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SOUHRN: Vývoj a implementace primárnìpreventivních intervencí v Èeské republice prochází

složitou cestou. Setkat se je možné jak s rùznì kvalitní adaptací zahranièních programù,

tak s vývojem pùvodních intervencí. Bohužel je velmi rozšíøeným nedostatkem neadekvátnì

zpracovaná dokumentace tìchto intervencí znemožòující hlubší evaluaci pøípravy a procesu.

Souèasnì je relativnì nízká publikaèní kultura a dostupnost dokumentace. S tím úzce souvisí

èasto témìø nemožná realizace evaluace dopadù/efektivity takových programù, která má koøeny

jednak v insufienci dokumentace, ale též v nízkém zájmu realizátorù o provedení evaluace

a v slabé ekonomické a politické podpoøe provádìní tohoto druhu evaluace. Autoøi se proto

zamìøili na prùzkum domácí literatury a provedli šetøení, jaké studie byly za posledních 20 let

v Èeské republice publikovány a které splòují alespoò základní kritéria provádìní evaluaèních

studií preventivních intervencí z hlediska evaluace dopadù/efektivity. Identifikováno bylo celkem

5 studií (jedná se o programy: Kouøení a já, Komunitní program na Praze 6, Pøipraveni na život,

Drogy-Dùvod-Dopad, Unplugged). V textu pøedstavujeme souèasnou situaci v oblasti provádìní

evaluace efektivity preventivních intervencí v Èeské republice z perspektivy konkrétních

realizovaných studií. Tyto studie jednotnì popisujeme vèetnì metodiky, kterou byly provedeny

pøíslušné evaluaèní studie, a k jakým výsledkùm dospìly. Soubor uvedených studií tvoøí jakýsi

pomyslný základ dobré praxe v této oblasti výzkumu a mùže být nejen inspirací pro další podobné

studie, ale pøedevším pomoci více systematizovat budoucí aktivity na tomto poli a posloužit jako

základní teoretická i praktická báze.
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