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SOUHRN: V èlánku je popisován preventivní program Preventure, který je v souèasné dobì
adaptován na èeské prostøedí. Cílem èlánku je seznámit s metodikou krátké cílené intervence
Preventure a popsat psychologické pøedpoklady lektorù. Metoda se skládá z diagnostického
screeningu a programu indikované primární prevence. V rámci diskuze je uveden pøehled dosavadních výzkumù zabývajících se evaluací a efektivitou této metodiky.

KLÍÈOVÁ SLOVA: PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE – ÈASNÉ ZHODNOCENÍ – INDIKOVANÁ PREVENCE – RIZIKOVÉ
VZORCE CHOVÁNÍ

l

1 ÚVOD

V oblasti primární prevence a intervenèních projektù se
mùžeme setkat s rùznými pøístupy. Cílem preventivních
a intervenèních programù je zabránit zaèátku užívání návykových látek u dìtí a dospívajících nebo jej oddálit. Aktuální zahranièní výzkumy a evaluaèní studie však ukazují,
že z hlediska efektivnosti intervenèních metod mají nejvyšší úèinnost ty, jež byly zacíleny na úzce definovanou skupinu podle pøedem stanovených kritérií – vztahujících se ke
konkrétním formám rizikového chování (Castellanos, Conrod & Mackie, 2008; Mushquash, Comeau, McLeod & Stewart, 2009; O’Leary-Barrett, Mackie, Castellanos-Ryan,
Al-Khudhairy & Conrod, 2010).

Zajímavým projektem v oblasti indikované primární
prevence užívání návykových látek je program Preventure.
Metodika byla vyvinuta na principu kognitivnì-behaviorálních technik a postup krátké cílené intervence odpovídá
specifickým osobnostním rysùm rizikového chování (Conrod, Woicik, Stewart & Pihl, 2009).
V Èeské republice se jedná o jedineèný program, neboť
u nás zatím podobný program indikované primární prevence realizován nebyl. Metodika je vhodná k adaptaci i pro
specifické skupiny dìtí a mládeže (napø. minoritní skupiny)
a také pro další formy rizikového chování.
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l

2 DIAGNOSTICKÁ ÈÁST

Aplikaci intervenèní èásti pøedchází diagnostický screening
pomocí metody „Substance Use Risk Profile Scale“ (SURPS)
zjišťující mezi studenty ètyøi rizikové faktory vzhledem
k užívání návykových látek. Dotazník obsahuje ètyøi škály,
které odpovídají specifickým rysùm rizikového chování.
Konkrétnì se jedná o dimenze pøecitlivìlost (Anxiety Sensitivity), impulzivita (Impulsivity), negativní myšlení1 (Hopelessness) a vyhledávání vzrušujících zážitkù (Sensation Seeking). Pøevodem screeningové metody SURPS a tvorbou
èeských norem se podrobnì zabýval ve své dizertaèní práci
M. Dolejš (2010).
l

3 CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou pro tuto preventivní metodu jsou žáci
a studenti od 12 do 16 let (tj. druhý stupeò ZŠ). Metodika
krátké cílené intervence Preventure je nabídnuta jedincùm,
kteøí na dané škále SURPS skórují výše (1SD nad prùmìrem, což je pøibližnì 10–15 % žákù z jedné tøídy pro každý
rizikový faktor osobnosti). Preventivní program má také silný potenciál k adaptaci pro minority a jiné skupiny s rizikovým chováním mimo užívání drog (Mushquash, Comeau,
McLeod & Stewart, 2009).
l

4 METODIKA PRÁCE

Ucelený systém metodiky Preventure se skládá z manuálu
pro lektora, z pøíruèky pro asistenta lektora a ilustrovaných
barevných sešitù pro studenty. Nezbytnou podmínkou je také zavedení do praxe a systém školení lektorù. Èasová nároènost na práci se skupinou je 5 x 45 minut pro každý z rizikových faktorù. První setkání trvá 45 minut, další dvì probíhají v intervalu 2 × 45 minut.
Metodika Preventure využívá techniky kognitivnì-behaviorální terapie, prvky motivaèních rozhovorù a psychoedukaci studentù. Skupina studentù pracuje se sadou ètyø
pracovních sešitù, které odpovídají jednotlivým dimenzím
dotazníku SURPS. Odborným pøekladem materiálù metodiky Preventure a úpravou studentských pøíruèek se zabýval pracovní tým autorù L. Šťastná, M. Charvát, M. Šucha
a M. Dolejš (2010).
l

5 ÈÁSTI INTERVENÈNÍHO PROGRAMU

Kolektiv autorù vytvoøil celkem ètyøi díly sešitù zamìøené
na zvládání impulzivity, pøecitlivìlosti, negativního myšlení a vyhledávání vzrušujících zážitkù (Woicik, Stewart,
Pihl & Conrod, 2009).
l

5 / 1 Impulzivita – Impulsivity

Impulzivitu mùžeme chápat jako druh nerozvážného, reflexního a rizikového chování èi jednání (APA, 2008). Woicik
1/

Pùvodní anglický název Hopelessness – Beznadìjnost byl v rámci adap-

tace na èeské prostøedí pøeložen jako Negativní myšlení.
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et al. (2009) ji pøirovnávají k osobnostnímu konstruktu, který se projevuje jako nedostatek inhibovaného chování
v okamžiku, kdy je pøítomen podnìt okamžité odmìny – a to
i pøes riziko dlouhodobého negativního dùsledku. Autorky
Conrod, Comeau & Stewart (2004a) tento rys spojují s charakteristikami, jako je zrychlený tep, roztìkanost, neposednost, tendence rychle unikat od problémù a konfliktù èi potøeba neustálé zábavy. K dalším projevùm patøí snížená sebekontrola a pøekotné a energické jednání.
V pøíruèce pro lektory je uvedena celá øada intervenèních technik na zvládání náhlých impulzù, „horkých myšlenek“ a spontánních nepromyšlených reakcí. Podstatné je
nejprve probrat s žáky kognitivní rovinu, tj. jakým zpùsobem zvládali svou impulzivitu dosud, s jakými dùsledky
a zda ji vùbec nìjakým zpùsobem projevovali nebo pouze potlaèovali. Užiteèné je také zmínit rùzné možnosti, kam až
vede a jak mùže vyvrcholit dlouhodobìjší potlaèování emocí. Cílem je pøivést žáky k autentickému prožitku a uvìdomìní jak zvládat své momentální afekty a nejednat unáhleným zpùsobem.
l

5 / 2 Pøecitlivìlost – Anxiety Sensitivity

Osobnostní rys pøecitlivìlost mùžeme definovat jako úzkost, urèitou znepokojenost, strach; pøièemž anglický termín „sensitivity“ oznaèuje v pøekladu vnímavost, citlivost
a senzitivitu. APA (2008) uvádí, že strach a pocity spojené
s úzkostí mohou mít škodlivé dùsledky. Osobnost s vysokou
mírou pøecitlivìlosti bude pravdìpodobnì na pocity úzkosti
reagovat bázlivìji než jedinec s nízkou pøecitlivìlostí (Dolejš, 2010).
Conrod, Comeau & Stewart (2004b) popisují, že jedinec
se zvýšenou mírou pøecitlivìlosti má tendenci spoléhat se
spíše na druhé než na sebe, vyhýbat se urèitým situacím,
mluvit rychle až pøekotnì, mùže mít problémy s dýcháním,
napìtím ve svalech a s roztøeseným hlasem. Pøi problémech
pak takový jedinec mùže panikaøit nebo utíkat od hledání
konstruktivního øešení. Pøi práci s metodikou Preventure je
proto vhodné reflektované problémy názornì vysvìtlit –
nejlépe pomocí konkrétních pøíkladù z praxe. Užiteèné je,
když se podaøí žáky stimulovat a nasmìrovat je ke stanovení konkrétních krokù jak dosáhnout vytyèených cílù. Je
možné uvést pøíklady studijních èi budoucích profesních cílù, zlepšení se v zájmové èinnosti, praktické dovednosti èi
sportovní aktivitì; anebo osobních týkajících se zlepšení
vztahù v rodinì a mezi pøáteli. Metodologickým cílem je
podnítit v dìtech proces mentální transformace od používání krátkodobì úèinných únikových strategií øešení problémù k dlouhodobì efektivnìjším vzorcùm adaptaèního
chování.
Pøi kreativní práci se studentskou pøíruèkou se osvìdèilo nechat dìtem dostatek èasu pro vlastní nápady a myšlenky – aby si mohly najít v klidu vlastní øešení situace.
V opaèném pøípadì by se totiž jen podpoøila v dìtech ten-

ÈABLOVÁ, L., ŠŤASTNÁ, L., CHARVÁT, M., MAIEROVÁ, E., ENDRÖDIOVÁ, L., DOLEJŠ, M.

2011/ 11 / 2
PØEHLEDOVÝ ÈLÁNEK

dence k závislosti na druhých, která se dle autorek velmi
èasto objevuje pøi zvýšeném skóru ve škále pøecitlivìlost
(Castellanos, Conrod & Mackie, 2008).
l

5 / 3 Negativní myšlení – Hopelessness

Podle autorek Conrod, Comeau & Stewart (2004c) pramení
tento rys z negativního posílení projevujícího se snížením
depresivních stavù a rysù osobnosti. Termín „hopelessness“
se do èeštiny pøekládá jako negativní myšlení nebo beznadìjnost. Pøièemž stav beznadìjnosti se nejèastìji vyskytuje
u tìžkých a depresivních epizod a je také pøítomný pøi pokusech o sebevraždu a dokonaných sebevraždách. Škála má
taktéž vztah ke strategiím zvládání stresu a konformitì.
APA (2008) pojem vysvìtluje jako pocit, kdy èlovìk nezažívá kladné emoce nebo nenastává zlepšení jeho stavu.
Conrod, Comeau & Stewart (2004c) dále popisují u osob
s negativním myšlením tendenci sociálnì se izolovat, nedostatek energie, únavu a ospalost, pasivitu, potøebu neustále
se o nìèem ujišťovat a nedostateèné ovládání svých emocí.
Pøi práci se zvládáním tohoto osobnostního rysu se nabízí spektrum rùzných kognitivnì-behaviorálních technik.
Lektor mùže napøíklad pracovat s technikou „pozitivní spirála“, která funguje na principu „pøeznaèkování“. Dále je
možné využití dílèích postupù, jako jsou dekatastrofizace
a vystavování (Barlow & Craske, 1988), kde je nutná práce
s automatickými negativními myšlenkami (Beck & Young,
1985). U metody „zastav se”, „soustøeï se”, „vyber si” (Kendall & Braswell, 1985) èi práce s nudou je potøeba stimulace. Zároveò je užiteèné žákùm vysvìtlit, jak negativní a iracionální pøesvìdèení vznikají a na základì konkrétních pøíkladù uvést postupy, jakým zpùsobem je zvládat.
l 5 / 4 Vyhledávání vzrušujících zážitkù –
Sensation Seeking

Tento osobnostní rys je charakterizován touhou po intenzivních a nových prožitcích (Zuckerman, 1994) a u rizikového chování je propojen s nadmìrným pitím alkoholu èi zvýšeným výskytem nežádoucích dùsledkù této konzumace
(Conrod, Peterson & Pihl, 1997; Schall, Kemeny & Maltzman, 1992). Pøièemž samotné zvýšené skóre není apriornì
spojováno s výskytem rizikových vzorcù chování. Taktéž se
neprokázalo, že by osoby, které vykazují vysokou míru potøeby vyhledávat vzrušení, byly nutnì zároveò impulzivní
(Conrod, Pihl, Stewart & Dongier, 2000). Nejvíce problémù
vyplývajících z tohoto osobnostního rysu je zpùsobeno pocitem nudy, který dìti èasto prožívají. Pøi skupinové práci je
tedy efektivní nejprve vysvìtlit podstatu nudy u každého jedince, poté zjistit subjektivní význam a konkrétní pøíznaky,
jakými se tento stav u nich projevuje, a na závìr srovnat
zpùsoby, kterými jej žáci øešili doposud a jaké vidí možnosti
nyní (vhodné je opìt pøidat hledisko dlouhodobého pøístupu; napø. pomocí techniky filmování nebo stanovování potencionálních odmìn).

PREVENTURE – METODA KRÁTKÉ CÍLENÉ INTERVENCE

Vhodné je dìtem nabídnout pøijatelné podnìty a „nerizikové“ aktivity, které by jim saturovaly jejich zvýšenou
potøebu vyhledávat zážitky a vzrušení. Záleží pak již na
konkrétních alternativách, jejich dostupnosti (finanèní, èasové, lokální) a specifických zájmech jednotlivých dìtí.
V ideálním pøípadì se nabízí možnost praktické ukázky èi pøímo návštìvy místa, kde se tyto volnoèasové aktivity
provozují (napø. lanového centra nebo horolezecké stìny).
Cílem je ukázat, že lze mít zajímavé a vzrušující zájmy
a pøitom žít relativnì slušný a spoleèensky pøijatelný život.
Jinými slovy, hlavním zámìrem je nauèit dìti investovat jejich energii tím správným smìrem – „nezabít“ v nich vnitøní
„drive“, ale umìt ho pøenést do každodenních èinností a pøekonat tak pocity nudy a životní prázdnoty, s nimiž se jinak
neumí vypoøádat.
V souvislosti s tématem nudy se asociativnì pojí problematika životních stereotypù a nutnosti dodržovat spoleèenská pravidla. Dle autorù (Conrod, Peterson & Pihl,
1997) mají osoby se zvýšenou hodnotou na této škále problémy s fungováním ve spoleèenském systému. Dùležité je tedy názornì popsat problematiku, vysvìtlit a nauèit vnímat
hranice nikoli ve smyslu omezování svobody, ale jako formu
urèité ochrany a bezpeèí.
l

6 DISKUZE

Úèinnost metodiky kognitivnì-behaviorální intervence zamìøené na žáky s rizikovými rysy osobnosti byla zkoumána
v následující studii (Conrod, Stewart, Comeau & Maclean,
2006). Autorky vyvinuly øadu pøíruèek a intervenèních
technik, jež byly navrženy tak, aby cílenì ovlivòovaly zvládání stresu a rizikových vzorcù chování, vèetnì problémového užívání alkoholu. Manuály pøináší nové, psychoeduaktivní informace o rizikových faktorech v osobnostní
struktuøe, názornì vysvìtlují, jak jsou tyto rysy spojeny
s maladaptivním chováním, a popisují zpùsoby jak se s nimi
vyrovnat. Zároveò obsahují i praktická cvièení zamìøená na
zvládání maladaptivních vzorcù myšlení a chování pro každý typ osobnosti. Konkrétnì se pøi výzkumu ovìøovala úèinnost intervenèních metod a vliv na snížení pøíjmu alkoholu.
Výzkumný soubor tvoøilo 297 studentù kanadských støedních škol (56 % dívek, prùmìrný vìk 16 let). Studenti byli
náhodnì pøiøazeni do experimentální skupiny s cílenou intervencí Preventure nebo do kontrolní skupiny bez pùsobení intervence. Analýza výsledkù potvrdila pøíznivý vliv
krátké cílené intervence na snížení frekvence a množství
konzumace alkoholu v interakci intervence × rizikové osobnostní rysy stejnì jako úèinnost metody v redukci výskytu
„binge-drinking“ (tj. nárazového pití alkoholu) i ostatních
problémù souvisejících s užíváním alkoholu po dobu ètyø
mìsícù od skonèení programu.
V navazující studii autorky P. Conrod, N. Castellanos
a C. Mackie (2008) zjišťovaly, zda mùže použití metodiky cílené intervence Preventure v raném dospívání oddálit zaèá-
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tek konzumace alkoholu u nejvíce ohrožené skupiny s rizikovými rysy chování. Design výzkumu mìl podobu randomizované kontrolní studie, která byla provedena na
368 studentech ve vìku 9 a 10 let vyznaèujících se nìkterým
rizikovým faktorem vzhledem k užívání návykových látek.
Úèastníci byli rozdìleni do experimentální skupiny s cílenou intervencí Preventure a kontrolní skupiny bez vlivu intervence. Mezi skupinami byly zjištìny signifikantní rozdíly v rùstu užívání alkoholu v období 6 mìsícù po skonèení
intervence Preventure. Intervence byly obzvlášť úèinné
v prevenci rùstu konzumace alkoholu u studentù se zvýšenými hodnotami na škále vyhledávání vzrušujících zážitkù
v dotazníku SURPS. Vzhledem k výše uvedeným závìrùm
a robustnosti aplikovaných metod je možné považovat metodiku cílené intervence Preventure za vysoce úèinnou
v prevenci vzniku návykových poruch a rozvoji závislostí.
Hlavní pøínos lze vidìt zejména v možnosti posunout u dospívajících zahájení užívání alkoholu do pozdìjší vývojové
fáze.
Jiný výzkum zjišťoval souvislosti vlivu metodiky Preventure na rizikové osobnostní rysy a vzorce chování u dospívajících, kteøí užívají návykové látky ke snížení deprese
a úzkosti. Úèastníci ve vìku 13–16 let (N = 423) byli náhodnì rozdìleni do dvou souborù – první skupinu tvoøili jedinci
se zvýšenými rysy rizikového chování, kteøí byli vystaveni
metodice kognitivnì-behaviorálních technik, druhá skupina byla kontrolní; bez vlivu intervence. Výsledky ukázaly
zvýšené hodnoty u deprese, záchvatù paniky a bezohledného jednání. Korelace se objevila mezi škálami negativní
myšlení a mírná deprese. Podobný výsledek byl zjištìn také
mezi rysy pøecitlivìlosti a záchvaty paniky, záškoláctvím
a vyhýbavým chováním. Statisticky významný rozdíl byl
mezi skupinami ve výskytu krádeží. Nejvýznamnìjší vliv
krátké cílené intervence byl prokázán na množství krádeží
u skupiny jedincù se zvýšenou mírou impulzivity (Castellanos & Conrod, 2006).
Explicitní mìøení identifikovala tøi základní typy kognitivních strategií užívaných pøi konzumaci alkoholu: pozitivní posílení, negativní zesílení a negativní oèekávání. Autorky ovìøovaly tuto typologii ve studii hodnotící používání
kognitivních strategií pøi užívání alkoholu v souvislosti
s implicitním mìøením. Výzkum se zamìøoval pøedevším
na vliv automatické apetenèní odpovìdi (pozitivního posílení). Autorky zjistily, že bylo obtížné vytvoøit zkoušky pro posouzení negativního posílení. Hlavní pøíèinu vidí v tom, že
pro negativní zesílení jsou zapotøebí dvì asociace (negativní
vliv < > alkohol < > pozitivní vliv). Závìry integrovaly do
KBT modelu, z nìhož byly vytvoøeny návrhy pro metodiku
krátké cílené intervence (Wiers, Houben, Smulders & Conrod, 2006).
Další studie se vìnovala zkoumání psychometrických
vlastností dotazníku SURPS (Woicik, Steward, Pihl & Conrod, 2009). Studie byla strukturována do tøí navazujících
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èástí, které pøinesly následující údaje. První èást studie byla provedena za úèelem porovnání a analýzy vnitøní struktury 23 a 28 položkové verze. Výsledky ukazují, že zkrácená
verze signifikantnì více koresponduje s celkovou strukturou dotazníku SURPS a lépe reflektuje jeho ètyøi subškály.
Druhá èást výzkumu byla zamìøena na faktorovou analýzu,
která potvrdila reliabilitu provedeného testu-retestu a validitu metody pøi zkoumání osobnostní zranitelnosti k rizikovému chování a specifickým vzorcùm užívání návykových
látek. Ve tøetí èásti byl dotazník SURPS pøedložen støedoškolským studentùm s cílem prozkoumat jeho citlivost pøi
identifikaci rizikových vzorcù chování u mladé populace.
Souhrnné výsledky naznaèují testovou reliabilitu i konstruktivní validitu dotazníku a jsou v souladu s hypotézou,
že zkoumané osobnostní rysy mohou být asociovány s rizikovým chováním a odpovídajícími kognitivními procesy.
Pro porovnání výsledkù statistického ovìøování dotazníku SURPS uvádím zjištìné údaje u dotazníku DMQ-R –
Modified Drinking Motives Questionnaire Revised. Dotazník zkoumá motivy k užívání alkoholu a vychází z pìtifaktorového modelu motivace. Identifikuje klíèové faktory, jako jsou sociální motivy, zvládání úzkosti a deprese, schopnost povznesení se nad problémy a motivy konformity.
Provedený výzkum se skládal ze dvou fází, které byly vyhodnoceny na dvou vzorcích vysokoškolských studentù
(N1 = 726, N2 = 603). V první fázi byla provedena konfirmaèní faktorová analýza, jejíž výsledky korelovaly s hodnotami
promìnných z pìtifaktorového modelu. Dále byla zkoumána motivace k užívání alkoholu mezi dospívajícími v závislosti na pohlaví uživatele. Autoøi zjistili, že u mužù mají pøi
konzumaci alkoholu sociální motivy vìtší význam než u žen
(Grant, Stewart, O’Connor, Blackwell & Conrod, 2007). Poslední výsledek však v diskuzi kriticky porovnávají se závìry studie M. Coopera (1994), které jej neprokázaly.
Ve druhé fázi byla ovìøována reliabilita dotazníku
DMQ-R pomocí metody test-retest. Výsledky naznaèují dobrou až výbornou reliabilitu metody na vzorku vysokoškolákù, kteøí byli dle svých výpovìdí èastými uživateli alkoholu
(N = 169). Dále bylo zjištìno, že motivy užívání alkoholu
mohou predikovat poèet spotøebovaných alkoholických nápojù za týden a souèasnì jsou propojeny s výskytem problémù souvisejících s užíváním alkoholu. Závìry studie naznaèují, že motivy zvládání úzkosti a zvládání deprese výraznì
souvisely s konzumací alkoholu a s psychickými i sociálními
obtížemi vyskytujícími se pøi jeho užívání.
Dotazník DMQ-R mùže být tedy považovaný za alternativní screeningovou metodu èasné diagnostiky rizikových
vzorcù chování a poskytovat tak kvalitní základ pro aplikaci cílených preventivních èi intervenèních programù
(Grant, Stewart, O’Connor, Blackwell & Conrod, 2007).
C. Brunelle (2004) zkoumala vztah mezi zvýšenou reakcí tepové frekvence a rizikovými osobnostními rysy (beznadìjnost, introverze, úzkostnost, impulzivita a touha vy-
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hledávat vzrušující zážitky). Autorka zjišťovala vztah mezi
tìmito osobnostními rysy a užíváním stimulantù. Ve výzkumu byly porovnány hodnoty ze tøí dotazníkových metod –
SPSRQ (Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire), SURPS (Substance Use Risk Profile
Scale) a upravené verze aplikace Indexu míry závislosti
(Addiction Severity Index). Výsledky potvrdily zvýšenou reakci tepové frekvence u respondentù s vyšší mírou potøeby
vyhledávat vzrušující zážitky v dotazníku SURPS. Mezi
užíváním stimulantù a zvýšenou reakcí tepové frekvence
nebyl zjištìn signifikantní rozdíl, ale v dotazníku SURPS
korelovalo užívání stimulancií s vyšším skóre na škále
impulzivity.
Z transkulturních výzkumù mùžeme zmínit práci, která se zamìøila na evaluaci pøekladu a validitu dotazníku
SURPS pøizpùsobeného žákùm ve vìku 13–18 let žijících na
Srí Lance (Ismail, Newcombe & Wanigarante, 2009). Konfirmaèní faktorová analýza ovìøila platnost zkušební verze
a provedený test-retest potvrdil vnitøní konzistenci i reliabilitu metody. Pøesné hodnoty reliability pro jednotlivé subškály byly: H – 0,74, IMP – 0,68, AS – 0,88, SS – 0,76. Dotazník SURPS je tedy možné použít i v kulturnì odlišném kontextu Srí Lanky.

l

7 ZÁVÌR

Systém metodiky SURPS/Preventure umožòuje psychologùm a speciálním pedagogùm, aby provedli èasnou diagnostiku a následnou krátkou cílenou intervenci u žákù a studentù s rizikovými rysy osobnosti, kteøí jsou ve vìtší míøe
ohroženi vznikem drogové závislosti.
Screeningovou a diagnostickou èást tvoøí dotazník
SURPS, jenž zjišťuje klinické projevy rizikových forem chování u žákù staršího školního vìku (tj. ve vìku 12–15 let).
Preventure je intervenèní program školní primární
prevence, který pomáhá žákùm druhého stupnì ZŠ nauèit
se zvládat rizikové osobnostní rysy spojené s rozvojem potencionálních závislostí. Metodika cílené intervence Preventure je navržena tak, aby vèas identifikovala pøíznaky
rizikových vzorcù chování, zejména projevy zvýšené impulzivity, pøecitlivìlosti a destruktivních tendencí. Program je
pøipravený pro školní psychology, ale jeho realizace by v budoucnu mohla být otevøená také pro odborníky z dalších pomáhajících profesí, kteøí budou mít zájem zúèastnit se školení v této metodice.
Ve Velké Británii se podaøilo rozšíøit metodiku preventivního programu a integrovat jej do systému vzdìlávání
pedagogických pracovníkù. Adventure je model vzdìlávání
pro školní personál, který uèí, jak aplikovat tento program
v konkrétní škole (O’Leary-Barrett, Mackie, Castellanos-Ryan, Al-Khudhairy & Conrod, 2010).
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