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SOUHRN: Nedostatek pozornosti vìnovaný problematice genderu vede v prevenci èasto
k opomíjení rozdílù mezi pohlavími. V této práci se zamýšlíme nad dosavadními výzkumnými
poznatky o efektivitì preventivních programù ve vztahu k dívkám, které mohou odborníkùm
z praxe a výzkumným pracovníkùm pomoci najít odpovìdi na nìkteré z otázek týkajících se
rozdílných reakcí dívek a chlapcù na preventivní intervence. Zkoumány byly školní a komunitní
preventivní programy evidované v národním registru vìdecky podložených programù a postupù
vedeném americkým úøadem pro služby v oblasti léèby závislostí a duševních poruch (SAMHSA),
jakož i programy evidované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost
(UNDOC, 2016). Výsledky byly roztøídìny podle pohlaví. Studie analyzuje pìt preventivních programù, jejichž úèinnost byla prokazatelnì vyšší u dívek: Self-Management and Resistance
Training (SMART), (2) ALERT Plus, (3) ATHENA, (4) elektronický program pro matky a dcery
a (5) program Strengthening Families. Z výsledkù našeho pøehledu vyplývá, že (i) doposud byla
hodnocena pouze menšina preventivních programù a jen v nìkolika z tìchto pøípadù byla
provedena analýza, jež by pøihlížela k rozdílùm mezi chlapci a dívkami, (ii) pouze dva z tìchto programù zohledòují genderová specifika, (iii) pokud dívky sportují, neznamená to automaticky, že
nebudou chtít být hubené nebo že budou imunní proti užívání návykových látek, (iv) v nìkterých
pøípadech zjištìná vyšší efektivita urèitého programu ve vztahu k dívkám platí u dívek ve vysoce
rizikových situacích a (v) aktivní zapojení matky pøispívá k redukci užívání u dìtí i u matek. Výstupy
studie jsou diskutovány z hlediska relevance genderovì orientované analýzy dat týkajících se
užívání návykových látek a jeho prevence. Nastínìny jsou nové oblasti výzkumu.
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