
Dne 17. 10. 2022 byla v  rámci 19. ročníku konference 
Primární prevence rizikového chování (PPRCH) spuš-
těna Interaktivní platforma podpory duševního zdraví 
a prevence rizikového chování IPREV (iprev.cz). V rámci 
spuštění platformy proběhla také dne 15. 11. tisková kon-
ference v prostorách Akademického klubu 1. LF UK. Kro-
mě tvůrců webového portálu přijali pozvání též ředitelka 
inspekční činnosti České školní inspekce Mgr. Vladislava 
Coufalová, MBA, PaedDr. Michal Černý z MŠMT ČR a ze za-
hraničí zavítal dr. Gregor Burkhart z  EMCDDA. Na obou 
akcích byla platforma představena ve své celé šíři i se zá-
zemím, ze kterého vyrůstá a na které odkazuje.

IPREV navazuje zejména na projekty VYNSPI I a VYNSPI II 
a digitalizuje výsledky více než dvaceti let vývoje systé-
mu prevence rizikového chování ve školském prostředí. 
Portál je v  souladu s  otevřenou vědou, tzv. open access 
přístupem, který umožňuje vědecké poznatky prezen-
tovat v  elektronické podobě širokému spektru cílových 
skupin. V  konkrétním případě portálu IPREV je tímto 
způsobem cíleno na kultivaci bezpečných a  funkčních 
preventivních strategií, politik a  samotných programů 
a intervencí. Platforma IPREV cílí na široké spektrum cí-
lových uživatelů, ke kterým patří na jedné straně příjem-
ci primárněpreventivních programů, jimiž jsou zejména 
základní, ale i střední školy. Ve školách se zaměřujeme na 
jejich ředitele jako nositele rozhodovacích kompetencí 
a zodpovědnosti za primární prevenci a na školní metodi-
ky prevence jako na výkonnou složku primární prevence 
ve školách. Platforma je určena též krajským metodikům 
prevence a dalším zúčastněným profesionálům. Na dru-
hé straně jsou cílovou skupinou poskytovatelé primárně-
preventivních programů, tedy různé subjekty z  oblasti 
neziskových organizací a  pedagogicko-psychologických 
poraden. V neposlední řadě jsou v platformě integrovány 
užitečné informace pro rodiče dětí.

IPREV je praktickým nástrojem pro rozvoj a  šíření ově-
řených preventivních programů v  oblasti duševního 
zdraví a prevence rizikového chování. Pomáhá zvyšovat 
dostupnost kvalitních programů a  intervencí, poskytuje 

informace o prevenci a podporuje profesionály v dalším 
rozvoji. IPREV integruje národní databanku ověřených 
preventivních programů, implementační podporu a sys-
témovou podporu vzdělávání odborníků v prevenci, ná-
stroje pro podporu kvality včetně monitorovacího sys-
tému SEPA a  metodickou podporu v  oblasti certifikací 
odborné způsobilosti, dále v  sobě integruje databanku 
ověřených evaluačních nástrojů. Cílem je tak propojit vý-
zkumné, vědecké a klinické praxe s realizátory, donátory 
a  lidmi v  přímém kontaktu s  cílovými skupinami pre-
ventivních intervencí a programů a aplikovat komunitní 
model primární prevence, podpořit a kultivovat prostředí 
pro rozvoj a realizaci efektivních a bezpečných programů 
prevence v českých školách. Se svou rozsáhlou teoretic-
kou základnou může platforma sloužit k podpoře vzdělá-
vání pregraduálních studentů adiktologie a jiných oborů, 
které mají ve svých kurikulech témata z oboru primární 
prevence. Informace obsažené v IPREV odpovídají něko-
lika státnicovým otázkám, které studenti musí zvládnout 
ke svým závěrečným zkouškám. V  tomto mohou napo-
moci také dva integrované slovníky, jedním z nich je ter-
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minologický výkladový slovník a  druhým je překladový 
slovník pojmů z primární prevence.

IPREV zaštiťuje konsorcium institucí se zásadním vlivem 
na podobu školské prevence. Prakticky se jedná o memo-
randum institucí zahrnující Univerzitu Karlovu, OSPRCH, 
SZÚ, PPP Brno a Diagnostický ústav a středisko výchovné 
péče Praha 4. Platforma je řízena Radou IPREV, která je 
zastoupena prof. PhDr. Michalem Miovským, Ph.D., za Kli-
niku adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Marií Ne-
jedlou za Státní zdravotní ústav, PhDr. Lenkou Skácelovou 
za Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování 
a  Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno a   PaedDr. 
Janem Tomanem za Diagnostický ústav a  středisko vý-
chovné péče Praha 4. Dochází tak k  propojování vý-
zkumné, vědecké a klinické praxe s realizátory, donátory 
a lidmi v přímém kontaktu s cílovými skupinami preven-
tivních programů. Všechny služby portálu jsou bezplatné. 


