
SOUHRN 
Cílem této diplomové práce bylo uvést výsledky a závěry studie zabývající se 

drogovou problematikou. Podkladem studie byl dotazníkový průzkum provedený mezi 

studenty třetího ročníku FaF UK v zimním semestru akademického roku 2006/2007. Ve 

zkoumaném souboru bylo celkem 200 respondentů (z toho 82,5 % žen a 17,5 % mužů) 

s věkovým průměrem 21,9let. Téměř všichni byli české národnosti, stejně tak i jejich 

rodiče. 

Za nejvíce nebezpečné chování spojené s návykovými látkami považují studenti 

nejčastěji rekreační užívání drog, konzumace alkoholu a kouření jsou jimi více 

tolerovány. 

Z dotázaných respondentů jich dvě třetiny alespoň jednou v životě kouřily, 

přičemž první zkušenost s kouřením datují nejčastěji do období 14 až 16 let. Zkušenost 

s kouřením se ukázala jako statisticky významná v souvislosti s užíváním ilegálních 

drog. Současných kuřáků je 30,0 %, téměř polovina z nich (45,5 %) je pouze 

příležitostnými kuřáky. Spotřeba cigaret u denních kuřáků nepřesahuje 20 cigaret. 

Všichni dotázaní si uvědomují škodlivý efekt kouření na lidský organismus, jako 

nejčastější onemocnění způsobené kouřením uvedli rakovinu, přesto 10,0 % kuřáků 
s kouřením přestat nechce. 

Konzumace alkoholu je všeobecně společností tolerována, mezi studenty 

3. ročníku FaF UK jsou pouze 4,0 % abstinentů. Konzumace alkoholu se také jeví jako 

statisticky významná v souvislosti s užíváním ilegálních návykových látek. Konzumenti 

alkoholu pijí víno, destiláty a pivo – v pořadí od nejčastějšího k méně častému. Pouze 

17,0 % respondentů se ani jednou neopilo. Přístup většiny studentů ke konzumaci 

alkoholu a řízení motorových vozidel je však zodpovědný, tzn. pití pouze 

nealkoholických nápojů. 

Třetina z dotazovaných studentů má zkušenost s ilegální drogou, převážně 
konopnými drogami (marihuanou, hašišem) a léky se sedativním účinkem (na 

uklidnění, na spaní). Dle provedených chí-kvadrát testů neexistuje statisticky významná 

souvislost mezi pohlavím a užíváním ilegálních látek a ani profese, kterou rodiče 

respondentů vykonávají, se pro tuto skutečnost nejeví jako významná. Třem čtvrtinám 

studentů, jenž mají zkušenost s ilegální drogou, látku nabídl známý, 26,5 % jich 

návykovou látku vyhledalo samo a pouze 5,9 % nabídla drogu neznámá osoba. Tři 

čtvrtiny z nich si drogu koupily. Nejčastějšími důvody pro užití ilegální drogy jsou 
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povyražení, zvědavost (touha poznat nové pocity, zjistit o co jde) a relaxace. K užívání 

ilegálních drog dochází nejvíce na oslavách a party, při setkání s přáteli a v hospodách 

a barech. Jako nejčastější příjemné pocity následující po užití ilegálních drog studenti 

uvedli psychickou a fyzickou pohodu a euforii, k nepříjemným jmenovaným pocitům 

patřil smutek, úzkost a pocit ztráty vlastních myšlenek. 

Z konkrétně zjišťovaných psychických poruch se nejčastěji u studentů 
vyskytovali poruchy spánku, obsese-kompulze a mezilidská citlivost, paranoidní tvorba 

myšlenek a deprese. Souvislost s užíváním ilegálních látek a výskytem psychické 

poruchy jsme prokázali pouze u poruch spánku, u ostatních poruch tato souvislost 

prokázána nebyla. 


