu nebyla prokázána její efektivita. Nicménì v souèas-

né dobì se inovují strategie na „rekonstrukci“ této èásti pro-

gramu (Pellaux, 2010; The Eu-dap study group, 2007).

� 1 / 1 Vzdìlávání v programu Unplugged
Program Unplugged byl v ÈR5 pilotnì realizován na základ-

ních školách školními metodiky prevence èi pedagogy „hu-

manitních pøedmìtù“ typu „obèanská nauka“ apod., ale ta-

ké školními psychology èi pedagogy zcela jiné aprobace. Pro

pilotní realizaci programu byli budoucí realizátoøi progra-

mu vyškoleni ve dvoudenním vstupním kurzu, ten obsaho-

val jak základní informace o programu a jeho vzniku, tak

o úèinných preventivních strategiích, ale pøedevším o sa-

motných lekcích, zpùsobu jejich realizace, tématech a tech-

nikách využívaných ve tøídì. Nedílnou souèástí školení byl

praktický nácvik aktivit. Pro výbìr do kurzu nebyla vyžado-

vána detailnìjší kritéria vstupu v souvislosti s pøedešlým

absolvovaným vzdìláním. Dle novì akreditovaného školení

v metodice Unplugged jsou v souèasné dobì stanoveny mi-

nimální doporuèené podmínky, které by mìly být splnìny

úèastníky, pokud chtìjí absolvovat školení a poté program

realizovat ve tøídách. Jedná se pøedevším o 1) absolvované

specializaèní studium pro školní metodiky prevence v roz-

sahu 250 hodin dle vyhlášky6, nebo 2) pìtiletá praxe v roli

metodika èi lektora preventivních programù a souhrnnì

alespoò 60 hodin kurzù s tématikou z oblasti primární pre-

vence rizikového chování èi práce se skupinou, anebo 3) pra-

xe v délce alespoò jednoho roku na pozici výchovného porad-

ce se specializací, školního psychologa, etopeda, oblastního

metodika prevence v rámci pedagogicko-psychologické po-

radny (Akreditaèní spis, 2010).

V rámci diseminace programu je v souèasné dobì za-

kotveno specifické školení v metodice Unplugged jako ne-

zbytný pøedpoklad pro jeho realizaci ve tøídì. Školení je na-

staveno jako dvoudenní trénink (celkem 16 hodin) a jeho

cílem je pøipravit úèastníky na samostatnou práci s meto-

dikou, která byla vytvoøena, realizována, vyhodnocena

a adaptována v rámci multicentrické studie v mnoha evrop-

ských státech, vèetnì Èeské republiky.

Školení je vysoce interaktivní, jedná se o praktický ná-

cvik jednotlivých lekcí. Pedagogové se bìhem nìj mnoho-

krát ocitají v pozici žákù a na „vlastní kùži“ procházejí akti-

vitami pozdìji využívanými pøi realizaci programu ve tøídì.

Školení samozøejmì zahrnuje i informaèní èást, zejména

základní informace o návykových látkách a ujasnìní posto-

jù uèitelù k nim, i k prevenci jejich užívání, vèetnì odbourá-

ADIKTOLOGIE148 JURYSTOVÁ, L., MIOVSKÝ, M.148

1/ Dále Itálie, Švédsko, Belgie, Øecko, Rakousko, Nìmecko, Španìlsko.

2/ Mezi podstatné znaky kvalitního CSI programu patøí zejména jeho proká-

zaná úèinnost (napø. snížení poètu tìch, kteøí zaèali návykové látky užívat, opož-

dìní zaèátku užívání, pomalejší nárùst nebo snížení frekvence užívání drog), pøi-

èemž jeho evaluace by mìla prokázat trvající úèinek po dobu alespoò jednoho

roku od ukonèení programu. Další znak pøedstavuje obsah programu,který je

relevantní pro cílovou skupinu (žáci konkrétních roèníkù). Dále má program CSI

jasnì definovaný logický základ – obsah programu i procesy v nìm probíhající

odpovídají jeho cílùm. Program vychází z principu komplexního vlivu spoleènos-

ti (zamìøuje se na existující normy, závazky/zámìry žákù neužívat drogy, na ži-

votní dovednosti i znalosti o drogách). Výuka a uèení v programu jsou interaktiv-

ní a stimulují aktivní úèast studentù. V neposlední øadì je souèástí programu

školení pro vedoucí programu (tj. uèitele), kterým jsou poskytnuty instrukce

a materiály pro trénink a implementaci programu (Jurystová et al., 2009).

3/ Miovský et al. (2007) uvádí, že ve srovnání se studenty, kteøí absolvovali

pouze bìžné kurikulum, je o 30 % nižší pravdìpodobnost (každodenního) kou-

øeni cigaret a intoxikace alkoholem a o 23 % nižší pravdìpodobnost užití konopí

v pøedešlém mìsíci.

4/ Orientaèní èas dle metodiky v dobì pilotního ovìøování programu, v sou-

èasné dobì je možno lekce prodloužit, rozdìlit apod.

5/ Støedoèeský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Plzeò, Rokycany.

6/ Vyhláška 317/2005 Sb. § 9c, o dalším vzdìlávání pedagogických pracov-

níkù, akreditaèní komisi a kariérním systému pedagogických pracovníkù, ze

dne 8. srpna 2005.



vání mýtù, a prezentaci aktuálního vìdeckého poznání v ob-

lasti preventivních aktivit (Akreditaèní spis, 2010).

V tomto specifickém školení je tedy kladen vysoký dù-

raz na aktivní zapojení všech úèastníkù. Pøed zapoèetím

školení jsou úèastníci vyzváni, aby si jednotlivé materiály

pøedem proèetli (viz dále „metodika programu Unplugged“

nebo „metodika“), a pøi školení se již zabývají dùležitými bo-

dy èi obtížnými aktivitami, k èemuž lektor podává zpìtnou

vazbu. Jedná se o nový styl práce, který nemusí být všem

pedagogùm od poèátku vlastní, jelikož do samotného pro-

gramu ve tøídì pøinášejí „sebe sama“ v podobì nápadù, zku-

šeností, postojù, pocitù, øešení problémù, èlenství ve skupi-

nì (Pellaux, 2010; Akreditaèní spis, 2010).

� 2 METODIKA PROGRAMU UNPLUGGED
Metodiku Unplugged tvoøí Manuál pro uèitele s detailním

popisem lekcí, kvízové karty a barevné pracovní sešity pro

žáky. Metodika obsahuje zejména stanovení cílù, potøe-

bných pomùcek, zpùsoby zahájení, popisy hlavních aktivit

a ukonèení lekcí. Dále zde realizátoøi programu naleznou

rozšiøující informace k nìkterým tématùm (napø. o návyko-

vých látkách, instrukce pro hraní rolí atp.) V rámci nìkoli-

ka lekcí se využívají kvízové kartièky – z jedné strany otáz-

ka s možnými odpovìïmi, na druhé správná odpovìï s do-

plòujícím komentáøem (EUDAP, 2007). Každý žák obdrží

svùj pracovní sešit, se kterým bìhem lekcí pracuje. Jedná se

o osobní sešit, který si uèitel mùže bìhem programu nìko-

likrát vybrat, aby mìl zpìtnou vazbu k probíhajícím lekcím

i programu celkovì (Miovský et al., 2007), ale po skonèení

programu žákovi zùstává.

Metodika byla na základì pilotního ovìøování progra-

mu v ÈR upravena a více pøiblížena potøebám èeských uèi-

telù a pracovní sešity potøebám èeských žákù, zejména po

stránce terminologické (EUDAP, 2009).

� 2 / 1 Odborná podpora pedagogù v prùbìhu
pilotní implementace programu
Úèastníci pilotního projektu, pedagogové, kteøí realizovali

jednotlivé lekce, po každé hodinì sepsali zásadní momenty

uskuteènìné lekce (online dotazník) a rovnìž se úèastnili

skupinových setkání organizovaných regionálními koordi-

nátory projektu.7 Pøi nich diskutovali o úskalích i poziti-

vech probìhlé lekce a zároveò se pøipravovali na lekce další.

Setkání byla pomìrnì neformálního rázu (Jurystová et al.,

2009) a v prùbìhu pilotní realizace se uskuteènila celkem

6–7krát. Koordinátoøi projektu8 tak pravidelnì dostávali

zpìtnou vazbu o procesu implementace projektu.

Odbornou podporou v prùbìhu programu jsou v našem

pøípadì mínìny všechny aktivity, které byly bìhem imple-

mentace programu s realizátory programu uskuteènìny.

Tj. skupinová setkání s regionálními koordinátory progra-

mu, která se skládala ze dvou èástí – supervizní èásti9

a metodické èásti (ta byla zamìøena zejména na obsahové

zvládnutí jednotlivých lekcí). Stejnì tak do „odborné podpo-

ry“ zahrnujeme všechny další èinnosti v prùbìhu celého ro-

ku pilotní realizace projektu, zejména informaèního cha-

rakteru, což opìt z nejvìtší èásti pøíslušelo do odpovìdností

regionálních koordinátorù.10

� 3 CÍLE STUDIE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Cílem studie je na základì dostupných materiálù, probìhlé

studie evaluace implementace projektu a analýzy doku-

mentace projektu a na základì semistrukturovaných inter-

view pokusit se navrhnout systém odborné a organizaèní

podpory pedagogù pro další realizaci preventivního progra-

mu Unplugged v ÈR.

• Jakým zpùsobem probíhala setkání bìhem pilotní imple-

mentace programu Unplugged? Jaká pozitiva èi negativa

byla bìhem pilotního ovìøování zjištìna?

• Jak by mìla/mohla vypadat odborná podpora realizátorù

programu pøi další diseminaci programu?

� 3 / 1 Soubor, metody získávání a analýzy dat
Pro úèely studie jsme zvolili typ formativní evaluace proce-

su implementace programu. Cílem formativního typu eva-

luace je zjistit silné a slabé stránky preventivní aktivity,

které poté umožní zkvalitnìní intervence/služby realizáto-

rù programu (Miovský et al., 2004).

Jako první metodu pro získání dat jsme zvolili polo-

strukturované interview v úpravì Seidmanna (1997). Roz-

hovory s regionálními koordinátory byly uskuteènìny bì-

hem èervna a èervence 2010, byly zaznamenávány na dik-

tafon, pøípadné pomocné poznámky na záznamový arch.

Délka rozhovoru nepøesáhla v prùmìru 30 minut. Vzhle-

dem k odstupu pilotní evaluace programu a nynìjšího sbìru

dat jsme uskuteènili rozhovor „pouze“ se dvìma z pìti regio-

nálních koordinátorù.

Další polostrukturovaná interview byla uskuteènìna

s 16 pedagogy pilotnì realizujícími program Unplugged.

Rozhovory probìhly v lednu 2008 a délka nepøesáhla 60 mi-

nut. Obsah rozhovorù byl opìt zaznamenáván na diktafon

a poznámkový arch.

Pro semistrukturované rozhovory bylo vytvoøeno urèi-

té schéma – okruhy otázek, na které se tazatelka v rozhovo-

ru zamìøovala. Pomocí upøesòování a vysvìtlení odpovìdí

úèastníkù se dále téma rozpracovávalo do hloubky. Hlav-
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7/ Okresní metodik prevence, zamìstnanci pedagogicko-psychologických

poraden, zamìstnanci neziskových organizací.

8/ Centrum Adiktologie PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

9/ Supervize je nezbytnou souèástí realizace preventivních programù. Po-

skytuje pravidelný prostor k reflexi vlastní èinnosti, jejímu obsahu a procesu.

Podstatnou souèástí je rovnìž sdílení a získání zpìtné vazby, jistoty, ocenìní

a také podpory pro další práci. (Standardy odborné zpùsobilosti poskytovatelù

programù primární prevence užívání návykových látek, MŠMT, 2005).

10/ Napø. specifické informace o návykových látkách, aktualizace informací

dle statistik atp.



ním úèelem rozhovoru bylo získat relevantní informace, ne

dodržet danou strukturu, a proto si tazatelka otázky flexi-

bilnì pøizpùsobovala a pokud možno spontánnì reagovala

na novì vynoøená témata.

Z rozhovorù byl vytvoøen doslovný pøepis, pro další

práci uložený jako text v elektronické podobì. Pøi transkrip-

ci docházelo k prvotní redukci dat a zavedení systému zkra-

tek pro jasnì urèené výrazy následnì napomáhalo rychlejší

orientaci v textu. Zároveò byla využita metoda redukce prv-

ního øádu, pøi níž byly vynechávány všechny èásti vìt, které

nesdìlovaly identifikovatelnou vyjádøenou informaci, tzv.

slovní vata (Miovský, 2006). Poté se pøistoupilo ke kódování

dat, pøi nìmž byly oznaèovány rùznì rozsáhlé úseky v textu

(vìty èi odstavce), jež byly pojmenovávány – kódovány. Tyto

zakódované èásti byly následnì tøídìny do vìtších celkù,

tzv. clusterù, trsù, podle vzájemných podobností (Miles

& Huberman, 1994). Clustery jsme seskupili do vìtších cel-

kù, kategorií, jimž byla pøiøazena oznaèení obecnìjšího cha-

rakteru, aèkoli v rámci každé kategorie byly stále brány

v potaz nuance jejich jednotlivých èástí (clusterù).

Pro získání bohatších dat jsme rovnìž provedli analý-

zu dokumentace projektu (zprávy z pravidelných setkání

realizátorù programu s regionálními koordinátory progra-

mu, dotazníky vyplòované po každé uskuteènìné lekci). Pøi

analýze dokumentace jsme hledali spoleèné prùseèíky, té-

mata, která se v materiálech opakovala, a dále informa-

ce/data, která tato témata rozšiøují èi upøesòují.

V prùbìhu výzkumu byla maximálnì dodržována

ochrana soukromí úèastníkù. Nejsou uvedena jejich jména,

škola, ani další údaje, které by mohly jednotlivé osoby blíže

identifikovat (napø. jména jiných osob zmínìných pøi rozho-

voru). Participantùm byly na poèátku rozhovoru objasnìny

nejnutnìjší informace o smyslu a cíli rozhovorù stejnì jako

o zpùsobu, jakým bude zajištìna jejich anonymita. Rozho-

vory byly nahrávány na elektronický diktafon na základì

informovaného souhlasu úèastníkù s tím, že data mohou

být využita k uvedenému výzkumnému úèelu. K záznamùm

interview má pøístup pouze výzkumný tým.

Všichni úèastníci spolupracovali bez nároku na finanè-

ní odmìnu èi jinou materiální kompenzaci.

� 4 VÝSLEDKY

� 4 / 1 Prùbìh setkání realizátorù
s koordinátory
Setkání realizátorù prevence s regionálními koordinátory

bylo v prùbìhu ovìøování metodiky nedílnou souèástí im-

plementace a obvykle se uskuteèòovalo zhruba 1× za 6 týd-

nù, respektive pravidelnì po dvou lekcích uskuteènìných ve

tøídì. V nìkterých regionálních skupinách se úèastníci

scházeli pravidelnì, jinde nìkteøí pravidelnì absentovali.

Obecnì by se dala setkání rozdìlit na dva kompaktnìj-

ší úseky – èást supervizní a èást metodickou. Polovina se-

tkání se tedy zamìøovala na podání zpìtné vazby o uplynu-

lých dvou lekcích, polovina byla zacílena na pøípravu na

další lekce.

Jak vyplývá z dokumentace jedné skupiny, „ŠMP

(školní metodici prevence – pozn. autorù) si vždy pøipravili

písemné zhodnocení probìhlých lekcí, odprezentovali jej ve

skupinì a diskutovali o situacích v programu. Druhá èást

programu byla zamìøena na následující dvì lekce progra-

mu, kde byla po metodické stránce ošetøena úskalí a pøípra-

va k jejich zvládnutí.“

V èásti supervizní se skupina podrobnìji zabývala té-

maty týkajícími se reakcí žákù na program, problematický-

mi situacemi nastalými pøi programu, rozebíráním jednot-

livých kazuistik a doporuèeními, co by mohlo být funkèní,

pøípadnì které aktivity lze využít jiným zpùsobem pøi práci

se tøídou.11

V èásti metodické se jednalo pøedevším o osvìžení obsa-

hu lekce (èas na úvodním školení byl na podrobné procházení

lekcí limitovaný) a vytyèení základních a podstatných cílù lek-

ce, výmìna zkušeností a upozoròování na slabá místa lekcí.12

Ve všech skupinách se objevil fenomén „vzájemného

školení“ mezi realizátory programu, kdy jeden (èi více) pe-

dagogù uskuteènili lekci „napøed“, èi naopak „pozadu“. V ta-

kových pøípadech „uèitelé, kteøí mìli náskok, mohli pøedat

dopøedu informace, upozornit, co vyvstalo za problémy

apod., což ostatním usnadòovalo pøípravu a následnou rea-

lizaci programu s žáky“.

� 4 / 2 Názory realizátorù programu na
setkání
Z rozhovorù s pedagogy, kteøí absolvovali setkání s regio-

nálními koordinátory, vyplývá, že setkání jsou velmi dùleži-

tou souèástí samotné realizace programu ve tøídách. Reali-

zátorùm programu se dostane porady jak s lekcí naložit, co

zkusit a na co si dát pozor. Jeden z nich udává: „Kdybych ne-

mìla ty hodiny v Benešovì (pozn. autorù – setkání), tak bych

asi nevìdìla a nìkterý vìci bych možná dìlala úplnì jinak,

než byly myšlený...“

Z rozhovorù i zpráv regionálních koordinátorù vyplý-

vá, že pravidelná setkávání mìla také rozmìr jiný, a to ve

smyslu „propojení“ jednotlivých školních metodikù, držení

spoleèného cíle.

Spolupráce s regionálním koordinátorem byla všemi

realizátory programu hodnocena velmi pozitivnì, jelikož

mimo faktu, že mohli kdykoli zavolat a ovìøit si, zda se ubí-

rají správným smìrem, oceòovali pøedevším proaktivitu

a ochotu koordinátorù.
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11/ Napø. jak zapojit do diskuzí/aktivit i ménì prùbojné žáky, jak zacházet

s omezenou èasovou dotací lekcí atd.

12/ V jedné skupinì, kde se program Unplugged uskuteèòuje již tøetím ro-

kem, se koordinátor vždy obrací ke zkušeným realizátorùm programu, aby pøi-

spìli svými poznatky z praxe.



„Spolupráce s naší koordinátorkou je perfektní, všech-

no vysvìtlí a co potøebujeme, to pošle mailem.“ „Vím, že se na

koordinátorku mùžu vždycky s èímkoli obrátit.“ „Všichni dì-

lají všechno pro to, aby ten program byl dostateèný… aby

mohl fungovat.“

Realizátoøi lekcí sami spatøovali nejvìtší význam set-

kávání zejména v pøedání zkušeností a naèerpání nových

impulzù pro další práci. „Osobní zkušenost ostatních kolegù

v programu byla vítána, neboť i další pak mohli mít lepší po-

cit, že nìkdo mìl stejné problémy, že je stejnì øešil, že mìli na

vìc stejný pohled.“ Pedagogové se na setkání obvykle tìšili.

I pøes ojedinìlý názor, že dojíždìní na setkání bylo relativnì

èasovì nároèné, práci považovali za velmi inspirativní

a pøíjemnou.

� 4 / 3 Budoucnost programu vs. odborná
a organizaèní podpora realizátorù programu
Z rozhovorù s koordinátory i s realizátory programu vyplý-

valo, že setkávat se pravidelnì je jednoznaènì efektivní

a pøínosné. Z pohledu koordinátorù „pøimìje“ pedagogy pøi-

pravovat se na lekci dvakrát, poprvé na setkání, podruhé

tìsnì pøed realizací ve tøídì, èímž se eliminují potenciální

problémy a bude ve vìtší míøe zaruèena kvalita realizova-

ného programu. Nìkteøí dotazovaní setkání považují do-

konce za nutnost – aby „nìkdo“ mìl regionálnì pøíslušné

realizátory programu „na starost“, protože „úvodní školení

v délce 16 hodin nemùže poskytnout vyèerpávající základnu

pro zdárnou realizaci programu i zkušenému pedagogovi“.

Zároveò pravidelná setkávání (a regionální koordinátor)

poskytují platformu pro ty pedagogy, kteøí se potøebují ujis-

tit v informacích èi postupech. „Program by mohl utrpìt

i tím, že by se metodik musel doptávat jinde, napø. svých ko-

legù, èímž by sám pedagog ztrácel jistotu a mohl by v aktivi-

tì v programu skonèit…“ Supervize pøedevším napomáhaly

realizátorùm programu dle jejich vlastních slov ujasnit si,

co je v následujících lekcích èeká, øešit obtíže spojené s náro-

ky nìkterých témat a sdìlit èi sdílet zkušenosti tìch, kteøí

mìli konkrétní lekce již za sebou (Jurystová, 2008).

Z rozhovorù a zkušeností koordinátorù vyplývá, že set-

kání by mìla být organizována v místì pùsobení realizátora

programu a jejich data naplánována ještì pøed zapoèetím

nového školního roku, dokud je možné termíny vyblokovat

v rozvrhu. Zároveò poukazují na vhodnost snížení adminis-

trativní zátìže, která byla nutná v dobì pilotní implementa-

ce programu. S pøibývajícími zkušenostmi realizátorù lekcí

by na setkáních bylo možné probírat pouze „ožehavá“ èi

problematická témata vyvstanuvší v hodinách.

Nìkteøí realizátoøi programu rovnìž navrhují, aby

školením prošli všichni kolegové z pedagogického sboru,

„aby se jim mohlo osvìtlit, co se za tìmi zavøenými dveømi

zázraèného dìje“. Dle nich by to snad podpoøilo dùvìru žákù

v pedagogy, kteøí do programu nejsou pøímo zapojeni. Stej-

nì tak je podle nìkterých velmi dùležitá spolupráce s vede-

ním školy a vykomunikování èasového prostoru pro

vèlenìní programu do bìžné výuky.13 Jeden z koordinátorù

má tyto „podmínky realizace programu“ ošetøeny formálnì

smlouvou se školou. V jednom regionu je dokonce „zakotve-

ní“ programu v plánu preventivních aktivit kraje, kdy regi-

onální koordinátor komunikuje, koordinuje a slaïuje akti-

vity s aktivitami krajského úøadu – krajským školským ko-

ordinátorem, s okresním metodikem prevence a s krajským

protidrogovým koordinátorem.

� 5 DISKUZE A ZÁVÌR
Z výsledkù naší studie vyplývá, že pravidelná setkání v prù-

bìhu pilotní realizace programu pøinesla pozitivní konsek-

vence pro prùbìh implementace programu v èeských ško-

lách. Pøínosnì setkání hodnotili jak regionální koordinátoøi

projektu, tak samotní realizátoøi lekcí programu Unplug-

ged. Z jejich pohledu setkání zejména plnila úèel v souvis-

losti s ujištìním o postupech používaných pøi realizaci

programu, s pøedáváním zkušeností a pøi èerpání nových

podnìtù pro práci se tøídou, což je v souladu s principy su-

pervizního a metodického setkání. Rovnìž velmi kladnì

hodnotili možnost flexibilní komunikace a spolupráce s re-

gionálním koordinátorem projektu.

Z hlediska regionálních koordinátorù mìla setkání na-

víc ještì „tmelicí charakter“, a to ve smyslu naplòování spo-

leèného cíle celou skupinou úèastníkù. Dále vyzdvihovali

fakt, že setkáváním a opakovaným „osvìžováním“ lekce (po-

prvé na školení, podruhé na setkání, potøetí pøi vlastní pøí-

pravì pøed lekcí) lze dosáhnout kvalitnìjšího zvládnutí lek-

ce pøi souèasné eliminaci problematických èi pøekvapují-

cích momentù, které ve tøídì mohou nastat.

Otázka budoucího zakotvení pravidelných setkávání

pøi realizaci programu Unplugged pøinesla nìkolik podnìtù

a také výzev. Z výstupù studie vyplývá, že by bylo vhodné

v setkáních (po dvou lekcích) pokraèovat, nicménì by bylo

zapotøebí tato setkání organizovat v místì pùsobení reali-

zátorù programu a termíny stanovit se znaèným pøedsti-

hem, nejlépe pøed zapoèetím školního roku, kdy je možné

„vyjednávat“ o skladbì rozvrhu s vedením školy. Rovnìž by

bylo nutné snížit administrativní zátìž realizátorù – autoøi

èlánku navrhují pravidelné souhrnné zprávy napø. 1x za

pùl roku realizace programu ve tøídì14 nebo po urèitém poè-

tu absolvovaných lekcí.

Na základì zkušeností z pilotní implementace by bylo

žádoucí zajistit pro každý urèitý region koordinátora, který

by zodpovídal za prùbìh programu ve své lokalitì a byl by

jeho metodickým garantem. Tuto funkci by mohla personál-

nì zajistit tzv. krajská centra primární prevence (Miovský,

2010).
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13/ Což se obvykle daøí v pøípadì pøedmìtù, jako je „obèanská nauka“ èi „ro-

dinná výchova“.

14/ Oproti informování po každé uskuteènìné lekci.



Takováto centra prevence15 by pøedevším mìla plnit

metodickou a koordinaèní funkci na základì dobrovolného

zapojení ostatních subjektù, žádná z organizací by nebyla

centru podøízena. Zásadním smyslem vzniku centra by byla

zejména metodická podpora, vývoj nových programù, po-

moc pøi harmonizaci programù, evaluace a evidence, vzdì-

lávání a celokrajské projekty. Zároveò by hrála dùležitou

roli ve spolupráci a vyjednávání s krajskými úøady a pøi za-

jišťování financí plynoucích do systému prevence. Roli kraj-

ského centra prevence mohou snadno vykonávat pedagogic-

ko-psychologické poradny èi neziskové organizace, nìkteré

v souèasné dobì již takovou funkci neoficiálnì plní.

Rovnìž by bylo žádoucí „vtáhnout“ do programu celou

školu, v níž se bude realizovat, respektive pedagogický sbor

a zejména vedení školy, neboť je prokázáno, že pøíznivé kli-

ma a angažované zapojení zainteresovaných osob velmi

ovlivòuje úspìšnost preventivního programu. Tyto faktory

mají vliv na zmìnu v chování žákù, protože podporují otev-

øenou komunikaci a vzájemný respekt v bezpeèném pro-

støedí (Gallá et al., 2005).

Pøi evaluaci procesu implementace programu vyplynu-

lo, že ne ve všech školách mají realizátoøi programu opti-

mální podmínky pro jeho uskuteèòování, což posléze ovliv-

òuje celkový efekt programu (Jurystová et al., 2009).

Dle autorù by celá škola a rovnìž rodièe mìli obdržet

jasnou informaci o programu a jeho cílech a zpùsobech je-

jich naplòování, což by se dalo zajistit krátkou úvodní infor-

maèní schùzkou pøed zapoèetím programu (pøípadnì dopro-

vázeno ukázkou aktivit z programu) vedenou napø. právì

regionálním koordinátorem programu. Zejména pro rodièe

tato informace mùže být užiteèná v souvislosti s pøípadnou

pozitivní zmìnou chování jejich dítìte.16 Zároveò takovým-

to zpùsobem lze podpoøit dùvìru v kvalitu preventivní akti-

vity, která se na škole bude odehrávat (Pellaux, 2010).

V reflexi k metodám výbìru souboru je nutné uvést, že

existují možné limity v poètu oslovených regionálních koor-

dinátorù. Nicménì tito dva oslovení koordinátoøi byli spo-

leènì „zodpovìdní“ (a tudíž v kontaktu) za více než tøetinu

všech škol zapojených v programu. Stejnì tak 16 realizáto-

rù programu nepøedstavuje v žádném pøípadì reprezenta-

tivní vzorek. Jednalo se pøevážnì o pedagogy, kteøí byli mo-

tivovanìjší ke spolupráci s koordinátory projektu. Limito-

vaná jsou i data získaná ze setkání s regionálními

koordinátory programu, neboť v nìkolika pøípadech se stá-

valo, že na setkání se dostavovaly stejné osoby a stejné oso-

by pravidelnì absentovaly a rovnìž nìkteré zápisy ze schù-

zek byly více orientované na deskripci prùbìhu než na té-

mata související napø. s hodnocením setkání úèastníky atp.

Nicménì, i pøestože nelze výsledky považovat za gene-

ralizovatelné, nabízejí nám zcela jistì užiteèná témata, kte-

rá bude potøebné øešit, a to pomìrnì rychle. V souèasné do-

bì dochází k diseminaci programu Unplugged na nìkteré

èeské základní školy, a bylo by tedy velmi žádoucí otevøít

a doøešit otázku toho, jakým zpùsobem bude zajištìna stálá

kvalita programu, jež je neoddìlitelnì spojená s odbornou

podporou jeho realizátorù17. Zejména proto, aby si program

Unplugged svou „na dùkazech ovìøenou úroveò“ udržel i do

budoucna a nesesypal se jako „domeèek z karet“.
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