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Co je PREVenture?

• Metodika indikované primární prevence užívání drog 
postavená na krátké intervenci odpovídající
specifickým rizikovým osobnostním rysům

• Cílová skupina žáci a studenti od 14 do 17 let 
(tj. cca 8. st. ZŠ až 2. stupeň SŠ)

• Výzkumem podložená (př. Conrod, Stewart, 
Comeau, & Maclean, 2006)

• Potenciál k adaptaci pro minority i pro jiné rizikové
chování mimo užívání drog (selektivní prevence)



Historie metodiky
Dr. Patricia J. Conrod
National Addictions Centre, Institute of Psychiatry, London, UK

Dr. Sherry H. Stewart
Department of Psychology, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada

• 12ti-letý výzkum
• Diagnostika rizikových osobnostních faktorů

(ověřování, výběr a tvorba metod)
• Tvorba Intervence založené na těchto faktorech
• Výzkumy Efektivity těchto intervencí

> snížení problémového pití, vyšší procento abstinence 
po 6 a 12 měsících oproti kontrolní skupině atp.



Jak PREVenture vypadá a funguje?

• Metodický manuál pro lektora (pedagoga),
• Ilustrované barevné sešity pro studenty (36 stran)
• Systém školení lektorů (facilitators)
• Na osobnostní faktory zaměřená intervence
• Postaveno na specifickém profilu jedince dle 

screenigové metody SURPS 4 škály <> 4 sešity

- Přecitlivělost (Anxiety sensitivity)
- Vyhledávání vzrušení (Sensation seeking)
- Beznadějnost (Hopelessness)
- Impulzivita (Impulsivity)



Klinická validita metodiky PreVenture
(Conrod et al., Psychology of Addictive Behaviors, 2000)

• Krátká intervence (2x 90 minut, nebo 4x 45 minut)
• KBT techniky, motivační rozhovory, edukace

Psycho-edukační komponenta
Behaviorální komponenta
Kognitivní komponenta
Kognitivně-behaviorální komponenta

- Přecitlivělost (Anxiety sensitivity)
Dekatastrofizace a vystavování (Barlow & Craske, 1988)
- Beznadějnost (Hopelessness)
Práce s automatickými negativními myšlenkami (Beck & Young, 1985)
- Impulzivita (Impulsivity)
“zastav se”, “soustřeď se ”, “vyber si”(Kendall & Braswell, 1985), 
- Vyhledávání vzrušení (Sensation seeking)
Práce s nudou a potřeba stimulace…



Vyhledávání vzrušení
(Sensation seeking)

Bývá jednoznačně spojováno s nadměrným pitím alkoholu a zároveň se 
zvýšeným rizikem nežádoucích důsledků jeho konzumace (Conrod, 
Peterson, & Phil, 1997; Schall, Kemeny, & Maltzman, 1992). 

Tento rys je charakterizován touhou po intenzivních a nových prožitcích 
(Zuckerman, 1994). Projevuje se zvýšenou mírou riskování či 
lehkomyslným chováním, např. nebezpečným řízením motorových 
vozidel, krádežemi v obchodech, nechráněným sexem a užíváním 
alkoholu a jiných drog (Arnett, 1994).

Konzumace alkoholu je motivována intenzifikací pozitivních emocí
(enhancement-motivated drinking) (Cooper et al., 1995).

Není prokázáno, že by osoby, které vykazují vysokou míru potřeby 
vyhledávat vzrušení, byly nutně zároveň impulzivní (Conrod, Phil, 
Stewart, & Dongier, 2000), byť tyto dva rysy se mohou objevovat 
současně.



Beznadějnost – NM (Hopelessness)
Bylo prokázáno, že mladí lidé zažívající pocit beznaděje, mají

sklon k týmž negativním automatickým myšlenkám, které se 
vyskytují při depresi. Mají tendenci své negativní zážitky 
paušálně projektovat do situací různé povahy a vztahovat na 
sebe vinu za vznik nepříznivých situací. 

Tito lidé své pocity beznaděje často řeší uzavíráním se před 
světem (vyhýbají se situacím obnášejícím sociální interakci), 
závislostí (cítí se lépe, jsou-li závislí na druhých) nebo 
užíváním alkoholu anebo jiných drog, případně kombinací
těchto projevů. 

K pocitům beznaděje či negativnímu myšlení mimo jiné patří
pocit neschopnosti, pesimismus, introverze a plachost. I když
smutek a negativní myšlení jsou do určité míry normální, pro 
mnohé dospívající je pesimismus a pocit neschopnosti 
všudypřítomným prvkem jejich života. Uvádějí, že se velmi 
často cítí zbyteční a mnoho času tráví o samotě.



Impulzivita (Impulsivity)
Je osobnostní faktor, jenž se vyznačuje tím, že člověk jedná dříve, 

než stačí domyslet důsledky svého jednání. Je spojována se 
zvýšeným rizikem raného nástupu problémů s alkoholem a 
drogami (Pulkkinen & Pitkänen, 1994).

Působí jako samostatný nositel rizika alkoholismu v rodině (Sher, 
1993). 

Impulzivita je charakterizována nedostatečnou schopností
oddálení behaviorální reakce v konfrontaci s možností
okamžitého „posílení“ (Spoont, 1992). Z důvodu deficitu 
autoregulace představuje tato veličina individuálního rozdílu 
rizikový faktor z hlediska zneužívání drog, které jsou zdrojem 
okamžitého posílení (Pihl & Peterson, 1995).

Použijeme-li Cooperovu (1994) klasifikaci motivů k pití alkoholu, 
pak je konzumace u mladých impulsivních lidí motivována 
intenzifikací pozitivních emocí (enhancement-motivated 
drinking) (Conrod, Stewart, Pihl, Cote, Fontaine & Dongier, 
2000). 



Přecitlivělost (Anxiety sensitivity)
Osobnostní rys, který bývá spojován se zvýšenou mírou 

konzumace alkoholu (Stewart, Peterson, & Pihl 1995; 
Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2001a, Conrod, Pihl, & 
Vassileva, 1998) 

Specifický strach z tělesných vjemů, úzkost a katastrofické
scénáře v podobě somatického onemocnění, ztrapnění se 
ve společnosti nebo ztráty duševní kontroly 
(Reiss, Peterson, Gursky, & McNally, 1986).

Motivy k pití alkoholu (Cooper, 1994):
• zvládnutí krizových situací (coping-motivated drinking) 

(Stewart, Samoluk, & MacDonald, 1999) 
• přizpůsobení se okolí (conformity-motivated drinking) 

(Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2001b). 



Přecitlivělost a motivy k pití alkoholu

Panika Budoucí
problémy

Budoucí pro-
blémové pití

Přecitlivělost

Problémy 
s pitím

Konformní
pití

Pití kvůli zvládání
úzkosti



Screening pomocí SURPS
a) Negativní myšlení:

čísla položek: 1*, 4*, 7*, 13*, 17, 20*, 23*

b) přecitlivělost (AS):

čísla položek: 8, 10, 14, 18, 21;
c) impulzivita (IMP):

čísla položek: 2, 5, 11, 15, 22;

d) vyhledávání vzrušení (SS):

čísla položek: 3, 6, 9, 12, 16, 19;
bodové ohodnocení položek s hvězdičkou (*): 

4 – „rozhodně nesouhlasím“; 3 – „nesouhlasím“; 
2 – „souhlasím“; 1 – „rozhodně souhlasím“;

bodové ohodnocení položek bez hvězdičky: 
1 – „rozhodně nesouhlasím“; 2 - „nesouhlasím“; 

3 – „souhlasím“; 4 –„rozhodně souhlasím“;

































odměna = peníze 
na počítačovou hru 



O D M Ě N A



odměna = zábava 

odměna = volnost




