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BACKGROUND: Our work draws on foreign studies of the

effectiveness of indicated prevention or therapy in children

with problematic behaviours (ADHD, ADD, CD). The model

of indicated primary prevention described in this article is

about preventing risk behaviour among children whose

specific characteristics suggest an increased propensity to

engage in risk behaviours. AIMS: To explore effective ele-

ments of the programme provided by a specific counselling

centre. The research examined whether the behaviour of

the children (relationships with peers, relationships with

adults, behaviour at school, attention, homework, welfare)

and the relationships between parents and teachers have

changed after one year of attending the group. DESIGN

AND MEASUREMENTS: Quantitative (questionnaires

administered before and after the intervention by teachers

and parents, using the paired t-test method) and qualitative

(interviews with 21 parents, analyses of evaluation sheets,

in-depth analyses of the questionnaires) surveys were car-

ried out. PARTICIPANTS: The research was conducted on

four groups of children showing problematic adaptation to

school and behavioural problems at primary and junior sec-

ondary school. The total number of respondents was 35

children. Data were provided by the children, their parents,

and teachers. RESULTS: After the programme, improve-

ments in children’s relationships with their peers, their ad-

aptation to school, communication skills, overall behaviour,

and self-control were observed. Significant positive

changes in relationships with peers were found in both the

quantitative and qualitative evaluations. Recorded by par-

ents, children, and teachers, they are the most important ef-

fect. The children mature naturally while being stimulated

by the group. CONCLUSIONS: The basic requirements for

a change among children seem partially proved. Qualita-

tively, the issue of the relationship between the family and

the school appears important and deserves more detailed

scrutiny. It is impossible to distinguish the role of natural

maturation from the influence of the group. A group with

a shorter duration may be equally effective.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: INDIKOVANÁ PRIMÁRNÉ PREVENCE – EFEKTIVITA – DÌTSKÁ PSYCHOTERAPIE – ADHD – RODIÈE –

UÈITELÉ

VÝCHODISKA: Vycházíme ze zahranièních studií efekti-

vity programù indikované prevence èi terapie dìtí s pro-

blémovým chováním (ADHD, ADD, PCH). Model evaluovaný

v èlánku je modelem indikované primární prevence. Nejed-

ná se tedy primárnì o léèbu potíží, avšak o prevenci riziko-

vého chování u dìtí, u nichž je na základì jejich specifik

a popø. diagnózy indikováno zvýšené nebezpeèí rozvoje ri-

zikového chování. CÍLE:Cílem výzkumu je zmapovat efek-

tivní prvky v pùsobení programu realizovaném konkrétní

poradnou v Praze 6. Výzkum sleduje, zda se zmìnilo cho-

vání dìtí (vztahy s vrstevníky, vztahy s dospìlými, chování

ve škole, soustøedìní, domácí pøíprava, prospìch) a vztah

rodièe a uèitele po roce docházky do skupiny. METODY:

Bylo realizováno kvantitativní (dotazníky pøed a po admi-

nistrované uèiteli a rodièi, využita metoda párového

t-testu) a kvalitativní (21 rozhovorù s rodièi, rozbory evalu-

aèních listù, hlubší analýzy dotazníkù) šetøení. SOUBOR:

Výzkum byl realizován na 4 skupinách dìtí s problematic-

kou adaptací ve škole a s poruchami chování 1. a 2. stupnì

ZŠ za školní roky 2008/2009 a 2009/2010. Celkový poèet

respondentù je 35 dìtí. Data pocházejí od dìtí, jejich rodi-

èù a uèitelù. VÝSLEDKY: Všechny 3 skupiny responden-

tù, tj. uèitelé, dìti i jejich rodièe, formulovaly na poèátku

své zakázky. Po skonèení se zlepšil vztah dìtí k vrstevní-

kùm, adaptace ve škole, komunikaèní dovednosti, chování

celkovì, vzrostlo sebeovládání. Posuny ve vztazích s vrs-

tevníky vycházejí významnì i v kvantitativním hodnocení,

vidí je rodièe, dìti i uèitelé, jsou tedy nejvýznamnìjším

efektem poskytované péèe. Dìti i rodièe si u dítìte po roce

pùsobení ve skupinì všímají osobnostní/rùstové zmìny,

dítì pøirozenì zraje a zároveò je stimulováno skupinou.

ZÁVÌR: Základní požadavky na zmìnu se u dìtí zdají být

zèásti prokázány. Kvalitativnì významné se jeví téma vzta-

hu rodiny a školy, které by si zasloužilo v kontextu péèe

o dìti s problémy v adaptaci detailnìjšího rozpracování.

Rozlišit podíl pøirozené maturace a vlivu skupiny není

možné. Je možné, že by stejnì efektivní byla i skupina

s kratším trváním.
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� 1 VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU
Výzkumy vìnované problematice dìtí s poruchami chování

a s ADHD z èeského prostøedí mùžeme èlenit do nìkolika

skupin, jak je rozdìlila Tvrïochová (2006): výzkumy etiolo-

gie, výzkumy kognitivních schopností dìtí s ADHD, výzku-

my terapie (popisy, kazuistiky), výzkumy fungování dìtí

s ADHD v rodinì a ve škole a sledování projevù ADHD v do-

spìlosti. Více studií se vìnuje celkovému klinickému obrazu

syndromu, terminologickým problémùm a pøedstavování

specifických úhlù pohledu na ADHD. Èeská odborná litera-

tura pojednává o ADHD pøedevším ze speciálnìpedagogic-

kého pohledu a zabývá se strategiemi výchovy a vzdìlávání.

Z psychologického pohledu je nazírána problematika ménì.

Co v èeském prostøedí zatím chybí, jsou výzkumy efek-

tivity prevence u dìtí s ADHD, ADD èi komorbidními poru-

chami chování. V této oblasti postrádáme evaluace kvalita-

tivního i kvantitativního charakteru, a proto pochází inspi-

race následujícího textu pøedevším z Velké Británie a USA.

Shrneme-li poznatky souèasného vìdìní a dostupných vý-

zkumù, mùžeme vytvoøit jakési desatero efektivní práce

s dìtmi s ADHD, ADD a pøidruženými poruchami chování.

1/ V léèbì tìchto potíží se i z dlouhodobého hlediska ukazují

jako nejúèinnìjší kognitivnì behaviorální terapie (v rùz-

ných modifikacích a kombinacích) (Pattison, Harris, 2006;

Reynolds, Gutkin, 1999; Semple et al., 2010).

2/ Pøestože nìkteré drobnìjší výzkumy neprokázaly zásad-

ní význam rodièovské aktivity na terapii dítìte (Pfifferová,

McBurnett, 1997), lze se na základì mnoha metaanalýz do-

mnívat, že zejména u specifických poruch chování je výhod-

ná práce s celým systémem dítìte (s vrstevníky, rodièi, ško-

lou), (Vostalis a Nicholls, 2008; Weisz,1992; Dowel, 2005;

Weisz, Jensen, 2001; Dopfner, 2003; Dodge, 1999; Oord,

2012).

3/ Vyšší efektivitu má péèe poskytnutá v ranìjším vìku.

V adolescenci klesá efekt léèby (Kazdin, 1995, in Shaffer,

1999).

4/ Krátkodobé programy s jasnì formulovanými cíli jsou

efektivnìjší než dlouhodobé nebo èasovì neohranièené

(Smyrnios a Kirkby, 1993; Weisz,1990, in Reynolds, Gut-

kin,1999; Leichsenring et al., 2008; Winkelmann, 1993).

5/ Trénink rodièù se ukazuje jako efektivní intervence

i v pøípadì, že dítì není pøímým uživatelem terapeutické

péèe (Pfifferová a McBurnett, 1997).

6/ Farmakoterapie mùže být dùležitou souèástí léèby a zvy-

šuje její efektivitu (Rabiner, 2005, in Tvrïochová, 2006;

Weiss, 1993; Stárková, 2006). Nìkteré vedlejší úèinky lékù

však mohou být v literatuøe démonizovány (Pozzi, 2000).

7/ Je tøeba budovat a posilovat pozitivní vztah dítìte ke ško-

le a tím pøedcházet øadì sekundárních nežádoucích projevù

(Ohan et al., 2008; Curtis et al., 2006).

8/ Mezi rùznými efektivními metodami se opakovanì obje-

vují techniky zamìøené na rozvoj sociálních dovedností

a empatie i na zvládání agresivity (Shechtman, Ben-David,

1999). Stanovování jasných pravidel a limitù je nezbytné

(Shaffer, 1999; Ratey,1989).

Dále pøedpokládáme, že:

9/ Pro nácvik sociálních dovedností je lepší rozvoj dítìte ve

skupinì.

10/ Psychoterapie, prevence i edukace dìtí s ADHD a poru-

chami chování je nároèná a je na ni tøeba vyškolených, dob-

øe informovaných a prùbìžnì vzdìlávaných profesionálù.

Dùležitou souèástí péèe je informovanost a podpora uèitelù

tìchto dìtí.

Model, který je evaluovaný v èlánku, je modelem indi-

kované primární prevence. Nejedná se tedy primárnì o léè-

bu potíží, avšak o prevenci rizikového chování u dìtí,

u nichž je na základì jejich specifik a popø. diagnózy

(pø. ADHD) indikováno zvýšené nebezpeèí rozvoje rizikové-

ho chování (napø. šikany a agrese, problémového chování ve

škole, vandalismu apod.)

Evaluace programu indikované PP by mìla vést k od-

povìdi, zda jsou tyto jevy do urèité míry redukovány, daøí se

jejich prevence.

Cílem výzkumu je zmapovat efektivní prvky v pùsobe-

ní programu indikované primární prevence realizovaném

konkrétní poradnou v Praze 6, vysledovat, které oblasti jsou

pro dìti, jejich uèitele a rodièe významné, jaké mají zakázky

na zmìnu a co se po roce pùsobení skuteènì posunulo. Vý-

zkum sleduje, zda se zmìnilo chování dìtí (vztahy s vrstev-

níky, vztahy s dospìlými, chování ve škole, soustøedìní, do-

mácí pøíprava, prospìch) a vztah rodièe a uèitele po roce do-

cházky do skupiny.

� 2 METODOLOGIE PREZENTOVANÉHO
VÝZKUMU
Prezentovaný výzkum je sumativní a formativní evaluací

dvouletého pùsobení skupin indikované primární prevence

pro dìti a jejich rodièe. Jedná se o kombinaci kvalitativního,

heuristického zkoumání a kvantitativního výzkumu.

První èást mapuje kvantitativnì úèinky pùsobení

skupiny, zmìnu u klientù po roce pùsobení. Zmìna je mapo-

vána na rovinì objektivní (dotazníky rodièùm a uèitelùm

pøed a cca 2–4 týdny po ukonèení programu) a subjektivní

(odhad zmìny v dotazníku za školní rok prožívaný dítìtem,

rodièem, uèitelem, evaluace spokojenosti). Kvantitativní

èást práce je založena na pøedem daných hypotézách, data

jsou statisticky zpracovaná, prostøednictvím jednostranné-

ho t-testu se spárovanými výbìry je mapována statistická

významnost zmìny a byly sledovány i významné korelace.

Okruhy pro heuristickou analýzu/hypotézy:
• Dìti zlepší své chování ve škole po roce práce ve skupinì.

(Zmìny si všimne rodiè. Zmìnu zaznamená uèitel.)

• Dojde k pozitivnímu posunu ve vztazích s vrstevníky.

ADIKTOLOGIE44 PAVLAS MARTANOVÁ, V.



• Dítì se s rodièem sblíží, pokud spolu budou trávit èas, na-

stane zmìna v chování doma.

• Úèast na skupinì nemá vliv na uèení.

• Do situace významnì vstupuje zmìna vyuèujícího/školy.

• Nepodaøí se nám odlišit vliv programu a pøirozené

maturace.

V dotazníku byly posuzovány jednotlivé oblasti proje-

vù dítìte, hodnoceny byly na škále 1–10, od nejhoršího pro-

jevu po nejlepší. (Kategorie otázek v tabulce 1.)

Kvalitativní, druhá èást výzkumu nese nìkteré rysy

pøípadové studie. Kvantitativní šetøení stojí na dotaznících

a kvalitativní na rozborech produktù: kontraktù, evaluaè-

ních listù, spisù, a na rozhovorech s rodièi (n=21). Do znaè-

né míry se jedná o využití tzv. „field notes“, polních, terén-

ních zápiskù a záznamù vzorkù chování. Analýza dat v kva-

litativním výzkumu využívá principù zakotvené teorie.

Na principu triangulace je v práci porovnáváno kvanti-

tativní a kvalitativní, formativní a sumativní hodnocení.

Validizace je pak realizována porovnáváním mezi subjek-

tivním a objektivním hodnocením, mezi jednotlivými roky,

stupni školy a názory jednotlivých respondentù (rodièù, uèi-

telù). Tímto systémem jsou hledána místa shody, tedy efek-

ty, které zaznamenala vìtšina zúèastnìných napøíè èasem,

a ty je pak možné èásteènì zgeneralizovat jako platné pro

daný terapeutický model.

� 3 VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výbìr respondentù výzkumu je daný zaøazením dítìte do

skupiny, tvoøí specifickou skupinu klientù v PPP Praha 6,

jedná se o „cluster sampling“.

V statistické analýze byla v rámci sumativní evaluace

posuzována data ze 4 terapeutických/indikovaných preven-

tivních skupin 1. a 2. stupnì ZŠ za školní roky 2008/2009

a 2009/2010. Do statistického zpracování byli zahrnuti kli-

enti, kteøí absolvovali celý program a dokonèili jej. Celkový

poèet respondentù je 351 dìtí, jejich rodièe (21 rozhovorù,

2014/ 14 / 1
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Tabulka 1 / Table 1

Kategorie otázek v zadaném dotazníku

Categories of questions in the questionnaire

Uèitelé hodnotili kategorie: Rodièe hodnotili kategorie:

Název Popis a význam Název Popis a význam

prospìch dítìte a jeho

situace v kognitivní oblasti

uèení

zahrnuje zejména klasifikaci,

schopnost uèit se

uèení zahrnuje zejména klasifikaci, schopnost

uèit se, jak usuzují ze zpráv ze školy

a zároveò to pociťují pøi domácí

pøípravì s dítìtem

soustøedìní žáka sleduje koncentraci a pozornost

dítìte ve škole na školní úkoly

chování doma sleduje, jak se dítì chová doma, zdali

také doma nastávají problémové

situace nebo nikoliv

chování ve škole zahrnuje oblast chování a jednání ve

škole, zvládání zátìže, motivaci,

pøizpùsobení se pravidlùm školy,

zvládání konfliktù

chování ve škole zahrnuje oblast chování a jednání ve

škole, zvládání zátìže, motivaci,

pøizpùsobení se pravidlùm školy,

zvládání konfliktù, tak, jak je prožívají

zprostøedkovanì rodièe

vztahy s kamarády zahrnuje vztahy v rámci vrstevnické

skupiny, pozici ve školní tøídì,

komunikaci se spolužáky

vztahy s kamarády zahrnuje vztahy v rámci vrstevnické

skupiny, pozici ve školní tøídì i mimo ni

domácí pøíprava postihuje pøipravenost dítìte

z domova, vypracovávání domácích

úkolù, nošení pomùcek na

vyuèování apod.

vztah dítìte a uèitele popisuje, jak spolu dítì a uèitel

subjektivnì vycházejí, zda si rodiè myslí,

že má uèitel s dítìtem pozitivní vztah

a dítì jej má rádo

vztah dítìte a uèitele popisuje, jak spolu dítì a uèitel

subjektivnì vycházejí, nepøímo též,

zda má uèitel dítì rád

vztah rodièù a uèitele zamìøuje se na vzájemný vztah rodiny

a školy, jejich komunikaci z pohledu

rodièe

vztah rodièù a uèitele zamìøuje se na vzájemný vztah

rodiny a školy, jejich komunikaci

z pohledu uèitele

celkovou situaci a chování

dítìte

shrnuje pøedchozí kategorie a pokouší

se o zobecnìní celkové situace dítìte

z pohledu rodièe

celková situace a chování

dítìte

shrnuje pøedchozí kategorie

a pokouší se o zobecnìní celkové

situace dítìte ve školním prostøedí

1/ Ne u všech však byla získána kompletní data. Pokud je poèet responden-

tù u nìkterých položek zásadnì omezen, je tato konkrétní hodnota uvedena

u každého bodu analýzy.



35 dotazníkù pøed a po) a jejich uèitelé (35 dotazníkù pøed

a po skupinì).

Výzkum byl realizován na skupinách dìtí s problema-

tickou adaptací ve škole (pomalost, neklid, impulzivita, ne-

soustøedìnost, nemotivovanost, nižší sebevìdomí, úzkost-

nost, emoèní labilita, agresivita ve škole, nízké sebeovládá-

ní) a s poruchami chování (dg. pøevážnì ADHD, ADD, èasto

kombinované s SPU, 10 % z nich je mimoøádnì nadaných,

60 % z nich je vedeno v PPP od pøedškolního vìku, 83 % od

1. tøídy ZŠ).

Tito klienti docházejí do PPP Praha 6 v období øí-

jen–kvìten s frekvencí jedenkrát týdnì na hodinu trvající

skupiny indikované primární prevence (s celou øadou tera-

peutických aspektù). Rodièe chodí do paralelní podpùrné

ADIKTOLOGIE46 PAVLAS MARTANOVÁ, V.

Tabulka 2 / Table 2

Celkové subjektivní hodnocení uèitelù a rodièù (dohromady za 1. i 2. stupeò)

Subjective rating by teachers and parents – totals (aggregate values for primary and junior secondary levels)

Subjektivní hodnocení rodièù (celkovì o dìtech z 1. i 2.

stupnì ZŠ)

Subjektivní hodnocení uèitelù (celkovì o dìtech z 1. i 2.

stupnì ZŠ)

Mapované

kategorie

Prùmìrná

odhadnutá

hodnota na

zaèátku (celková,

1. st., 2. st. ZŠ)

Prùmìrná

hodnota po

konci docházky

na skupinu

(celková, 1. st.,

2. st. ZŠ)

Statistická

významnost

(párový t-test,

n�0,05)

Prùmìrná

odhadnutá

hodnota na

zaèátku (celková,

1. st., 2. st. ZŠ)

Prùmìrná

hodnota po

konci docházky

na skupinu

(celková, 1. st.,

2. st. ZŠ)

Statistická

významnost

(párový t-test,

n�0,05)

Chování doma 6,9

6,8

7

7,3

7,5

6,3

0,124

0,054 1. st.

0,211 2. st

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chování ve škole 6,1

6,1

5,7

7,2

7,4

6,3

0,004

0,006 1. st

0,264 2. st

5

4,8

5,1

6,8

6,7

6,8

0,0003

0,017 1. st.

0,004 2. st

Vztahy

s kamarády

6,7

6,9

5,7

8,2

8,5

6,7

0,004

0,006 1. st.

0,238 2. st.

5,5

5,5

5,5

6,6

6,4

6,7

0,001

0,060 1. st.

0,002 2. st.

Prospìch

a uèení

6,8

6,9

6,3

6,8

7,1

5,3

0,450

0,301 1. st.

0,112 2. st.

5,9

6,3

5,4

6,3

6,6

6

0,123

0,268 1. st.

0,172 2. st.

Vztah žáka

s uèitelem

5,9

5,7

6,7

7,2

7,4

6,3

0,011

0,007 1. st.

0,211 2. st.

6,8

6,6

7

7,8

7,8

7,8

0,002

0,029 1. st.

0,013 2. st.

Vztah rodièe

a uèitele

7,8

7,5

9

8,4

8,3

9

0,086

0,087 1. st.

*

7,5

7,8

7,2

8,2

8,2

8,2

0,012

0,05 1. st.

0,04 2. st.

Celková situace 6,2

6,07

6,7

7,6

7,6

7,7

0,002

0,003 1. st.

0,211 2. st.

5,4

5,5

5,3

6,8

6,7

6,8

0,004

0,068 1. st.

0,012 2. st.

Soustøedìní -

-

-

-

-

-

-

-

-

4,8

4,9

4,6

6,1

5,8

6,3

0,002

0,036 1. st.

0,018 2. st.

Domácí pøíprava -

-

-

-

-

-

-

-

-

6,7

7,9

5,6

6,7

7,14

6,4

0,329

0,083 1. st.

0,104 2. st.

Legenda: - nehodnoceno, *nemá normální rozdìlení dle One-Sample Klomogov-Smirnov testu, normalita zamítnuta. Hodnoty zvýraznìné tuènì dosahují statistické

významnosti.

Legend:- not rated, *does not show normal distribution according to the one-sample Kolmogorov-Smirnov test, normality rejected, The values in bold reach the level

of statistical significance.



rodièovské skupiny. Jedenkrát za ètyøi až šest týdnù pracu-

jí obì skupiny spoleènì. Dvakrát za rok jsou organizována

dobrovolná setkání pro uèitele dìtí. V prùbìhu roku jsou

realizována dvì komunitní setkání (vánoèní a závìreèné)

a jedna skupina „mužská“, která má za cíl mobilizovat muž-

ský prvek v rodinách. Komplexní popis modelu vèetnì reali-

zovaných technik a intervencí je dostupný na www.ppp6.cz.

Evaluátory programu jsou sami terapeuti a realizovali for-

mu neexperimentální evaluace kombinovaného kvantita-

tivnì-kvalitativního charakteru.

Kontrolní skupina nebyla sestavena z etických dùvo-

dù. Eticky ošetøen je výzkum formou písemné smlouvy kli-

enta (rodièe) s poradnou, v nìmž klient vyslovuje svùj sou-

hlas s poøizováním záznamù, fotografováním a použitím

dat ze skupin k výzkumným úèelùm a publikaci. Veškerá

osobní data, jména a okolnosti, které by mohly vést k identi-

fikaci klientù, byla zmìnìna.

� 4 VÝSLEDKY

� 4 / 1 Evaluace kvantitativního charakteru.
Subjektivní vnímání zmìny rodièi a uèiteli
V subjektivním hodnocení (odhadu zmìny) rodièù a uèitelù

se shodnou obì skupiny na tom, že ke zmìnám nedošlo v ob-

lasti prospìchu, uèení ani domácí pøípravy. Ve vztahových

oblastech se shodnou na zlepšení vztahu s vrstevníky. Pozi-

tivní zmìnu ve vztahu dítìte s uèitelem zaznamenali uèitelé

i rodièe (p�0,01), ale tyto promìnné spolu pøíliš nekorelují.

Obì skupiny se zmiòují o statisticky významné pozitivní

zmìnì v chování dítìte ve škole (p�0,01) a v jeho celkové si-

tuaci (p�0,01). Posun ve vztahu uèitele a rodièe a v soustøe-

dìní zaznamenali pøedevším uèitelé. (Tabulka 2.)

Zajímavou okolností se jeví, že 30 % dìtí z prvního

stupnì zmìnilo v posledních dvou letech školu, a 45 % rodi-

èù mluví o tom, že se zmìnil uèitel jejich dítìte a že tuto

zmìnu uvítali. 33 % rodièù dìtí z prvního stupnì se v prùbì-

hu skupin vyjadøovalo o problematickém, až konfliktním

vztahu mezi nimi a školním systémem, vyuèujícími.

Objektivní porovnání situace pøed zahájením
programu a po jeho ukonèení
Sledován byl fenomén konzistence hodnocení. Konzistence

hodnocení dítìte je porovnáním toho, jak na konkrétní dítì

nahlíží stejný vyuèující èi rodiè na zaèátku roku, v okamži-

ku, kdy od nìj žádáme data pro zaøazení do skupiny, a toho,

jak posuzovatel hodnotí poèáteèní stav dítìte s odstupem

èasu. V dotazníku po ukonèení programu má odhadnout mí-

ru zmìny, napsat, jak prospívalo dítì v dané oblasti v øíjnu

a jak je na tom ve stejné oblasti nyní, tedy v èervnu roku ná-

sledujícího. V rámci našeho vzorku byl zaznamenán tzv.

vzpomínkový pesimismus uèitelù (uèitelé mìli tendenci

zpìtnì hodnotit situaci dítìte na poèátku roku jako závaž-

nìjší, p�0,01) a vzpomínkový optimismus rodièù (rodièe ma-

jí prùmìrnì tendenci na poèátku, když vstupují se svým

dítìtem do skupiny, vidìt problém jako více závažný než

pozdìji pøi jeho zpìtném hodnocení na konci školního roku,

p�0,05).

Objektivnì (porovnání dotazníkù pøed a po) z pohledu

uèitelù došlo ke statisticky významné zmìnì smìrem k lep-

šímu (v prùmìru o 1,9 bodu, p�0,05) v chování dítìte ve ško-

le, a to zejména na prvním stupni. Tato zmìna je dokonce

vìtší než zmìna u tìchto dìtí uèiteli subjektivnì vnímaná.

Další oblastí, kde lze zaznamenat objektivní posun, je uèite-

li vnímané zlepšení vztahù s kamarády, vrstevníky, zejmé-

na na 2. stupni (p�0,05). Poslední oblastí, v níž byl u uèitelù

zaznamenán statisticky významný rozdíl, je celková situace

a chování dítìte, kde byl zaznamenán výrazný posun u žákù

druhého stupnì (p�0,05). Ostatní oblasti posuzované uèiteli

(prospìch, domácí pøíprava, vztah uèitele a žáka, vztah uèi-

tele a rodièe) vykazují prùmìrnì drobné pozitivní posuny,

ale zmìna nedosahuje statistické významnosti. Kategorie

soustøedìní se dítìte na školní práci zaznamenala statistic-

ky významný posun smìrem ke zhoršení, a to zejména na

druhém stupni (p�0,05).

Objektivní zmìna zaznamenaná rodièi není tak statis-

ticky významná jako u uèitelù. Pøi porovnání situace popi-

sované rodièi na zaèátku roku a situace hodnocené na konci

roku došlo ke statisticky významnému pozitivnímu posunu

ve vztazích dítìte s kamarády a v uèení dítìte, v prospìchu,

obojí pozitivní zmìna dosáhla statistické významnosti na

5% hladinì významnosti na 1. stupni základní školy. V os-

tatních oblastech jsou zaznamenány posuny, které však ne-

dosahují této statistické významnosti.

Porovnáme-li objektivní data od uèitelù a rodièù, jed-

noznaènou shodu dostaneme zejména v posunu ve vrstev-

nických vztazích, které prošly statisticky významnou zmì-

nou dle obou skupin respondentù, (p�0,05). (Tabulka 3.)

Shrnutím všech kvantitativních údajù dospíváme

k závìru, že se rodièe i uèitelé subjektivnì i objektivnì shod-

nou na pozitivním posunu dìtí ve vztazích s vrstevníky, ka-

marády, spolužáky. Významný posun nastal též v oblasti

chování ve škole a celkové situace dítìte (pociťováno zejména

ve školním prostøedí, uèiteli). V tìchto oblastech se potvrdila

základní hypotéza, že se dìti zlepší z pohledu rodièù i uèitelù.

Subjektivnì se zlepšil vztah žáka a jeho uèitele, uèitelé

si myslí, že se posunul i jejich vztah s rodièi. Rodièe, kteøí na

poèátku z jedné tøetiny mluvili o svém problematickém po-

mìru ke škole a velmi si pøáli, aby se vztah jejich dìtí a uèi-

telù zlepšil, jsou v tomto odhadu zmìny vlažnìjší. V objek-

tivním mìøení se tento posun nepotvrdil.

Celkovì byly stanovené hypotézy zodpovìzeny takto:

• Dìti zlepší své chování ve škole? Zmìny si všimne rodiè?

Ano, zejména v rámci subjektivního hodnocení

• Dìti zlepší své chování ve škole? Zmìnu zaznamená uèi-

tel? Ano, zmìna evidována statisticky významnì subjek-

tivnì i objektivnì.
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• Dojde k pozitivnímu posunu ve vztazích s vrstevníky?

Ano, zaznamenáno subjektivnì i objektivnì uèiteli i rodi-

èi, zde je zmìna nejvýraznìjší.

• Dítì se s rodièem sblíží, pokud spolu budou trávit èas, na-

stane zmìna v chování doma? Ano, ale pouze v subjektiv-

ním hodnocení a na prvním stupni ZŠ.

• Úèast na skupinì nemá vliv na uèení? Ano, potvrzeno ve

škole, vs. Ne – pozitivní zmìna objektivnì zaznamenána

u rodièù na 1. stupni ZŠ.

• Do procesu vstupuje zmìna vyuèujícího èi školy? Ano, vý-

raznou promìnnou se ukazuje vztah rodiny a školy a je-

jich vzájemná komunikace. Podrobnìji viz kvalitativní

výzkum dále.

• Nepodaøí se nám odlišit vliv programu a pøirozené matu-

race. Ano, odlišení nebylo prokázáno, neexistovala kon-

trolní skupina. Validita výzkumu je podpoøena sbìrem

dat v prùbìhu dvou let, porovnáním výsledkù z 1. a 2.

stupnì, porovnáním rodièovských a uèitelských dat a po-

ADIKTOLOGIE48 PAVLAS MARTANOVÁ, V.

Tabulka 3 / Table 3

Celkové objektivní hodnocení uèitelù a rodièù (dohromady za 1. i 2. stupeò)

Objective rating by teachers and parents – totals (aggregate values for primary and junior secondary levels)

Objektivní hodnocení rodièù (celkovì o dìtech z 1. i 2.

stupnì ZŠ)

Objektivní hodnocení uèitelù (celkovì o dìtech z 1. i 2.

stupnì ZŠ)

Mapované

kategorie

Prùmìrná

hodnota pøed

(celková, 1. st.,

2. st. ZŠ)

Prùmìrná

hodnota po

konci docházky

na skupinu

(celková,1. st.,

2. st. ZŠ)

Statistická

významnost

(párový t-test,

n�0,05)

Prùmìrná

hodnota pøed

(celková, 1. st.,

2. st. ZŠ)

Prùmìrná

hodnota po

konci docházky

na skupinu

(celková, 1. st.,

2. st. ZŠ)

Statistická

významnost

(párový t-test,

n�0,05)

Chování doma 7,2

6,9

8

7,8

7,9

7,5

0,254

0,094 1. st.

0,250 2. st.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chování ve škole 6,6

6,6

6,7

6,9

7

6,5

0,500

0,115 1. st.

0,172 2. st.

5,2

5,2

5,3

7,1

6,7

7,6

0,020

0,040 1. st.

0,169 2. st.

Vztahy

s kamarády

6,3

6,4

6

8,4

9

6,5

0,009

0,009 1. st,

0,25 2. st.

5,2

5,6

4,8

6,8

5,8

7,7

0,016

0,202 1. st

0,023 2. st.

Prospìch

a uèení

6,3

6,4

6

7,1

7,4

6

0,228

0,054 1. st.

0,352 2. st.

6

6,9

5

5,8

6,3

5,3

0,370

0,500 1. st.

0,370 2. st.

Vztah žáka

s uèitelem

5,5

5,9

4,7

6,3

6,4

6

0,389

0,446

0,25

7,5

7,4

7,5

7,8

7,5

8,2

0,197

0,430 1. st.

0,087 2. st.

Vztah rodièe

a uèitele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,3

9

7,7

8,1

7,8

8,3

0,450

0,339 1. st.

0,232 2. st.

Celková situace -

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5,6

4,5

6,8

6,1

7,5

0,054

0,387 1. st.

0,028 2. st.

Soustøedìní -

-

-

-

-

-

-

-

-

6,3

6,4

6,2

5,7

6

5,3

0,019

0,152 1. st.

0,046 2. st.

Domácí pøíprava -

-

-

-

-

-

-

-

-

6,4

8,1

4,5

5,8

6

5,5

0,500

0,194 1. st.

0,223 2. st.

Legenda: - nehodnoceno. Hodnoty zvýraznìné tuènì dosahují statistické významnosti.

Legend: - not rated. The values in bold reach the level of statistical significance.



rovnáním subjektivního vnímání zmìny a objektivního

posunu. Detailnìji viz diskuse.

� 4 / 2 Evaluace kvalitativního charakteru

4 / 2 / 1 Zakázky jednotlivých aktérù
Co od skupinové práce oèekává dítì?

Dìti jsou si svých potíží èasto vìdomy nebo jsou s nimi

již identifikovány. Vyplòují metodický list: Moje smlouva.

Co bych se chtìl nauèit ve skupinì. Co chci zmìnit? Zakázky

dìtí lze rozdìlit do šesti kategorií.

a/ Dìtská a momentálnì nereálná pøání. Chtìl bych se zmì-

nit v tygra.

b/ Zábavné a èinnostní zakázky. Dìti si pøejí hrát si, sbírat

obrázky, malovat, èíst.

c/ Mít to (dìtství?) už za sebou. Dìti by si pøály, aby nìkteré

situace již byly za nimi, nechtìjí být slabé a chodit do školy

se všemi povinnostmi.

d/ Chtìjí si zlepšit vztahy s vrstevníky, lépe komunikovat.

Jsou si pøekvapivì vìdomy svých potíží v kolektivu a ve

vztahu s druhými, trápí je to…Chci, aby mì kluci nebili

a nešikanovali. Chci si najít stálé kamarády…Peru se ve

škole… dodržování pravidel, øešit konflikty… chci být ménì

protivný … nenudit se…

e/ Dìti by uvítaly zvládat zátìž, ovládat se. Nìkdy by se až

pøehnanì chtìly kontrolovat za všech okolností. …abych se

dokázal ovládat a abych ovládal city… nauèit se, jak se za-

chovat v kolektivu, když mì nìkdo pošťuchuje nebo nadává…

o hodinách vykøikuju…chci se nauèit: za všech okolností se

kontrolovat, nejdøív myslet a pak mluvit… abych se kontrolo-

vala a neštìkala…chci zmìnit: chování, chci: být v klidu.

f/ Dìti touží vyhovìt nárokùm školy. Chtìly by lepší znám-

ky, chování i soustøedìnost, zmìnit „nálepku“ ze školy. Mít

lepší pozornost, být hodnìjší, nezlobit všude,…nemít problé-

my ve škole.

Zakázky dìtí se tedy orientují zejména na oblast èin-

ností na skupinì, vztahovou oblast (s vrstevníky), osobnost-

ní (sebeovládání a rùst) a školní dovednosti. Žádaná zmìna

by mìla zahrnovat zejména sféru osobnostní, sociální

a školních povinností.

Zakázky rodièù

Co chtìjí rodièe pro své dítì?
a/ Zlepšení komunikace s okolím, lepší vztahy s vrstevníky

i uèiteli, pøijetí, ocenìní.

…Aby mùj syn lépe komunikoval s lidmi… Aby øešil problé-

my bez pláèe. … Chci zmìnit pohled syna na svìt, na lidi. …

Mìl by se nauèit lépe øešit konflikty a komunikovat se svými

vrstevníky, aby nebyl terèem šikany. …

b/ Podobnì jako dìti i rodièe cítí nedostatky v sebeovládání

dítìte a pøáli by si to zmìnit. … chtìla bych, aby se nauèil

ovládat svùj vztek a pocity, že mu druzí „ubližují“, že je po-

øád nìco „nefér“ a nespravedlivé. Aby se nenechat snadno vy-

provokovávat.

c/ Rodièe by uvítali u dìtí vìtší sebepøijetí, ménì úzkosti,

zklidnìní.

d/ Pøáli by si zlepšení v oblasti školních dovedností, soustøe-

dìní, tempa, být bez poznámek, vìtší poslušnost a dodržo-

vání slibù.

A co by rodièe rádi zmìnili pro sebe?
a/ Zvládání syna nebo dcery.

b/ Nechtìjí podcenit situaci, potøebovali by ménì úzkosti,

trpìlivost, více klidu pro sebe i své dítì.

c/ I rodièe by si pøáli umìt lépe komunikovat. Potíž, která

ztrpèuje život jejich dìtem, je do jisté míry i jejich té-

matem.…chci zmìnit svou prchlivou povahu…vycházet

s Danem v klidu… komunikovat bez zbyteènì vyhrocených

emocí…

d/ Rodièe stojí o informace, techniky, rádi by se uèili dùsled-

nosti, získali radu.

e/ Zlepšení vztahù v rodinì a více èasu stráveného

s dítìtem.

f/ Poslední kategorií jsou pak osobní cíle rodièù.

Pro své dìti by rodièe uvítali posun v oblasti osobnost-

ní, vztahové (s vrstevníky a paní uèitelkou), komunikaèní

a školních dovedností. Pro sebe si pak pøejí zmìnu osobnost-

ní, v komunikaci, vztahové (v rodinì) a kognitivní (v míøe

informovanosti). Rodièe si na jednu stranu pøejí objektivní

zmìnu souèasné situace, na druhou stranu touží po pøijetí

situace, smíøení se s tím, co zmìnit nelze, bez nepøíjemných

emocí.

Zakázky uèitelù
Kauzální atribuci potíží dítìte z pohledu uèitelù lze popsat

následovnì:

• 55 % vidí pøíèinu v osobní charakteristice dítìte (tj. dg.

SPU, SPCH, ADHD),

• 25 % pøíèinu vidí pouze v rodinì (kritizují ji za neadekvát-

ní pøístup, nedùslednost, slabší vedení, žádají poradnu

o vychování rodièù),

• 20 % vidí pøíèinu v kombinaci obou faktorù.

Zakázky uèitelù na zmìnu u dítìte lze rozdìlit do 4 ka-

tegorií: potíže dítìte s emocemi a jejich ovládáním, neplnìní

školních povinností, problematická komunikace s vrstevní-

ky a vztahy, zmìna rodinného pøístupu, kritika rodiny. Nì-

kteøí uèitelé navrhují medikaci (pøevážnì pokud mají pozi-

tivní zkušenost s úèinky od jiného dítìte). Pro sebe uèitelé

zmìnu vìtšinou nežádají, minimum z nich chce informovat

o prùbìhu, nìkteøí by rádi více informací o možném pøístu-

pu k dítìti.

V èem se shodnou všichni zúèastnìní?
Všechny tøi skupiny respondentù: uèitelé, dìti i jejich rodi-

èe, se shodnou v tom, že by dìtem prospìlo lepší nakládání
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s emocemi a jejich ovládání, zlepšení komunikace a vztahù

s ostatními lidmi a že i ve škole je co zlepšovat (ne v prospì-

chu, ale spíše ve školních návycích). Uèitelé volají po zmìnì

výchovného pøístupu v rodinì a též rodièe pøiznávají, že by

rádi získali pomoc, aby byli dùslednìjší a lépe stanovovali

dìtem hranice. Zároveò však rodièe chtìjí odlišovat to, co je

skuteènì závažné, a to, nad èím lze mávnout rukou. Cítí se

pod velkým tlakem a potøebují uvolnìní napìtí, více klidu.

Pøevážná vìtšina uèitelù své osobní potøeby neprojevuje,

nežádají informace o tom, jak k dítìti pøistupovat ani pod-

poru pro sebe.

Co rodièe a jejich dìti po roce ve skupinì získávají?
Pociťují nìjakou zmìnu?

Zisky pro dìti
Zisky pro dìti jsou v kvalitativní evaluaci mapovány pro-

støednictvím rozhovorù s rodièi a pomocí evaluaèních listù.

Nìkteré dìti zmìnu ve svém chování pociťují, hovoøí o ní,

jiné nikoli. Nìkteré z nich si uvìdomují pouze to, že jsou

o rok starší a že se v uplynulém roce vìnovaly novým èin-

nostem. O zmìnách u dìtí se mnohdy dozvídáme až zpros-

tøedkovanì skrze rodièe a uèitele. Toto mapování dokáže po-

stihnout pouze to, co je klientovi zøejmé, nezahrnuje tzv. „sle-

eping efekt“, tj. že nìkterá zmìna se projeví ve vývoji pozdìji,

nejsme schopni postihnout napøíklad dopad korektivní

zkušenosti.

Z pohledu rodièù dochází u dìtí k tìmto konkrétním

posunùm:

a/ Vztahy s vrstevníky, rùst zájmu o druhé.

b/ Vztah s rodièem se promìnil, panuje vìtší dùvìra, dítì ví-

ce komunikuje s rodièem, vypráví o skupinì.

c/ Osobnostní zmìna, rodiè si všímá dospìní dítìte, vyrostlo,

prošlo vizuální promìnou, nìkdy je samostatnìjší.

d/ Sebeovládání, sebevìdomí dítìte, zvládání emocí. Rodièe

popisují, že udìlal velký krok, „zvládá šikanu“ – spíše ve

smyslu zvládá provokace dìtí, pošťuchování, nereaguje tak

prudce, nebere si vìci tak osobnì.

e/ Lepší komunikace s vrstevníky.

f/ Zmírnil se odpor. Pøekoná, že se mu do skupiny nechce jít.

g/ Zisk mùže být zároveò ztrátou: Nìkdy se dostává zmìna

do rozporu s požadavky školy („úspìšná“ prevence narazí na

potíže ve škole: lepší vztahy se spolužáky vs. horší známky;

pochopení smysluplnosti pravidel – dìti ptají po smyslu akti-

vit vs. škola diskusi nepøipouští, chápe ji jako provokaci apod.)

Posuny z pohledu dìtí aneb o èem mluví/píší dìti pøi

evaluaci. V kvìtnu dìti pracují s metodickým listem „Èaso-

vá osa: Jaký jsem byl pøed rokem a jaký jsem teï? „Co jsem

se nauèil ve skupinì?“ Následující kategorizace tøídí oblas-

ti, v nichž se dìti cítí jinak:

a/ Sebeovládání: nauèil jsem se odolávat provokování, nevší-

mat si toho, jedním uchem tam druhým ven. Byl jsem cizinec

a pro všechny neznámý. Byl jsem agresivní, nechal se vypro-

vokovat, vyvést z míry… Jsem o nìco klidnìjší a trpìlivìjší

a mám kámoše….

b/ Aktivity: hry, ostrovy, pufíci, malovat.

c/ Vztahy s vrstevníky: dovednosti ve skupinì, poslouchat

ostatní. Nauèil jsem se lépe chovat ke spolužákùm. Jsem

šťastnìjší (nešikanují mì, neprovokují, berou mì do hry, po-

máhají mnì)…. Nauèil jsem se kamarádství…

d/ Pøizpùsobit se školní normì: Byl jsem nenormální, nosil

jsem každý den poznámky, to není normální, uèitelka byla

zasedlá, zlobil jsem ji, teï mám tak 3 poznámky za mìsíc…

Jsem: normální… Nauèil jsem se být normální…

e/ Emoce: Jsem šťastnìjší, klidnìjší.

f/ Rùstová zmìna: Mít to za sebou, vyrùst, být velký a dese-

tiletý. Byl jsem: malý, nerozvážný … Jsem: velký, rozvážný J.

Celkovì lze konstatovat, že se u dìtí zlepšuje vztah

k vrstevníkùm, adaptace ve škole, komunikaèní dovednosti,

chování celkovì, u dìtí klesá míra bìžné denní agresivity,

roste sebeovládání. Posuny ve vztazích k vrstevníkùm/

s vrstevníky vycházejí významnì i v kvantitativním hodno-

cení, vidí je rodièe, dìti i uèitelé. Dìti i rodièe si u dítìte po ro-

ce pùsobení ve skupinì všímají osobnostní/rùstové zmìny,

dítì pøirozenì zraje a zároveò je stimulováno skupinou (na-

pøíklad k vyšší samostatnosti). Rodièe si u dítìte navíc vší-

mají poklesu odporu pøi docházce na skupinu. Dìti naopak

reflektují èinnosti, jimž se v uplynulém roce vìnovaly.

Co jsme se dozvìdìli o ziscích rodièù po roce stráveném

ve skupinì?

Jak hovoøí o svých ziscích ze skupiny rodièe po roce

fungování? V èem naplnily skupiny jejich oèekávání a v èem

zùstali rodièe nedosyceni? Zdrojem tìchto informací jsou ze-

jména rozhovory s rodièi.

Rodièe souhrnnì pociťují posun v 10 oblastech: získali

sociální kontakt, pocítili univerzalitu a relativitu svých po-

tíží a následné zklidnìní, obdrželi informace a osvojili si nì-

které strategie zvládání dítìte, nìkdy se zmìnil jejich vztah

k medikaci, strávili s dítìtem více èasu, více komunikovali

a vidìli jej v interakci s ostatními. Skupina pøispìla též k je-

jich osobnímu rozvoji. Èasto se pak vyjasnil/polarizoval je-

jich vztah ke škole a uèitelùm, a to v pozitivním i negativ-

ním slova smyslu.2 Za všechny alespoò jeden výrok tatínka

žáka páté tøídy po roce práce na skupinì: „Já z té páté tøídy
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2/ Kategorie vztahu se školou nabyla pøedem neoèekávaného významu

a ukázala se pro rodièe dìtí jako velmi dùležitá. Na to, jakým smìrem se bude

tento vztah vyvíjet, má vliv z rodièovského pohledu 6 základních okolností. Pozi-

tivnímu rozvoji vztahu ke škole napomáhá prezentovaný osobní vztah uèitele

k dítìti (lidskost a srdeènost), nenálepkování dítìte (vyvarování se pøedsudkù,

èerstvý start), respektování jeho diagnózy a navrženého IVP, vzájemná komuni-

kace se školou a bezprostøední øešení problémù, pozitivní (èi žádná, chápána ja-

ko pozitivní) zpìtná vazba ze školy, jasná pravidla, srozumitelnost a spravedl-

nost v øešení konfliktù. Naopak absence nìkterých tìchto prvkù vede rodièe ke

kritice školy a nìkdy až ke snaze zmìnit školu èi vyuèujícího. Nìkdy tento zásah

dítìti pomùže, èasté støídání však zhoršuje jeho už tak obtížnou adaptaci a roz-

táèí zaèarovaný kruh.



mám opravdu dobrý pocit, že snad od toho minulého roku

jsem nemusel jít z tìch tøídních schùzek kanálama, že jsem

nemìl pocit, že to moje dítì je to nejhorší, co mohlo být. Mohl

jsem jít hlavním vchodem.“

� 5 DISKUSE

� 5 / 1 Diskuse k metodologii výzkumu
Zde prezentovaný typ evaluace pøináší celou øadou metodo-

logických otazníkù. Za prvé nelze zcela identifikovat vliv

nìkterých promìnných na výsledek. Vliv skupiny neprobí-

há v izolaci. Lambert (2010) popsal asi nejznámìjší typolo-

gii „Spoleèných faktorù“, které mají vliv na prùbìh terapie.

Podle Lamberta se na zmìnì podílí z 40 % mimoterapeutic-

ká zmìna, z 30 % terapeutický vztah, pouze z 15 % specific-

ké terapeutické intervence a techniky a zbylých 15 % pøipa-

dá na efekt oèekávání/placebo. Navíc, výzkum mìøí zmìnu

prostøednictvím vlastního, tedy nestandardizovaného, do-

tazníku, což mùže být zdrojem subjektivity zjištìní.

Dalším konkrétním metodologickým problémem zù-

stává otázka celkové èetnosti zlepšení, kolik procent klien-

tù se zlepšilo, jsou to 2/3 uvádìné nìkterými zahranièními

výzkumy? Výzkum nenabízí jediné procentuální èíslo, které

by umožnilo snadnou orientaci, jde více do konkrétních po-

drobností, zamìøuje se na statistický význam zmìny v díl-

èích kategoriích.

Za daného nastavení výzkumu je vysoké riziko „bias“.

S tím úzce souvisí rozdíl mezi výzkumným a pøípadovým

užitím situace dle hermeneutického paradigmatu. Je zde

míšení rolí, terapeut vs. výzkumník v oblasti cílù poznání

a využití poznatkù, porozumìní situaci, vztahu mezi objek-

tem a subjektem a rolí jazyka v evidenci porozumìní (Štech,

1999, pp. 39–40). Riziko „bias“ je v podobných typech výzku-

mù èasto vysoké (Furlong, 2012).

Další metodologickou komplikací je nejednotnost vzor-

ku v oblasti diagnózy. Pøesto se však vzorek jeví jako „prù-

mìrnì specifický“ ve srovnání se zahranièními výzkumy po-

dobného charakteru (Prout, Brown, 2007, p. 21). V pøípadì

prezentovaného výzkumu je èásteèná generalizace pro po-

pulaci dìtí s ADHD možná.

Velikost vzorku pro kvantitativní hodnocení je 35 res-

pondentù, pro kvalitativní analýzu 21 rozhovorù. Na kvali-

tativní výzkum je to vzorek dostateèný, srovnatelný i s me-

zinárodními výzkumy (Prout, 2007, p. 22; srovnej Kolèáro-

vá, Lacinová, 2008, 7 respondentek). Na kvantitativní

posouzení je 35 respondentù pomìrnì málo a signalizuje

všeobecnì malou míru zobecnitelnosti. Weisz et al. (2005)

navrhují 50 respondentù pro výzkumnou i kontrolní skupi-

nu, aby byla zajištìna adekvátní statistická síla. V reálu

však uvádí, že jsou bìžné výzkumy s cca dvacítkou respon-

dentù v každé skupinì.

Již v poèátku jsme hovoøili o absenci kontrolní skupi-

ny, v pøípadì neexperimentální evaluace pracujeme pouze

se skupinou, která byla podrobena intervenci. V dùsledku

tohoto postupu, odùvodnìného nemožností sestavit kontrol-

ní skupinu z etických dùvodù, není možná porovnatelnost

a není tak možno stanovit hodnotu ES, velikost úèinku, kte-

rou bychom porovnali se zahranièními studiemi (srovnej

Pfiffner, McBurnett, 1997).

Integrita léèby není zcela zaruèena – výsledky tedy

platí pro konkrétní roèníky, konkrétní tým pracovníkù, zá-

vìry nelze zcela zobecnit a domnívat se, že model bude pøes-

nì stejnì fungovat v jiné PPP, což však nevyluèuje možnost

inspirace. V našem pøípadì se jako øešení nabízí vytvoøení

manuálu a dále externí supervize terapeutù.

Slabinou výzkumu je, že evaluace sleduje pouze bez-

prostøední zmìnu, zamìøuje se na její kvantitativní a kvali-

tativní hodnocení s odstupem 2–4 týdnù. Nedozvídáme se

nic o efektu „follow-up“.

Weisz,Doss, Hawley publikovali v roce 2005 zásadní

analýzu 40 let studií a výzkumù z let 1962–2002, která ma-

povala silné i slabé stránky výzkumù. Tento výzkum se do-

kázal vyvarovat následujících chyb èasto kritizovaných v li-

teratuøe: skupina je demograficky témìø jednolitá, nárok

na komprehensivnost, komplexnost mìøení výsledkù je

mnohonásobnì splnìn, výrazným pozitivem je reprezenta-

tivnost studií pro klinický terén a fakt, že model zde pøed-

stavený je dle možností evaluován.

� 5 / 2 Diskuse výsledkù výzkumu
Je možné použít výzkum jednoho subjektu pro generalizaci

efektivity? O tento cíl neusilujeme, chceme k tématu pouze

pøispìt analýzou jednoho konkrétního modelu a zobecnìní

je možné pouze pro konkrétní pracovištì, jeden typ klientù

a urèité rysy zmìny v jejich chování, které se ukázaly jako

opravdu významné (i statisticky), napøíklad posun ve vrs-

tevnických vztazích, posun ve zvládání emocí, u rodièù kate-

gorie univerzality a relativity a polarizace vztahu ke škole.

Preventivní práce s dìtmi je velmi specifická a zkou-

mání její efektivity je ještì komplikovanìjší. Není možné

oddìlit vliv psychoterapie od pøirozené maturace. Nìkteré

symptomatické manifestace by navíc v dospìlosti mohly být

považovány za patologii, ale u dìtí mohou být vývojovì

pøirozené.

V zakázkách ke zmìnì na poèátku skupin nacházíme

øadu shodných rysù s potížemi, které vnímají ve výchovì

svých dìtí matky ve studii Kolèárkové a Lacinové (2008).

V mnohém se obì studie shodují, pouze u rodièù z Prahy 6 je

zmìna školy vázána spíše k nadìji na nový start bez nálep-

kování, rodièe v ní vidí šanci, východisko, jsou optimistiètìj-

ší. Pro brnìnské matky je zmìna školy spojena spíše s nejis-

totou a obavami.

Kvantitativní analýza dospìla k závìru pozitivního po-

sunu dìtí ve vztazích s vrstevníky, kamarády, spolužáky.

Významný posun nastal též v oblasti chování ve škole a cel-

kové situaci dítìte. Také v kvalitativním hodnocení se mezi
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vnímanými zmìnami ocitl vztah dìtí k vrstevníkùm, adap-

tace ve škole, komunikaèní dovednosti, chování celkovì,

vzrostlo ovládání negativních emocí. Studie dospívá k po-

dobným závìrùm jako Pfifferová a McBurnett v roce 1997

ve výcviku dìtí v sociálních dovednostech. U jejich skupin

(vzorek 27 dìtí vèetnì kontrolní skupiny) došlo ke zlepšení

v sociálních dovednostech i v problémovém/nebezpeèném

chování. Pfifferová a McBurnett však tvrdí a dokládají

úspìšným folow-up po 4 mìsících, že tìchto zmìn lze v jejich

modelu dosáhnout i bez aktivace rodièù a v krátkodobém

horizontu osmi setkání. Podobných výsledkù dosáhli v roce

1999 ameriètí psychologové Shechtman a Ben-David

(1999). Naopak, argumenty pro nácvik sociálních dovednos-

tí u klientù s ADHD nepodporuje metaanalýza dánských

autorù z roku 2011 (Storebø, 2011).

Dále se v kvantitativním šetøení ukázalo, že se subjek-

tivnì zlepšil vztah žáka a jeho uèitele, uèitelé si myslí, že se

posunul i jejich vztah s rodièi. Rodièe jsou v tomto odhadu

mírnìjší. V objektivním mìøení se posun nepotvrdil. Logic-

ky se nabízí vztah mezi subjektivním hodnocením a kvalita-

tivními závìry: polarizací vztahu rodièe ke škole. Jejich

vztah se obecnì nezlepšil, avšak polarizoval – došlo ke smí-

øení èi ke zmìnì školy. Vzhledem k tomu, že hovoøíme

o skupinì dìtí, které podstupují program z dùvodù adaptaè-

ních a komunikaèních obtíží a které se obtížnì soustøeïují

a hùøe reagují na zmìny, vidíme tuto nestabilitu školního

prostøedí jako vysoce rizikový faktor.

Z kvalitativního hlediska pocítili rodièe dìtí ve vìtšinì

pøípadù univerzalitu a relativitu svých potíží a následné

zklidnìní, které na zaèátku žádali. Èásteènì získali též no-

vé informace. Takovéto úèinky uvádí též Yalom (2007, pp.

21–37) pøi popisování terapeutické zkušenosti èlena skupi-

ny. Vzhledem ke shodì se lze domnívat, že nejen v dìtské,

ale i v rodièovské skupinì se nastartoval skupinový proces.

Efekt zapojení rodièe není kvantifikován, odvozujeme

jej pouze sekundárnì a kvalitativnì. Setkáváme se s názo-

ry, že zapojení rodièe není nutné (Levitt, 1971; Pfifferová

a McBurnett, 1997, Shechtman a Ben-David, 1999) a kon-

frontujeme je s tvrzením, že práce s rodièi zvyšuje úèinnost

terapie dìtské (Dowellová, 2005; Reynolds, Gutkin, 1999;

Oord, 2012). Námi popisovaný rozsah zmìn podporuje mul-

tisystémové zamìøení modelu, neboť vìtšiny z nich mohlo

být dosaženo pouze pøi zahrnutí rodièù do procesu a spolu-

práce se školou se ukázala jako klíèová.

Zároveò je úèinnost pùsobení modifikována vìkem.

Spolupráce s rodièi je efektivní více u dìtí do 12 let než

u adolescentù, stejnì tak z multimodálních (èi multisysté-

mových) programù profitují nejvíce dìti mezi 9. a 11. rokem

vìku. Nácvik cílený na sociální dovednosti má nejlepší úèi-

nek mezi 3.–8. rokem vìku (Beelmann, 1999). S vìkem kle-

sá význam práce s celým rodinným systémem (Weisz, 1990;

Smyrnios, Kirkby, 1993). Z toho vyplývá, že maximum péèe

by se mìlo smìøovat již k dìtem na prvním stupni a jejich

rodinám, tak jak to nabízí model na Praze 6.

Efekt dlouhodobosti (práce se skupinou po celý školní

rok) není prokázán, v kontextu zahranièních výzkumù se

dokonce ukazuje, že pokud by setkání trvala pouze jedno

pololetí (cca 10–15 setkání), mohla by být stejnì úèinná ne-

bo dokonce úèinnìjší (Smyrnios, Kirkby, 1995; Weisz, 1990,

in Reynolds, Gutkin,1999; Leichsenring et al., 2008; Win-

kelmann, 1993)). Kratší model by umožòoval nìkterým dì-

tem pokraèovat, ale u jiných by delší péèe nebyla nutná.

� 6 ZÁVÌR
Celkovì tedy zjišťujeme, že po skonèení roèního programu

se zlepšil vztah dìtí k vrstevníkùm, adaptace ve škole, ko-

munikaèní dovednosti, chování celkovì, vzrostlo sebeovlá-

dání. Posuny ve vztazích k vrstevníkùm/s vrstevníky vy-

cházejí významnì i v kvantitativním hodnocení, vidí je rodi-

èe, dìti i uèitelé, jsou tedy nejvýznamnìjším efektem

poskytované péèe. Dìti i rodièe si u dítìte po roce pùsobení

ve skupinì všímají osobnostní/rùstové zmìny, dítì pøiroze-

nì zraje a zároveò je stimulováno skupinou. Rozlišit zde po-

díl pøirozené maturace a vlivu skupiny není možné. Je mož-

né, že by stejnì efektivní byla i skupina s kratším trváním.

Základní požadavky na zmìnu u dìtí se zdají alespoò

zèásti prokázány. Kvalitativnì i kvantitativnì významné se

jeví téma vztahu rodiny a školy, které by si zasloužilo

v kontextu péèe o dìti s problémy v adaptaci detailnìjšího

rozpracování.

Role autorky: Autorka vedla po dobu sedmi let výše zmí-

nìné skupiny v rámci pracovního týmu PPP6 jako lektorka

indikované prevence, následnì se rozhodla pro realizaci vý-

zkumného šetøení. Navrhla celou studii a realizovala ji

v rámci své dizertaèní práce na dané téma. Pracuje na Ka-

tedøe psychologie PedF UK a Klinice adiktologie 1. LF

a VFN UK v Praze.

The role of the author: As an indicated prevention trainer

on the PPP6 working team, the author facilitated the

above-specified groups for seven years. She then decided to

conduct a research survey. She designed the entire study

and carried it out as part of her dissertation thesis on the sa-

me topic. She works at the Department of Psychology of the

Faculty of Education of Charles University and the Depar-

tment of Addictology of the 1st Faculty of Medicine of Charles

University in Prague and of the General University Hospital

in Prague.
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