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Anotace
Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj
k návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány
pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále obsahuje informace o opatření
problému ve zkoumaném městě. Také se soustředí na již provedené výzkumy, a to jak
v zahraničí, tak v České republice. Na základě jejich výsledků pak byly položeny výzkumné
otázky a formulovány hypotézy. Kromě zjištění postojů ostravských studentů středních a
vysokých škol se práce snaží zjistit, jaké faktory by samotný postoj mohly ovlivnit. Tyto faktory
byly rovněž stanoveny na základě již provedených výzkumů. Samotný výzkum bakalářské
práce byl prováděn pomocí strukturovaných anonymních dotazníků a následné analýzy
získaných dat v programu SPSS. Na základě výsledků analýzy byl vyvozen závěr, a to sice, že
ačkoliv mají vysokoškolští studenti větší zkušenost s návykovými látkami, jejich postoj k nim
je negativnější než u středoškoláků. Postoje středoškoláků jsou také více ovlivňované vnějšími
faktory. Oproti tomu postoj vysokoškolských studentů je zkoumanými faktory ovlivňován
minimálně.

Annotation
This thesis addresses the issue of addictive substances. Specifically the attitude towards
them by high school and university students from Ostrava. This paper explains terms used in
the research and contains information about gathering data from the examined city. It also
focuses on already finished researches done in Czech Republic as well as abroad and asks
questions based on their results. Not only it researches the opinion on drugs but it also tries to
find out what factors might change that attitude. These factors were also established by the
researches. The questions were asked by anonymous questionnaires and the data was analyzed
by the SPSS program. Thanks to said questionnaires I have been able to come to a conclusion
that while university students have generally more experience with addictive substances, their
opinion on them is more negative than the opinion of high school students. University students
also seem to not be influenced by external factors, where high school students tend to be
influenced by them a lot more.
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Úvod
K tématu této bakalářské práce pojícím se s městem Ostrava mě přivedla osobní
zkušenost týkající se odlišnosti postojů a názorů na návykové látky mezi ostravskými a
pražskými studenty. Tato odlišnost byla kromě změny města znát také při přechodu ze střední
na vysokou školu. To vzbudilo můj zájem, a tak jsem se o situaci návykových látek v Ostravě
chtěla dozvědět víc. Bohužel, informace týkající se ostravské drogové situace mezi studenty
středních a vysokých škol jsou velice strohé. Analýza z roku 2015 [Černý, Szotáková 2015]
pojednává o studentech pouze okrajově, navíc studenti vysokých škol do analýzy nejsou
zahrnuti vůbec. Kromě osobní zkušenosti je tedy důvodem zvolení tématu a místa výzkumu,
také dle mého názoru, nedostatečné zmapování situace ve městě Ostrava.
Tato bakalářská práce a její výzkum se od již provedené analýzy ostravské drogové
scény liší tím, že jeho těžištěm není již vzniklá problematika užívání návykových látek. Oproti
tomu bude zkoumat, co samotnému užívání návykových látek předchází. Konkrétně se tak
zabývá postojem k návykovým látkám u studentů středních a vysokých škol, co ho utváří,
ovlivňuje a jaký vliv má posléze samotný postoj na další jedincovy sociální interakce. Zabývá
se také účinností primární prevence ze studentovy perspektivy.
Cílem práce je tak na základě kvantitativního šetření zjistit, jaký je postoj k návykovým
látkám u studentů ostravských středních a vysokých škol, co tyto postoje může ovlivnit, a tak
získat nový obraz o problematice návykových látek mezi studenty v Ostravě. Záměrem práce
je také porovnat výsledky těchto dvou zkoumaných skupin a zjistit, do jaké míry se jejich
postoje liší. Cíle se tak mírně odchylují od původní verze, která měla zkoumat věkové skupiny
čtyři.
Práce je členěna do tří kapitol. Kapitola první čtenáře uvádí do samotné problematiky a
seznamuje ho tak se základními pojmy a teoretickými okruhy. Druhá kapitola se věnuje již
samotnému výzkumu, obeznamuje s jeho cíli, metodikou výběru výzkumného vzorku, tvorbou
výzkumného nástroje a způsobem sběru a analýzy dat. Kapitola třetí pak obsahuje shrnutí
zjištěných poznatků a srovnání dvou zkoumaných skupin.
Je mi zcela jasné, že kapacita výzkumu této bakalářské práce nepokryje celou oblast
středních a vysokých ostravských škol a že velikost zkoumaného vzorku nevypovídá o
celkovém stavu problematiky návykových látek na školách ve zkoumaném městě. Nicméně i
přes tento fakt výzkum v určitých mezích aktualizuje informace o situaci mezi studenty
10

středních škol, alespoň z malé části nastíní situaci týkající se studentů škol vysokých, a tak bude
přínosem ke zmapování ostravské drogové scény.

11

1

Teoretický úvod
V první části práce budou postupně představena teoretická východiska výzkumu.

Teoretický úvod je rozdělen na tři podkapitoly, přičemž každá podkapitola obsahuje informace,
které se nějakým způsobem pojí se samotným výzkumem práce.
První podkapitola zabývající se problematikou návykových látek si obecně klade za cíl
seznámit čtenáře se základními pojmy, které souvisejí s tématem a dále pak ve zkratce
informovat o situaci v České republice a ve zkoumaném městě – v Ostravě. Druhá podkapitola
pak pojednává o dvou věkových kategoriích, jakožto o zkoumané populaci a uvádí rizikové
aspekty těchto skupin. Poslední podkapitola obsahuje výsledky dalších provedených výzkumů
pojících se s tématem, ve které lze nalézt například porovnání české a zahraniční situace nebo
výsledky analýzy Ostravy, jakožto zkoumaného města.

1.1 Návykové látky a jejich problematika
Užívání návykových látek je patologický jev, který se vyskytuje téměř v každé společnosti
a Česká republika není výjimkou. Zejména po roce 1989 se svržením komunistického režimu
se otevřely cesty k nelegálnímu obchodu s návykovými látkami. Od té doby má celkový počet
závislých osob vzrůstající tendenci. [Vetešník, Jemelka 2011]
Veškeré návykové látky mohou být nebezpečné, ať už se jedná o návykové látky legální či
nelegální. Co se týče návykových látek legálních, jejich užívání není v České republice nic
neobvyklého. Také patří mezi látky, které jsou společností více méně tolerovány. [kol. autorů
sdružení SANANIM 2007: 15] To, že jsou tyto látky společenský přijatelné ale neznamená, že
nejsou pro uživatele rizikové.
Nebezpečí návykových látek celkově roste zejména v rovině mladých lidí. Tato skupina
mladých je v důsledku sklonů k riskování a touhy experimentovat náchylnější k tomu, aby
návykovým látkám propadla. [Nešpor 2011: 53] Ačkoliv v těchto kruzích může jít opravdu jen
o „nevinné“ experimentování, které má dočasnou trvanlivost, existují i takoví, u kterých
nezůstane pouze u občasného užívání návykových látek. Tak u jedince ve většině případů
počíná závislost. K drogám a návykovým látkám sahají často lidé, kteří trpí depresemi nebo
úzkostnými stavy, a právě požitím těchto látek se snaží od svých problémů oprostit. [kol. autorů
sdružení SANANIM 2007: 18] Tento důvod ale zcela jistě není jediným faktorem, který
člověka donutí k opakovanému užívání návykových látek. Samotnému počínání si
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s návykovými látkami předchází vybudování si postoje k těmto látkám. Proto je pro
porozumění této problematiky důležité nejprve pochopit, co utváří a ovlivňuje lidský postoj a
tím se pak lépe dostat k jádru problému.

1.1.1 Definice a klasifikace návykových látek
Ke každému pojmu existuje nejedna definice a u návykových látek tomu není jinak.
V tomto případě je také nutné si dávat pozor na zaměňování pojmu „návyková látka“ a „droga“.
Když se zaměříme na zahraniční výzkumy a odborné články, jen málo kdy narazíme na případ,
kdy se tyto dva pojmy rozlišují. Většinou se tak v zahraničních pracích setkáme pouze se
souhrnným pojmem „drugs“, což může být v rovině českého jazyka poněkud matoucí. Proto je
nutné si na začátek tyto dva pojmy od sebe odlišit.
Návykové látky celkově jsou tedy látky s vlastnostmi, které povzbuzují návykové nebo
pravidelné užívání neboli látky, které mají schopnost vyvolávat závislost. [Kalina et al. 2001:
70] Droga je pak označována za látku, která je požívána a zneužívána pro změnu nálady,
vědomí, povzbuzení či tlumení somatopsychických funkcí. [Hartl, Hartlová 2000: 122] Pojem
„droga“ se tak může jevit jako synonymum pro látky nezákonné a pojem „návykové látky“
můžeme chápat jakožto pojem nadřazený a komplexnější.
Návykové látky je také možné mnoha způsoby dělit, například dle účinku či velikosti
rizika pro uživatele. Vzhledem k výzkumné části práce a jeho pojetí budou návykové látky
v tomto případě děleny na legální a nelegální. V následujících dvou podkapitolách budou
nejužívanější návykové látky krátce představeny, se záměrem ujasnit si, s jakými látkami se
práce ve výzkumu potýká.
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1.1.1.1 Legální návykové látky
Název

Účinky
-

Alkohol

Negativní účinky a rizika

Pocit uvolnění a sebejistoty
Odbourává zábrany
Snižuje schopnost sebekontroly a vnímání
bolesti

Nikotin

Mírný stimulant
Zvyšuje krevní tlak a srdeční tep
Pocit uvolněnosti, odstranění napětí,
nervozity a odbourání stresu

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 142-143]

-

Riziko vzniku smrtelných nemocí,
jako rakoviny, onemocnění srdce a
cév, nemoci plic a cukrovky

[Ganeri 2001: 102-103]
-

-

Zvracení
Závratě
Celková slabost
Vysoká koncentrace alkoholu
způsobuje tlumení centra pro dýchání
a krevní oběh – může způsobit smrt

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 139]

[Ganeri 2001: 108]
-

-

Úleva od problémů, které uživatelé tíží

-

Léčiva

Riziko zneužití opiátových léků (např.
kodein)
Riziko nedodržení doporučeného
dávkování a následné předávkování

[Ganeri 2001: 92-98]

1.1.1.2 Nelegální návykové látky
Název

Účinky
-

Marihuana
a hašiš

-

Negativní účinky a rizika

Zpočátku povzbudivý účinek, pozdější
útlum
Bujará nálada a neutišitelný smích
Zkreslování času
Hlad, žízeň
Poruchy prostorového vnímání

-

Toxické psychózy
V případě dlouhodobého užívání
poruchy paměti
U mužů způsobuje impotenci

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 157]

[NICM 2018]
-

-

Povzbuzení nervové soustavy
Navýšení pocitu sebevědomí, síly a
pozornosti

Kokain

[Ganeri 2001: 25-26]

-

Po skončení účinků se může dostavit
deprese a únava
Toxické psychózy
Ztráta kontaktu s realitou
Při předávkování hrozí selhání srdce či
infarkt myokardu

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 168]
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Extáze a
MDA

-

Ovlivňuje psychiku
Mizí stres a zlepšuje náladu
Dává pocit vyrovnanosti a sblížení
s ostatními
MDA navíc halucinogenní účinky a delší
působivost

[NICM 2018]
-

-

-

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 164]

Způsobuje pocit uspokojení a euforii

-

Heroin

-

LSD a
lysohlávky

Celková otupělost
Silné halucinace
Změna prožívání emocí
Pocity euforie či hrůzy a úzkosti

-

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 158]

Pervitin

-

Způsobuje psychickou i fyzickou
závislost
Tolerance na látku rychle narůstá
Abstinenční příznaky zahrnují fyzickou
bolest
Devastace celého organismu

[Ganeri 2001: 37]
[NICM online]

[NICM 2018]
-

V kombinaci s jinými drogami možnost
smrtelné intoxikace již v běžných
dávkách
Poruchy tepelné regulace – možnost
přehřátí organismu a riziko vážného
poškození orgánů

Pocity euforie
Snížení únavy
Nechutenství
Vnímavost a pocit mimořádného
vzrušení

[Ganeri 2001: 17]
[NICM 2018]

„Bad trip“
Psychózy

1

[kol. autorů sdružení SANANIM 2007: 160-161]
-

Deprese
Paranoia
Stejná rizika jako u kokainu

[Ganeri 2001: 17]

1.1.2 Postoj k návykovým látkám a aspekty, které by ho mohly ovlivnit
Sklon ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a také na sebe sama.
[Hartl 1993: 151] Takto je definován pojem „postoj“ v psychologickém slovníku. Hartl ve své
knize zmiňuje, že postoje předurčují chápání, myšlení a cítění. Z těchto informací je možné
vyvodit, že právě postoj je tím, co člověka ovlivňuje v jeho jednání a celkově tak utváří jeho
osobnost. Postoje jedince tak ovlivňují celý jeho život, s kým se stýká, co dělá a jak se chová.
V případě této práce, postoj jedince k návykovým látkám může ovlivnit právě jeho počínání

1

Mimořádně špatný průběh intoxikace, uživatel může být fyzicky nebezpečný jak pro sebe, tak pro ostatní.
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s nimi a také vztahy s těmi, jejichž postoj je odlišný než ten jejich. Je nutno zdůraznit slovo
„může“, jelikož není pravidlem, že člověk, který k něčemu chová postoj negativní či pozitivní,
nutně zavrhuje všechno, co jeho postoj nesdílí.
Dle autorů, kteří se tímto pojmem zabývali, se postoje u člověka vyvíjejí během života
v sociálním prostředí a jsou ovlivněny sociálními vlivy. Každý jev je důsledkem nepřetržité a
pokračující interakce různých systémů. Jedná se o systém intrapersonální, interpersonální,
sociální a jiné. [Nešpor, Csémy 1996: 15] Z této systémové teorie, kterou ve své knize zmiňuje
Nešpor a Csémy a jejíž průkopníkem je Niklas Luhmann vyplývá, že stejně jako postoj jedince
ovlivňuje jeho další společenské interakce, tak i postoj samotný je ovlivňován různými
determinanty.
Mezi tyto faktory bezesporu patří situace v rodině, jelikož Nešpor rodinu uvádí jako
jeden z hlavních činitelů vnějších systémů. Také výzkum Can the school context moderate the
protective effect of parental support on adolescents‘ alcohol trajectories in urban Chicago?
[Andrade 2013] dokazuje, že velká podpora rodiny působí preventivně, co se týče užívání
alkoholu u studentů. Proto lze předpokládat, že rodinné zázemí bude mít vliv i na postoj jedinců
u ostatních návykových látek. Nicméně G.M. Barnes ve svém výzkumu upozorňuje na
postupný úpadek vlivu rodiny s přibývajícím věkem a následnou socializaci u vrstevnických
skupin. [Barnes et al. 1999] Tím pádem lze socializaci mezi vrstevníky považovat za další
faktor ovlivňující samotného jedince. Jedním z důležitých aspektů eventuálně ovlivňující
postoj studentů k návykovým látkám je stres v jejich životě. Dle studie Valjenta a Flemra
[Valjent, Flemr 2010] mají starší studenti předpoklady k většímu stresu spojených se studiem
a prací, chtějí uniknout od reality a pak mohou mít přístupnější postoj k návykovým látkám.
Také samotná zkušenost může mít vliv na celkový postoj k užívání návykových látek, a to jak
osobní, tak zkušenost s lidmi, kteří tyto látky užívají. Dle celopopulační studie užívání
návykových látek a postojů k němu v České republice [Běláčková 2008] respondenti, kteří měli
s nelegální drogou zkušenost, viděli v užívání těchto látek menší riziko než ti, kteří žádnou
zkušenost neměli.

1.1.3 Protidrogová prevence
Cílem prevence je předcházet nemoci před jejím vznikem [Ganeri 2001: 140] a ve
spojitosti s návykovými látkami ji tedy můžeme chápat jako intervenci určenou k zamezení či
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snížení výskytu, šíření a užívání těchto látek. [Kalina et al. 2001: 85]
Prevence, zejména pak primární prevence, je jedním z nejdůležitějších aspektů boje
proti problematice užívání návykových látek. Jedná se o podchycení problému již v zárodku.
Soustředí se na zcela první kontakt jedince s návykovou látkou, konkrétně tedy jak tomuto
kontaktu zamezit nebo ho alespoň co nejvíce oddálit. [Kalina et al. 2001: 86]
Primární prevence se snaží informovat o nepříznivosti návykových látek a formovat tak
negativní postoj k těmto látkám. Díky ní si tak mladí lidé dokážou vytvořit obraz o návykových
látkách, jejich rizicích a důsledcích a může tak ovlivnit jejich budoucí počínání si s nimi.
V případech, kdy už je na primární prevenci pozdě a samotný problém již vznikl,
nastupuje prevence sekundární a terciální. Sekundární prevence, jakožto intervence do již
vzniklého problému, usiluje o zamezení přetrvávání užívání návykových látek a rozvoje
závislosti. [Marádová 2006: 23] Sekundární prevence je obvykle pojmenovávána jako souhrnné
pojmenování včasné intervence, poradenství a léčení. [Kalina et. al 2001: 97].
Terciální prevence má za úkol předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu či
sociálnímu poškození ve chvíli, kdy se jedinec nachází v té nejrozvinutější části závislosti.
[Mádrová 2006: 23] V rámci terciální prevence jsou za cílovou skupinu považováni ti, kteří
s užíváním drog přestat nehodlají. Tento přístup akceptuje rozhodnutí a postoj jedince a snaží
se tak o maximální možné zachování jeho zdraví, nikoliv jeho abstinence. Tento zásah může
být také souhrnně nazýván jako Harm reduction2. [Kalina et al. 2001: 109]
Prevence na základních a středních školách je zcela jistě důležitá. Jak již bylo zmíněno,
mladí lidé jsou náchylnější k tomu, aby si vybudovali závislost, a také mají touhu
experimentovat. Toto školní období je tak tou nejvhodnější chvílí, kdy preventivní opatření
učinit. Nicméně ačkoliv se rizikovou skupinou jeví právě skupina adolescentů a mladších,
preventivní opatření téměř zcela míjí studenty vysokých škol. Jak tvrdí studie Valjenta a
Flemra, studenti vysokých škol jakožto studenti starší mohou mít k návykovým látkám jak
legálním, tak nelegálním tolerantnější postoj. [Valjent, Flemr 2010] V tomto případě již
pravděpodobně nelze mluvit o prevenci primární, nicméně absence jakékoliv prevence postrádá
2
Harm reduction (obvykle se nepřekládá do češtiny) jsou všeobecně přístupy, které se zabývají snižováním či
minimalizací poškození drogami u osob, kteří v současné době drogy užívají a nemají motivaci k tomu, aby této
činnosti zanechali. Hlavní rizika, které se HR snaží eliminovat, se týkají rizik spojených s nitrožilní aplikaci drog,
jako jsou infekce šířící se sdílením injekčního náčiní, a dále také rizik spojených s nechráněným pohlavním
stykem, jako jsou AIDS a hepatitidy B a C. [Kalina et al. 2001: 43]
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význam, jelikož i v této fázi věku je možné pozitivním směrem ovlivnit postoj jedince.

1.1.3.1 Boj proti problematice návykových látek v Ostravě
Co se týče boje proti návykovým látkám v Moravskoslezském kraji, konkrétně
v Ostravě, na základě Analýzy drogové scény v Ostravě byla přijata preventivní opatření, jako
například podpora case managementu a koordinované péče a vytvoření služby zaměřené na
problematiku bydlení a užívání návykových látek. Dále je také podporováno vzdělávání
nedrogových organizací, a to zejména v oblasti sociálního vyloučení, bezdomovectví, sdílení
dobré praxe a odborných stáží a vzájemná spolupráce mezi službami různého typu i mezi
pomáhajícími spolupracovníky. [Černý, Szotáková 2015]
Mezi nejznámější neziskové organizace soustředící se na prevenci a léčbu drogově
závislých na Ostravsku je organizace Renarkon. Data získaná ze závěrečných zpráv této
organizace poskytují přehled o situaci v tomto městě.
Počet výkonů zabývajících se primární prevencí se v letech 2013 a 2014 oproti roku
20123 podstatně snížil. To se může zdát nelogické, když bude brán v potaz zvyšující se počet
uživatelů návykových látek, především u mládeže. Vzhledem k faktu, že cílovou skupinou
Centra primární prevence jsou převážně žáci základních a středních škol, tento pokles může být
zapříčiněn snižujícím se celkovým počtem studentů na školách, což vede ke slučování tříd. Ve
finále se tak na činnosti primární prevence v letech 2012 a 2013 podílelo podobný počet škol
jako v roce 2012, nicméně v důsledku menšího počtu tříd byl proveden menší počet výkonů.
[Černý, Szotáková 2015: 29] To, že by se problematika užívání návykových látek v Ostravě
neměla brát na lehkou váhu, dokazují data o příjmech klientů do Doléčovacího centra nebo
počet evidovaných klientů v Terénním programu. V obou případech dochází k postupnému

3

V roce 2012 byl počet výkonů centra primární prevence 1272, zatímco v roce 2013 a 2014 se počet výkonů
pohyboval kolo čísla 1060. [Černý, Szotáková 2015]
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nárůstu počtu klientů. 4

1.2 Specifikace jednotlivých zkoumaných věkových skupin
Psychickým vývojem jedince se zabývá vývojová psychologie, a to z hlediska proměn
způsobu prožívání, uvažování a chování, které jsou typické pro jednotlivé vývojové fáze
člověka. Vývojová psychologie je zaměřena na osobnost jedince a na jeho jednotlivé psychické
funkce, ale pozornost je věnována také jeho sociálnímu postavení v rámci sociálních skupin.
Jde o interakci biologických (genetických a psychosociálních) vlivů souvisejících se
sledovanými funkcemi a vývojovým obdobím. [Vágnerová 2012] Také věkové období člověka
totiž může být vnitřním činitelem ovlivňující postoj k návykovým látkám. Následné definice
pomáhají pochopit, proč jsou zkoumané věkové skupiny považovány za rizikové.
V rámci výzkumu se práce bude věnovat dvěma věkovým skupinám, a to adolescentům
ve věkovém rozhraní 15 až 20 let a věkové skupině mladých dospělých, což znamená 21 až 30
let.

1.2.1 Adolescence
Pojmem adolescent se chápe mladý, dospívající člověk, a to ve věku 15 až 20 let. Ve
vývoji člověka jde o období nazývané také jako dorostové. Adolescent se snaží oddělovat od
rodiny a zapojovat se více do společnosti, přijímá role, hledá se a vymezuje vůči ostatním.
[Jandourek 2007: 13-14] Období adolescence je pro jedince nelehkým obdobím a provází jej
často antisociální chování spojené s užíváním návykových látek. Jde o základní zdroj rizik
v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Období
adolescence je považováno za fázi, ve které dochází ke strmému nárůstu všech forem
rizikového chování. Adolescenti testují sebe i své okolí, co ještě je, a co již není přijatelné.
[Sobotková 2014: 11-12] Dochází k sebepoznávání, sebehodnocení a ke změnám vztahů

4

Od roku 2007 do roku 2013 bylo zjištěno navýšení počtu uživatelů drog z 1800 na 2700, přičemž narůstá užívání
léků s psychotropními účiny jako tramal a rivotril. V celém Moravskoslezském kraji byla zjištěna jedna
z největších zkušeností s psychedeliky. Jsou také známy případy dětí mladších 15 let, které užívají intravenózně
pervitin. [Černý, Szotáková 2015]
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rodinných, milostných i mezi vrstevníky. [Vašutová, Panáček 2013]

1.2.2 Mladá (časná) dospělost
Raná (časná) dospělost je přechodné období mezi adolescencí a plnou dospělostí.
[Langmeier, Krejčířová 1998: 161] Věkové vymezení časné dospělosti se mezi autory může
mírně lišit, nicméně v průměru se jedná o období pohybující se mezi 21. až 30. rokem života.
V tomto období dochází jak k psychické zralosti, tak ke zralosti organismu. Jedincovo myšlení
se stává racionálnějším a narůstá také jeho snaha prosadit se jak v profesním, tak v soukromém
životě. Dotváří tak i svůj žebříček životních hodnot. [Langmeier, Krejčířová 1998: 161-174]
Ačkoliv se můžou tyto změny zdát jako člověku prospěšné, dochází-li k užívání návykových
látek, může se také jednat o období velmi rizikové. Zdrojem rizik jsou sociodemografické
údaje, vztahy v rodině, styl výchovy, zájmové činnosti a trávení volného času. Také škola, její
prostředí a samotná motivace ke studiu nebo komunita, ve které se mladý člověk pohybuje.
[Sobotková 2014] Pro tuto skupinu mladých dospělých se návykové látky také stávají
dostupnější, a to jak z hlediska věkového, tak peněžního.

1.3 Již provedené související výzkumy
V roce 2004 bylo realizováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR šetření
o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky [Brožová, Úzis 2006] zaměřeno
na zneužívání drog a postojů k nim, a to z hlediska pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání,
ekonomické aktivity či geografického rozložení. Dotazník výzkumu vycházel z Evropského
modelového dotazníku EMCDDA, který obsahuje souhrn otázek s již navrženou škálou
odpovědí. Tímto modelovým dotazníkem jsou také inspirované některé otázky výzkumu této
práce. Celkový postoj populace k závislému člověku je možné hodnotit jako negativní, přičemž
průměrně polovina respondentů takového člověka považují za nemocnou osobu. Zajímavé také
je, že se vzrůstající úrovní dosaženého vzdělání se stále častěji objevuje odpověď „nevím“. To
vypovídá o neutrálním postoji vzdělanějších lidí k závislým a zároveň může poukazovat na
tolerantnější přístup k nim. Z výsledků šetření je patrné, že návykové látky jsou ve společnosti
rozšířeny především u skupiny mladých dospělých. To je dle získaných dat způsobeno snadnou
dostupností a tolerantním postojem k samotným návykovým látkám. Mladí lidé v této době
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podceňují rizika, které je s užíváním těchto látek spojeno.
Výzkum „Community Attitude Research on Alcohol and other Drugs“ [Duffy, Smith
2017] proveden australským Ministerstvem zdraví poukazuje na všeobecné uvolnění situace
týkající se užívání návykových látek v této zemi. Porovnání s rokem 2012, kdy byl tento
výzkum rovněž proveden, nasvědčuje tomu, že v této společnosti dochází k čím dál tím větší
normalizaci drog a postoj mladých lidí k návykovým látkám je mírnější. Celkové procento lidí,
kteří tvrdili, že veškeré návykové látky jsou škodlivé, od roku 2012 výrazně kleslo a oproti
tomu začala být stále častější odpověď „užívání drog v mém věku je v dnešní době normální“.
Celková tolerance ke konzumaci návykových látek se tak v této zemi zvětšuje. Podobné
porovnání v průběhu let bylo provedeno i v České republice, a to mezi lety 2012 a 2016.
Zajímavý kontrast můžeme vidět u porovnání jednotlivých návykových látek, konkrétně
co se týče alkoholu a marihuany. V Česku se oproti roku 2012 změnil celkový pohled na
alkoholické nápoje, jejichž nadměrná konzumace je dle posledního výzkumu považována za
velmi rizikovou. [Chomynová, Mravčík 2018] Tento názor sdílí i australská populace, avšak
jejich postoj není tak sdílný, co se týče pravidelného užívání marihuany. V současné době totiž
tamní mladí lidé upřednostňují právě marihuanu, kterou vidí jako více bezproblémovou a málo
kdo ji považuje za rizikovou. Oproti tomu v roce 2016 vyšlo najevo, že procento mladých lidí
v České republice, které považuje užívání marihuany za rizikové, oproti minulých let výrazně
stouplo a celková populace považuje pravidelné užívání konopných látek za nejrizikovější,
společně s denním kouřením. [Chomynová, Mravčík 2018] Postoj mladých se tak v těchto dvou
zemích dá považovat za odlišný, alespoň v případě alkoholu a marihuany.
Když se na Českou republiku podíváme zblízka, mezi více exponované regiony patří
konkrétně Moravskoslezský kraj, a to co se týče zkušeností s nelegálními drogami. Zároveň
studenti z Moravskoslezského kraje patří mezi ty, kteří mají jednu z nejvyšších zkušeností
s užíváním jiných než konopných látek. [Černý, Szotáková 2015]. Tento fakt také vypovídá o
postoji populace k návykovým látkám žijících v této oblasti. Mezi centra společenského života
tohoto kraje patří právě město Ostrava. Jedním z hlavních důvodů je ulice Stodolní, na které se
nachází velké množství hospod, barů a tanečních klubů. Vzhledem k tomu, že jsou návykové
látky v poslední době čím dál více považovány za zdroj zábavy, můžeme tak předpokládat, že
právě toto město bude mít na celkové výsledky regionální analýzy značný vliv. Proto je důležité
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se na tento okruh populace žijícím na tomto místě více soustředit.
V roce 2015 byla v rámci Analýzy drogové scény v Ostravě provedena analýza užívání
drog za pomocí dat studie ESPAD, která zahrnovala 130 studentů základních a středních škol
dohromady. Samotní autoři však upozorňují, že výsledky analýzy mohou být zkreslené, jelikož
130 respondentů lze považovat za malý vzorek, navíc když se jedná o dvě poměrně odlišné
věkové kategorie. Dosti znepokojující je fakt, že ačkoliv se jedná o studenty základních a
středních škol, oproti regionálním výsledkům mají ostravští studenti nadprůměrnou zkušenost
s pervitinem a heroinem a celkově můžeme mluvit o nadprůměrné zkušenosti s injekčním
užitím drog. Překvapivá je také informace týkající se užívání konopných látek, a to sice jejich
nízké užívání v porovnání s celorepublikovým průměrem. [Černý, Szotáková 2015]
Tyto informace jsou utvrzující v tom, že se město Ostrava v rámci užívání návykových
látek jak legálních, tak nelegálních pohybuje v rizikových kruzích. Výzkum této práce
aktualizuje informace týkající se studentů středních škol, a navíc také doplní informace o
studentech škol vysokých. Jak z provedených výzkumů, tak z literatury vyplývá, že se se
v obou případech jedná o rizikové skupiny populace, a proto stojí za to se jejich postojem
k návykovým látkám zabývat.

2

Metodologie výzkumu
Pro provedený výzkum byla zvolena metoda kvantitativní, která je pro účely výzkumu

vhodná hned z několika důvodů. Už samotné téma výzkumu by v mnoha případech mohlo
působit jako choulostivé a díky tomu by osobní rozhovor v tomto případě byl o něco méně
vyhovující. Kvantitativní metodologie také umožňuje zkoumání většího vzorku populace
v každé kategorii, což pozitivně přispívá k validitě výsledků šetření. Dotazníky obsahují části,
které vycházejí z procedur škálování, testování a měření. [Hendl, Remr 2017: 82] Možnost
využití škál je v neposlední řadě ukazatelem toho, že vybraná metodologie je pro výzkum
vhodná. Právě škálovací postup se používá při měření postojů, motivací nebo přisuzování
objektů [Hendl, Remr 2017: 98] a díky tomu se stává ideálním nástrojem pro cíle výzkumu a
zodpovězení výzkumných otázek.
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2.1 Metodologie dotazování
Dotazování bylo provedeno na středních a vysokých ostravských školách na základě
anonymních dotazníků metodou SAQ. Ačkoliv obě dvě zkoumané skupiny vyplňovaly totožné
dotazníky, způsob sběru dat se od sebe lišil. Zatímco studentům vysokých škol byly dotazníky
předloženy osobně v hodinách, u studentů vysokých škol proběhlo dotazování za pomocí online
dotazníků. Jistě jsem si vědoma toho, že by vyplňování dotazníků respondenty osobně u
skupiny respondentů vysokých škol bylo ideálnější. Nicméně příležitost provést dotazníkové
šetření osobně je u vysokých škol značně nižší než u škol středních. To by mohlo zapříčinit
nedostatečné nasycení vzorku a výzkum by tak nemusel dosáhnout svého cíle. Proto jsem se
v případě vysokých škol rozhodla pro již zmíněné online dotazování.
V případě středních škol byly tedy dotazníky vyplňovány respondenty samotnými, a to v
přítomnosti tazatele. Ačkoliv mohou situační faktory jako přítomnost pozorovatele či ohrožení
anonymity působit negativně na kvalitu měření [Hendl, Remr 2017: 107], díky přítomnosti
tazatele bylo možné zamezit jiným vnějším vlivům, které by mohly respondenta ovlivnit,
například vstupování učitele do výzkumu. Vzhledem k choulostivosti otázek směřující i na
zkušenost s návykovými látkami, bylo potřeba respondenty ujistit, že se k jejich odpovědím
nedostane nikdo jiný než samotný tazatel. Proto kromě slovního prohlášení tazatele byly
dotazníky ihned po vyplnění sesbírány a tazatelem vloženy do obálky, která byla před
respondenty zalepena. Lze tedy usoudit, že faktory, které by mohly odpovědi respondentů
negativně ovlivnit, byly eliminovány na minimum.
V případě vysokých škol nebyla rizika spojená s ohrožením anonymity tak velká, a to
díky tomu, že při online dotazování tazatel s respondentem nepřijdou vůbec do styku. Tento
typ sběru dat má ale také své nevýhody, se kterými bylo třeba počítat. [Suchá 2012] Online
dotazování obecně je omezeno na internetovou populaci. Vzhledem k povaze cílové skupiny
by to ale neměl být problém, jelikož studium na vysoké škole zpravidla vyžaduje práci
s počítačem i s internetem. Dalším mínusem je obtížná kontrola identity respondenta, tedy zda
online dotazník opravdu vyplňuje člověk, který odpovídá požadavkům výzkumu. Tento
problém byl zaopatřen demografickými otázkami, díky kterým bylo možné rozpoznat
nevhodného respondenta a z výzkumu ho vyřadit. Poslední nevýhodou tohoto typu dotazování
byla návratnost dotazníků. Online dotazníky byly umístěny do uzavřených školních skupin na
sociálních sítích, kde je vysoká koncentrace studentů vysokých škol. Na rozdíl od středních
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škol, kde byla návratnost okamžitá, dotazování na vysokých školách probíhalo delší dobu a
bylo také nutné počítat s tím, že ne každý v těchto skupinách dotazník vyplní. Počet studentů v
ročnících vysokých škol ale několikanásobně převyšuje počet studentů v ročnících na školách
středních, a tak bylo i přes toto riziko dosaženo požadovaného počtu respondentů.

2.2 Výzkumný vzorek
Jelikož cílovou skupinou výzkumu byli studenti středních a vysokých škol, výzkumný
vzorek byl vytvořen pravděpodobnostním náhodným výběrem, konkrétně skupinovým
výběrem. Vybírají se tak celé skupiny prvků, které jsou přibližně stejně velké, vnitřně
různorodé a jsou navzájem zastupitelné. V případě provedeného výzkumu tyto skupiny
představovaly střední a vysoké ostravské školy. Z těchto skupin pak náhodným výběrem byly
vyselektovány pouze některé skupiny a ty byly následně zkoumány. [Reichel et al. 2009: 79]
Šetření bylo provedeno na náhodně vybraných třech různorodých středních a třech
různorodých vysokých Ostravských školách. Střední školy zahrnovaly gymnázia, střední
odborné školy a učiliště. Vysoké školy pak vyšší odborné školy a klasické vysoké školy.
Školám bylo zaručeno, že zůstane zachována jejich anonymita, a tak není možné více přiblížit
jejich zaměření. V rovině středních škol byli dotazováni studenti, kteří se pohybovali ve věku
15 až 19 let. V rovině vysokoškolské byli dotazováni studenti, jejichž věk se pohyboval od 20
do 29 let.
Studentům středních škol bylo dohromady předloženo 120 dotazníků, z čehož bylo 16
dotazníků vyřazeno z důvodu nedostatečného vyplnění. Konečný počet v kategorii středních
škol bylo tedy 104 respondentů. Online dotazník v kategorii vysokých škol celkem vyplnilo
111 respondentů, přičemž 11 respondentů nesplňovalo požadavky výzkumu, a tak byly jejich
dotazníky z výzkumu rovněž vyřazeny.

2.3 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy
Primárním cílem výzkumu bylo získání nových poznatků týkající se drogové
problematiky města Ostravy v doposud nezmapovaných kruzích. Záměrem práce bylo zjistit,
jaké postoje k legálním a nelegálním návykovým látkám studenti středních a vysokých
ostravských škol zaujímají a zároveň odhalit, jaké aspekty studentova života na tyto postoje
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mají vliv. Práce si také kladla za cíl prozkoumat, do jaké míry postoj studentů k návykovým
látkám ovlivňuje primární prevence. Sekundárním cílem pak bylo porovnání výsledků
středních a vysokých škol a odhalit tak, na které rizikové aspekty je třeba se u jednotlivých
skupin soustředit.
Kvůli odlišné povaze legálních a nelegálních návykových látek je u pokládání
výzkumných otázek týkající se postoje důležité k látkám přistupovat odděleně.
Jaký je postoj k legálním/nelegálním/obecným návykovým látkám u studentů
středních škol?
Jaký je postoj k legálním/nelegálním/obecným návykovým látkám u studentů
vysokých škol?
Do jaké míry se od sebe postoje studentů středních a vysokých škol liší?
Do jaké míry primární prevence ovlivňuje postoj k návykovým látkám?
Do jaké míry vrstevníci ovlivňují jedincův postoj k návykovým látkám?
Do jaké míry ovlivňuje rodinné prostředí postoj k návykovým látkám?
Do jaké míry stres ovlivňuje postoj k návykovým látkám?

Na základě stanovených cílů, odborné literatury a již provedených výzkumů byly
stanoveny hypotézy:

Postoj k návykovým látkám bude benevolentnější u studentů vysokých škol než u
studentů škol středních.
Postoj studentů k lehkým návykovým látkám bude pozitivnější než k návykovým
látkám tvrdým.
S protidrogovými přednáškami roste negativní postoj k návykovým látkám a
ovlivňuje tak počínání si s nimi.
Čím větší je socializace mezi vrstevníky užívající návykové látky, tím má
respondent k těmto látkám pozitivní vztah.
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Čím větší podporu v rodině respondent má, tím negativnější má postoj
k návykovým látkám.
S přibývajícím stresem v životě respondenta roste pozitivní postoj k návykovým
látkám.

2.4 Výzkumný nástroj a jeho konstrukce
Jak již bylo zmíněno, výzkum byl prováděn na základě kvantitativních dotazníků.
V dotazníku byly obsaženy otázky jak uzavřeného, tak otevřeného typu, zahrnující také
škálovací techniky. Celkově tak dotazník obsahoval 42 otázek, které byly rozděleny do 9
okruhů. V následujících podkapitolách budou jednotlivé okruhy představeny a také bude
objasněn jejich důvod výskytu v dotazníku.
Při tvorbě dotazníků bylo v některých případech vycházeno z již provedených výzkumů
a již vytvořených dotazníků na podobné téma. Původ otázek použitých ve výzkumu bude
v následujících podkapitolách vždy zmíněn.

2.4.1 Zkušenost s návykovými látkami
Výzkum rozděluje návykové látky do dvou skupin, a to sice na návykové látky legální
a nelegální. Vzhledem k tomu, že se v dotazníků několikrát tyto dva pojmy vyskytují, bylo
důležité pro respondenta nějakým způsobem vymezit, o které látky se v případě jednotlivých
skupin jedná. Kromě toho, ačkoliv zkušenost s návykovou látkou není předmětem samotného
zkoumání, bude tvořit dobrou základnu pro komplexní pohled na výsledky a také bude dobrým
prvkem v rámci diskuze výsledků.
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Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Zkušenost s návykovými

Vyzkoušení legální
návykové látky

Které z uvedených
LEGÁLNÍCH
návykových látek jsi už
někdy zkusil/a?

Vyzkoušení nelegální
návykové látky

Které z uvedených
NELEGÁLNÍCH
návykových látek jsi už
někdy zkusil/a?

látkami

2.4.2 Subjektivní pohled na rizikovost konkrétních návykových látek
Jak výzkumy dokazují, s postupem času bývá na jednotlivé návykové látky nahlíženo
jinak než kdysi, zejména z pohledu jejich rizikovosti. Látky, které byly dříve společensky
tolerovány, jsou v současnosti považovány za rizikové, což můžeme pozorovat v případě
alkoholu. [Chomynová, Mravčík 2018] Naopak návykové látky, které ještě nedávno nebyly
společensky přijatelné, v dnešní době nabývají na toleranci, jako v případě konopných látek.
[Duffy, Smith 2017] Bylo by tak jistě zajímavé zjistit, které látky jsou ostravskými studenty
považovány za více rizikové a méně rizikové, případně jak se pohled na rizikovost mezi dvěma
zkoumanými skupinami liší.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Rizikovost návykových

Ochota vyzkoušet
návykovou látku

Představ si že jsi na párty a
kamarád
ti nabídne nějakou drogu.
Které z
uvedených drog bys
NEODMÍTL/A?

Neochota vyzkoušet
návykovou látku

Představ si že jsi na párty a
kamarád
ti nabídne nějakou drogu.
Které z
uvedených drog by sis
ROZHODNĚ NEVZAL/A?

látek celkově

Subjektivní pohled na
nebezpečnost návykové
látky

Z následující nabídky vyber
3 návykové látky, které jsou
podle tebe
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ.

Subjektivní pohled na
bezpečnost návykové látky

Z následující nabídky vyber
3 návykové látky, které jsou
podle tebe NEJMÉNĚ
NEBEZPEČNÉ.

2.4.3 Obecný postoj k návykovým látkám
Postoj k návykovým látkám obecně je hlavním předmětem celého zkoumání. Primárně
je tak třeba zjistit, jak se studenti středních a vysokých škol k návykovým látkám staví, což má
za úkol zjistit právě tento okruh. Ve výsledku by tak mělo být jasné, zda je respondentův vztah
k návykovým látkám obecně spíše pozitivní nebo spíše negativní. Tento okruh otázek byl
inspirován škálou „DAS“ [Goodstadt 1978] vytvořenou pro měření postojů k návykovým
látkám.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Postoj k návykovým

Postoj k příležitostnému
užívání návykových látek

Příležitostné užívání
návykových látek není
škodlivé.

látkám

Postoj k užívání návykových Na užívání návykových
látek ve spojitosti s osobním látek není nic špatného,
prožitkem
pokud se díky nim cítím
dobře.
Postoj k užívání návykových Užívání návykových látek je
látek v závislosti na věku
v této době v mém věku
normální.
Postoj ke
kontrolovanému užívání
návykových látek
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Návykové látky nejsou
špatné, pokud má nad jejich
užíváním člověk kontrolu.

Postoj k návykovým látkám
jako ke zdroji zábavy

Návykové látky obecně
považuji za zdroj zábavy.

2.4.4 Postoj k užívání konkrétních návykových látek
Pro konkrétnější pohled na návykové látky se v dotazníku vyskytuje škála Likertova
formátu, jejímž úkolem je zjistit, jaký postoj respondent zaujímá ke konzumaci konkrétních
návykových látek. V tabulce výroků proti sobě stojí téměř každodenní užívání návykových
látek legálních a jednorázové užití drog nelegálních. Výjimku je možné spatřit u užívání
marihuany, kterou jsem se jakožto „lehkou“ drogu rozhodla na okamžik v rámci tohoto okruhu
zařadit k návykovým látkám legálním a zkoumat tak postoj respondenta ke každodennímu
užívání této látky. Ačkoliv je užívání marihuany českou společností považováno za velmi
rizikové, i přesto je marihuana dlouhodobě nejčastěji užívanou nelegální látkou v České
republice a na rozdíl od ostatních nelegálních návykových látek není výskyt jejího užívání tak
nízký5. [Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 2018: 5] Díky jejímu častému
užívání je tak porovnatelná s návykovými látkami legálními. Ve výsledku bude tedy možné
posoudit, zda respondent toleruje spíše téměř každodenní užívání lehkých návykových látek
nebo jednorázové užívání látek tvrdých, což opět nastíní respondentův pohled na tyto dvě
skupiny látek. Otázky v tomto okruhu byly převzaty a v některých případech přeformulovány
z Evropského modelového dotazníku doporučeným EMCDDA, který byl v českém znění
v roce 2012 zveřejněn Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Postoj k užívání

Postoj ke kouření

Když člověk vykouří 5 a
více cigaret denně.

Postoj k alkoholu

Když člověk minimálně 4x
týdně konzumuje alkohol.

konkrétních návykových
látek

5

Odhad počtu problémových uživatelů konopných drog vycházející z průzkumu mezi praktickými lékaři pro
dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost dosáhl v r. 2016 přibližně 98–119 tis. osob, z nich 22–27 tis. bylo
odhadnuto praktickými lékaři pro děti a dorost, tj. pravděpodobně do věku přibližně 18 let. [Národní monitorovací
středisko pro drogy a závislosti 2018: 103]
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Postoj k marihuaně

Když člověk kouří
marihuanu každý den.

Postoj k extázi

Když člověk vyzkouší
jednou nebo dvakrát extázi.

Postoj ke kokainu

Když člověk jednou nebo
dvakrát zkusí kokain.

Postoj k pervitinu a heroinu

Když člověk jednou nebo
dvakrát zkusí drogy, které se
do těla vpravují injekčně
(např. pervitin, heroin).

Postoj k halucinogenním
látkám

Když člověk jednou nebo
dvakrát vyzkouší silně
halucinogenní látku (např.
LSD nebo lysohlávky).

2.4.5 Účinnost primární prevence
Úkolem primární prevence je ovlivnit postoj respondenta k návykovým látkám.
Otázkou ale zůstává, zda je samotná primární prevence účinná a zda tak postoj opravdu
ovlivňuje. Odpověď na tuto otázku by měl zjistit právě tento okruh otázek. Na základě toho by
také bylo možné vydedukovat, zda by nebylo na škodu protidrogové přednášky, jakožto nástroj
primární prevence, praktikovat i na vysokých školách.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Účinnost protidrogových

Zkušenost s primární
prevencí (filtr)

Zažil už jsi někdy
protidrogovou přednášku?

Subjektivní pohled na
užitečnost protidrogové
přednášky

Přišla ti přednáška užitečná?

Účinnost protidrogové
přednášky

Odradila tě od užívání
návykových látek?

přednášek (primární
prevence)
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Subjektivní pohled na
účinnost protidrogové
přednášky

Myslíš si, že jsou
protidrogové přednášky
účinným nástrojem v boji
proti návykovým látkám?
Proč si to myslíš? (krátce
popiš)

2.4.6 Socializace mezi vrstevníky
Tento okruh dotazníku se zabývá socializací respondenta mezi vrstevníky a užíváním
návykových látek mezi nimi. Účelem této části dotazníku je zjistit, zda případná konzumace
návykových látek mezi vrstevníky ovlivňuje jeho postoj k užívání těchto látek. Dle výzkumu
se zvyšujícím se věkem vliv vrstevníků stoupá, a tak bude zajímavé zjistit, zda se budou v tomto
ohledu od sebe dvě věkově odlišné zkoumané skupiny lišit.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Socializace mezi vrstevníky Existence nejlepšího
kamaráda/ky

Máš nejlepšího
kamaráda/kamarádku?

Existence nejlepšího
kamaráda/ky, který/á užívá
návykové látky

Užívá tvůj nejlepší
kamarád/kamarádka nějakou
návykovou látku?

Užívání návykových látek
s nejlepší/m kamarádem/kou

Užíváš někdy ty sám
návykovou látku se svým
nejlepší/m
kamarádem/kamarádkou?

Existence party

Máš nějakou partu přátel, se
kterými trávíš svůj volný
čas?

Existence party, v jejíž
okruhu se užívají návykové
látky

Konzumují se někdy
v okruhu těchto přátel
návykové látky?
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Užívání návykových látek s
partou

Užíváš ty sám v okruhu
těchto přátel nějaké
návykové látky?

2.4.7 Vztah k rodině
Ačkoliv s přibývajícím věkem může vliv rodiny ustupovat do pozadí, ze dříve
zmíněného Andardeho výzkumu vzešla podpora rodiny jako důležitý prvek ovlivňující postoj
k alkoholu u studentů. Předpoklad, že tomu tak bude i u jiných návykových látek, je třeba
ověřit, k čemuž slouží právě tento okruh, který se zabývá celkovou rodinnou situací, zahrnujíc
důvěru, podporou a soudržnost v rodině respondenta. Otázky z tohoto okruhu byly inspirovány
dotazníkem vytvořený Kansaskou Univerzitou „Family Quality of Life Survey“. [Hoffman
2006]
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Podpora v rodině

Důvěra k rodině

Když mám jakýkoliv
problém, nebojím se s ním
obrátit na svou rodinu.

Podpora v rodině

Když se nacházím v těžké
životní situaci, rodina mě
vždy podrží.

Podpora v rodině

V mé rodině spatřuji
podporu.

Soudržnost v rodině

Má rodina ve stresových
situacích dokáže držet při
sobě.

2.4.8 Stres v životě respondenta
To, že škola a její povinnosti jsou stresovým činitelem v životě studenta je bezesporný
fakt. Jak bylo zmíněno v teoretické části zabývající se charakteristikou návykových látek,
některé látky mají schopnost negativní projevy stresu potlačit a uživatele tak uklidnit. Také
výzkumníci tvrdí, že studenti vysokých škol mají k návykovým látkám pozitivnější vztah právě
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z důvodů vyššího výskytu stresových situaci v jejich životě. [Valjent, Flemr 2010] Jak tomu
bude u studentů ostravských středních a vysokých škol má za úkol zjistit tato baterie otázek,
která se respondenta dotazuje, jak často se za poslední měsíc vyskytl v situacích způsobující
stres. Způsob měření stresu včetně otázek v baterii byl převzat z výzkumného nástroje, který
byl sestrojen P. Cohenem. [Cohen 1983]
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Stres v životě

Pocit úzkosti

Cítil/a jsi úzkost.

Pocit rozčílení

Cítil/a jsi se rozčilený/á.

Pocit nekontrolovatelnosti
života

Cítil/a jsi že věci nejdou tak,
jak by sis je představoval/a.

Stresové situace

Ocitl/a jsem se ve stresové
situaci.

2.4.9 Sociodemografické údaje
Poslední sekce v dotazníku zjišťuje základní sociodemografické údaje respondenta,
které jsou pro výzkum podstatné. Zahrnuje tedy otázky týkající se pohlaví, věku, typu školy,
ročníku a původu respondenta.
Koncept

Indikátor

Znění otázky v dotazníku

Sociodemografické údaje

Pohlaví

Jsi:

Věk

Jaký je tvůj věk? (napiš
číslicí)

Škola

Navštěvuješ:

Ročník

V jakém jsi ročníku? (napiš
číslicí)

Původ

Pocházíš z:
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2.5 Analýza dat
Analýza získaných dat byla provedena za pomocí statistického programu IBM SPSS, který je
určen pro práci s hromadnými sociálně-vědními daty. Vzhledem ke kvantitativní povaze dat a
záměrům výzkumu byla tato volba pro zpracování dat jednoznačná. Data byla očištěna od
chybějících hodnot a následně testována příslušnými statistickými procesy. Po zjištění postojů,
které byly vyčteny z kontingenčních a frekvenčních tabulek, byly následně pomocí korelací a
korelačních koeficientů zjišťovány vztahy mezi závislými6 a nezávislými7 proměnnými. Dále
bylo také využíváno „independent t-testu“. V některých případech, konkrétně při zjišťování
vztahu u dichotomických proměnných, byla tato operace statisticky vhodnější. Byly tedy
zjišťovány postoje studentů v jednotlivých okruzích, a dále pak také zda nějakým způsobem
zmiňované faktory ovlivňují postoj respondenta k návykovým látkám. Celá analýza byla
prováděna na 95 % hladině spolehlivosti.
Obecný postoj ke všem návykovým látkám vyjadřuje okruh otázek číslo 4, ze kterého
byla vytvořena průměrová škála. Tento okruh je ve výzkumu stěžejní, a tak byl v rámci
zjišťování vztahů mezi proměnnými využíván nejvíc. Z toho důvodu byl proveden test
reliability, díky kterému bylo možné zjistit, zda je pro statistické metody škála vůbec vhodná.
Vzhledem k tomu, že Cronbachovo alfa nabývá hodnoty nad 0,7, můžeme tvrdit, že je použitá
škála pro posouzení postoje k návykovým látkám spolehlivá a vyhovuje tak záměrům výzkumu
(viz. Příloha 2).

6
7

Obecný postoj respondentů
Podpora v rodině, stres v životě respondenta, socializace mezi vrstevníky
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3

Výsledky výzkumu
V následující kapitole budou interpretovány výsledky, kterých se bylo dobráno při analýze

dat v SPSS. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje zjištění postojů
k návykovým látkám u studentů středních a vysokých ostravských škol a demografické údaje.
Ve druhé je pak rozebíráno, zda zmiňované faktory postoj k návykovým látkám ovlivňují či ne.
Budou rozebrány jednotlivé okruhy, přičemž v každé podkapitole budou zmíněny jak výsledky
středních, tak i vysokých škol. V závěru tak bude zřejmé, které hypotézy byly potvrzeny a které
zamítnuty.

3.1 Postoj k návykovým látkám studentů středních a vysokých škol
3.1.1 Sociodemografické údaje
Do výzkumu bylo dohromady za střední školy zařazeno 104 dotazníků. Převážná část
respondentů byly ženy, které tvořily 67 % z celku. Věkové rozhraní zkoumaného vzorku se
pohybovalo od 15 do 19 let, s tím že ve výzkumu byli obsaženi studenti ze všech čtyř ročníků.
Každý ročník byl nasycen přibližně stejným počtem respondentů. Z celkového počtu je 71 %
původem z Ostravy, zbylých 29 % pochází z jiného města či vesnice.
Z grafu je viditelný nepoměr studentů a studentek na středních školách, s tím, že ženy
převažují nad muži. Toto vychýlení může být způsobeno charakterem zaměření zkoumaných
středních škol. Fakt, že mezi vzorkem nebyla žádná škola technického zaměření, by teoreticky
mohl vysvětlovat převahu respondentek ve zkoumaném vzorku.
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Graf 1 Počet mužů a žen v jednotlivých ročnících – Střední školy
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Graf 2 Původ – Střední školy
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Do výzkumu bylo zařazeno 100 vysokoškolských studentů. Na rozdíl od středních škol
v tomto případě převažovali muži, kteří tvořili 76 % zkoumaného vzorku. Věkově se studenti
vysokých škol pohybovali od 19 do 29 let. Vzorek obsahuje studenty jak bakalářského, tak
magisterského studia. Rozhraní ročníků je tak větší, než je tomu na středních školách. Také fakt
že se jedná o vysokou školu, ovlivnil velikost skupiny studentů, kteří nepocházejí ze
zkoumaného města. Studenti pocházející odjinud dokonce o něco málo převažují nad studenty
pocházejících z Ostravy, kteří tvoří pouze 45 % celku.
I zde je možné vidět nepoměr počtu mužů a žen. V tomto případě převažují ve vzorku
muži. Jednou z příčin tohoto nepoměru může být způsob sběru dat, tedy online dotazování.
Vzhledem k tomu, že ke stejnému vychýlení došlo i na středních školách, kde byly dotazníky
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rozdány do tříd osobně, důvod může být i jiný. Stejně jako v případě vysokých škol zde může
hrát roli zaměření škol zkoumaného vzorku. Na rozdíl od středních škol byla totiž do
zkoumaného vzorku zapojena mimo jiné také škola technického zaměření.

Graf 3 Počet mužů a žen v jednotlivých ročnících – Vysoké školy
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Graf 4 Původ – Vysoké školy
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3.1.2 Zkušenost s návykovými látkami
Informace o zkušenostech s návykovými látkami u studentů středních a vysokých škol
sice není hlavním těžištěm výzkumu, nicméně i tak budou sloužit jako dobrá základna pro
komplexní pohled na výsledky. Také mohou mít spojitost s dalšími zkoumanými okruhy.
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V rovině legálních návykových látek je možné tvrdit, že většina respondentů středních
škol, konkrétně 97 %, má zkušenost s alkoholem. V kategorii vysokých škol je tato zkušenost
dokonce stoprocentní. S nikotinem či tabákem je zkušenost rovněž vysoká, nicméně se nedá
říct, že by zkušenost s tabákovým výrobkem byla u ostravských studentů samozřejmostí. Na
středních školách se zkušenost s tabákovým výrobkem vyskytuje v 70 %, na vysokých školách
v 81 %. Respondenti měli také možnost doplnit legální návykové látky, které užili a které se
nenacházeli ve výběru. Na středních školách se našlo 5 případů, kdy respondent uvedl kofein.
Na vysokých školách kofein uvedli respondenti dva, a kromě něho se pak ve dvou případech
vyskytl kratom a v jednom případě léky. Kofein je možné za návykovou látku považovat určitě.
Zajímavé ale je, jak málo respondentů uvedlo jako návykovou látku léky a že byl uveden ve
více případech právě kofein.

Graf 5 – Zkušenost s legálními návykovými látkami

Graf 6 – Zkušenost s legálními návykovými látkami
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Vzhledem k vyššímu věku a ostatním dříve zmíněným faktorům by nemělo být
překvapením, že vysokoškoláci mají s návykovými látkami větší zkušenost. Lze to vidět
především u návykových látek nelegálních. Zatímco procenta vyjadřující zkušenost
konkrétních návykových látek nejsou mezi kategoriemi až tak rozdílné, v grafech je možné
vidět, že škála vyzkoušených nelegálních návykových látek je u vysokoškoláků rozsáhlejší než
u středoškoláků. Největší zkušenost v obou dvou kategoriích mají studenti v rámci nelegálních
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drog s marihuanou, konkrétně v 57 % na středních školách a v 68 % na školách vysokých.
Zkušenost s ostatními nelegálními návykovými látkami je ve většině případech velice malá.
Kromě uvedených látek se u vysokoškolských studentů vyskytla zkušenost s amfetaminy,
toluenem a také se šalvějí divotvornou, jejíž legalita je sporná8. Žádnou zkušenost s nelegálními
drogami nemělo na vysokých školách 32 % respondentů, zatímco na středních školách žádnou
návykovou látku nezkusila téměř polovina, konkrétně 43 % respondentů.
Graf 7 – Zkušenost s nelegálními návykovými látkami Graf 8 – Zkušenost s nelegálními návykovými látkami
na středních školách
na vysokých školách
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3.1.3 Rizikovost návykových látek očima respondenta
V dotazníku se vyskytují dva okruhy, které se zabývají rizikovostí návykových látek
očima respondenta. První z nich je z části založen na projektivní technice, kdy si respondent
představil že je na párty, kde mu kamarád nabídne nějakou návykovou látku. Na základě jeho

8

Šalvěj divotvorná je psychoaktivní bylina. Její účinnou složkou je salvinorin A. Jedná se o velmi silný
disociativní halucinogen, nikoliv psychadelický. Při vyšších dávkách způsobuje pocit ztráty těla nebo identity,
vize dvojrozměrných povrch nebo pocit překrývající se reality. Legalita šalvěje divotvorné je sporná. Ačkoliv je
jako bylina legální, díky její vzrůstající popularitě se v několika zemích snažili tuto rostlinu zakázat a prohlásit za
nelegální. V některých případech se to podařilo, v některých případech bylo zakázáno pouze pěstování nebo
prodej. V naší zemi je stále legální, jelikož vláda České republiky nemá pravomoc pěstování této byliny zakázat.
[Pokorný 2011]
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rozhodnutí, kterou návykovou látku by si od něj vzal a kterou ne, bylo vyvozeno, jaké riziko z
jednotlivých návykových látek pociťují.
V obou dvou zkoumaných kategoriích se respondenti shodli, že by si od kamaráda
neváhali vzít alkoholický nápoj. Zajímavé ale je, že u středních škol, kde by si alkohol vzalo
90 % respondentů a u vysokých škol, kde by si alkohol vzalo 95 % respondentů, je počet
případů, kdy by si studenti látku vzali od kamaráda menší než v případě samotné zkušenosti
s alkoholem. Podobně tomu je i u cigaret, kde je rozdílnost mezi zkušeností a ochotou užít tuto
návykovou látku ještě větší. V obou dvou kategoriích by si tabákový výrobek od kamaráda
vzalo přibližně 45 %, zatímco zkušenost s nikotinem či tabákem má v obou dvou zkoumaných
skupinách téměř dvakrát tolik respondentů. Na třetím místě se v rámci těchto otázek umístila u
obou dvou věkových skupin marihuana, kterou by bylo ochotných užít 40 % studentů na
středních školách a 30 % na školách vysokých. Co se týče porovnání se zkušeností s touto
látkou, výsledky jsou stejného charakteru, jako v předchozích dvou případech. Je tak možné
polemizovat, zda je tento fakt způsoben strachem ze samotné návykové látky nebo
nedůvěřivostí k člověku, který návykovou látku nabízí.
Následně byla otázka otočena a respondenti byli dotazováni, které návykové látky by si
od kamaráda rozhodně nevzali. Výsledky byly téměř shodné v obou zkoumaných kategoriích.
Jak na středních, tak na vysokých školách by si studenti v první řadě rozhodně nevzali drogy,
které se užívají injekčně, tedy pervitin a heroin. Středoškolští respondenti označili pervitin v 95
% a heroin v 97 %. Vysokoškoláci by si pervitin rozhodně nevzali v 98 % a heroin v 97 %. Na
třetím místě se umístily látky silně halucinogenní. V případě středních škol se jednalo o LSD,
kde tuto dopověď zvolilo 84 %, vysokoškoláci pak LSD zvolili v 78 %. Lysohlávky by si
rozhodně nevzalo 82 % vysokoškolských respondentů a 81 % respondentů středoškolských.
Lze tedy předpokládat, že největší riziko studenti jak středních, tak vysokých škol, vidí
v návykových látkách užívaných nitrožilně a následně pak v návykových látkách silně
halucinogenních.
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Graf 9 – Ochota užít návykovou látku
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Graf 10 – Neochota užít návykovou látku
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Dále bylo zjišťováno, které návykové látky se zdají respondentům nejnebezpečnější, a
které naopak nejméně nebezpečné. Znovu se studenti středních a vysokých škol shodli a za
nejnebezpečnější látky považují takové, které se do těla vpravují injekčně, tedy heroin a
pervitin. Za třetí nejnebezpečnější látku je pak považován kokain, který v případě středních
škol zvolilo 62 % respondentů a v případě škol vysokých 55 % respondentů. Překvapivým
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faktem je, že celkově za nejméně nebezpečnou látku studenti obou dvou škol považují
marihuanu, ačkoliv se jedná o nelegální návykovou látku, což vypovídá o normalizaci této
návykové látky v současné době.

Graf 11 – Nejnebezpečnější návykové látky
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Graf 12 Nejméně nebezpečné návykové látky
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3.1.4 Postoj k návykovým látkám
Obecný postoj k návykovým látkám byl u ostravských studentů zjišťován na základě
škály skládající se z pěti různých výroků. Následné grafy vyjadřují odpovědi u jednotlivých
výroků, ze kterých je pak možno vyvodit celkový postoj k návykovým látkám.
Graf 13 Příležitostné užívání návykových látek není škodlivé
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Všeobecně je možné tvrdit, že s tímto výrokem obecně souhlasí více středoškolští
studenti než vysokoškolští. Nejvíce volili studenti středních škol odpověď „spíše souhlasím“, a
to v 58 %. Míra souhlasu byla v případě vysokých škol nižší, s tím že 38 % studentů této
kategorie zvolilo odpověď „spíše souhlasím“. Na druhou stranu 43 % vysokoškolských
studentů zvolilo odpověď „spíše nesouhlasím“. Obecný souhlas ve vysokoškolské kategorii
vyjádřilo 42 % a obecný nesouhlas 51 %. Míra souhlasu a nesouhlasu se tedy v této kategorii
příliš neliší. V tomto případě tedy pozitivnější postoj k návykovým látkám zaujímají
středoškolští studenti, kteří v 68 % obecně souhlasí s tím, že příležitostné užití návykových
látek není pro člověka škodlivé.
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Graf 14 Na užívání návykových látek není nic špatného, pokud se díky nim cítím dobře

NA UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK NENÍ NIC
ŠP AT NÉH O, PO KUD SE D Í KY N IM CÍTÍM DO BŘ E
56%

Vysoké školy

ROZHODNĚ
SOUHLASÍM

28%

4%

14%
4%

8%

2%

0%

34%

50%

Střední školy

SPÍŠE
SOUHLASÍM

NEVÍM

SPÍŠE
NESOUHLASÍM

ROZHODNĚ
NESOUHLASÍM

V případě toho výroku jde na první pohled vidět, že s ním studenti obecně nesouhlasí,
a to v obou dvou kategoriích. O něco větší míra nesouhlasu jde vidět u vysokoškolských
studentů, kteří zvolili odpověď „rozhodně nesouhlasím“ v 56 %, oproti středoškolským
studentům, kteří tuto odpověď zvolili pouze ve 28 %. Odpověď „spíše nesouhlasím“ pak zvolilo
34 % vysokoškolských studentů a 50 % studentů středoškolských. Obecně tak lze říci, že
k výroku „Na užívání návykových látek není nic špatného, pokud se díky nim cítím dobře“
studenti ostravských vysokých a středních škol zaujímají negativní postoj.

Graf 15 Užívání návykových látek je v této době v mém věku normální
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Tento výrok je svým zněním směřován právě na studenty a jejich nízký věk. Vychází
z teorie, že mladí lidé mají tendenci experimentovat. V případě středních škol s výrokem spíše
souhlasí 49 % studentů a rozhodně souhlasí 8 % studentů. U vysokoškoláků lze vidět větší míra
nesouhlasu, s tím že odpověď „spíše nesouhlasím“ volilo 23 % respondentů a „rozhodně
nesouhlasím“ 35 % respondentů. Obecný souhlas a tím i pozitivnější postoj k návykovým
látkám tedy zaujímají středoškolští studenti.

Graf 16 Návykové látky nejsou špatné, pokud má nad jejich užívání člověk kontrolu
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Stejně jako u předchozího výroku, i v tom to případě převažuje míra nesouhlasu u
vysokoškolských respondentů. S výrokem spíše nesouhlasí 44 % a rozhodně nesouhlasí 26 %.
Naopak u středoškolských respondentu převažuje míra souhlasu, a to konkrétně u odpovědi
„spíše souhlasím“, kterou zvolilo 39 %. Absolutní souhlas pak u tohoto výroku vyjádřilo 10 %
středoškolských respondentů. Je ale také nutno zmínit, že 15 % středoškoláků si u tohoto
výroku nebyli jisti svým souhlasem či nesouhlasem, a tak zvolilo možnost „nevím“. Zároveň i
nemalá část respondentů v této kategorii zvolila odpověď „spíše nesouhlasím“ a to sice 29 %.
Obecný souhlas tak u středoškolských studentů tvoří 49 % a nesouhlas 36 %, tudíž nelze
s jistotou tvrdit, že středoškolákům připadá užívání návykových látek v pořádku, pokud má nad
ním kontrolu. Naopak u vysokoškoláků lze tvrdit, že zaujímají negativní postoj k tomuto
výroku, jelikož obecný nesouhlas v jejich případě tvoří 70 %.
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Graf 17 Návykové látky obecně považuji za zdroj zábavy
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V případě tohoto výroku je zajímavé pozorovat poměr míry souhlasu a nesouhlasu u
středoškolských studentů. Zatímco u vysokoškoláků opět převažuje obecný nesouhlas, který je
58 %, v tomto případě jsou odpovědi středoškolských studentů výrazně obsáhnuty jak
v pozitivní, tak v negativní rovině. Nejobsáhlejší odpověď středoškoláků je „spíše souhlasím“,
konkrétně tvoří 41 %. Odpovědi vyjadřující nesouhlas je pak ve středoškolské kategorii
nasycena totožně, s tím že každá odpověď vyjadřující nesouhlas tvoří 23 %. Zajímavé je ale to,
že jak obecný souhlas, tak obecný nesouhlas tvoří 46 %, a tudíž nelze říci, zda středoškolští
studenti zaujímají spíše pozitivní či negativní postoj k tomuto výroku. Naopak u
vysokoškolských studentů, jejichž většina obecně nesouhlasila s tímto výrokem, je možné
tvrdit, že návykové látky nepovažují za zdroj zábavy.
Z výsledků analýzy jednotlivých výroků by se dalo říct, že obecně k návykovým látkám
zaujímají pozitivnější postoj respondenti středních škol. Aby byl ale tento výrok potvrzen
statisticky, byl v rámci zkoumání obecného postoje k návykovým látkám proveden také
„independent t-test“. V rámci t-testu byla zamítnutá nulová hypotéza, tedy že se od sebe
proměnné statisticky neliší. Výsledkem testu je tedy tvrzení, že se od sebe školy střední a školy
vysoké statisticky liší, a jelikož průměr středních škol je nižší než průměr škol vysokých, bylo
potvrzeno, že střední školy mají pozitivnější postoj k návykovým látkám než školy vysoké (viz.
Příloha 3).
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3.1.5 Postoj ke konkrétním návykovým látkám
V této podkapitole bude rozebírán postoj ke konkrétním návykovým látkám. Tyto
jednotlivé látky budou také rozděleny do dvou skupin, a to na návykové látky legální a
návykové látky nelegální. Kromě postoje k jednotlivým látkám tak bude zjištěno, zda
respondenti zaujímají odlišný postoj k těmto dvěma skupinám návykových látek.
Jak již bylo dříve zmíněno, v okruhu těchto otázek byla marihuana řazena k legálním
návykovým látkám, a to z důvodu její rozšířenosti v současné době. Tato skupina bude v rámci
podkapitoly nazývaná jako lehké návykové látky a zbytek pak jako návykové látky tvrdé.
Z grafů lze na první pohled vidět, že jak u středoškolských, tak u vysokoškolských
studentů převažuje míra nesouhlasu s užíváním lehkých návykových látek. Důležité je však
zdůraznit frekvenci užívání látek ve výrocích a uvědomit si, že se v tomto případě jedná o časté
a pravidelné užívání těchto látek. Středoškolští studenti největší míru nesouhlasu vyjádřili u
konzumace alkoholu minimálně 4x týdně. 54 % vzorku zvolilo odpověď „spíše neschvaluji“ a
32 % vzorku tuto činnost rozhodně neschvaluje. Oproti tomu vysokoškolští studenti nejvíc
negativní postoj zaujímají ke konzumaci marihuany každý den, přičemž v tomto případě
každodenní konzumaci marihuany absolutně neschvaluje více než polovina respondentů, a to
sice 58 %. Odpověď „spíše neschvaluji“ pak zvolilo 32 % respondentů. Středoškoláci se ke
konzumaci marihuany každý den také stavějí negativně, s tím že obecně činnost neschvaluje 79
%. Ke konzumaci alkoholu studenti vysokých škol zaujímají opět negativní postoj, ovšem v o
něco menší míře než středoškoláci. Obecně činnost neschvaluje 73 % vysokoškolských
studentů. Co se týče výroku pojednávající o počtu vykouřených cigaret denně, stejně jako
v předchozích dvou případech zaujímají studenti obou vzorků negativní postoj k této činnosti.
Na rozdíl od ostatních lehkých návykových látek se zde ale vyskytuje také větší podíl odpovědí
„nic proti tomu nenamítám“, konkrétně 17 % u středoškoláků a 20 % u vysokoškoláků.
Zde stojí za povšimnutí, že ačkoliv byla oběma kategoriemi marihuana zvolena za
nejbezpečnější návykovou látku, její každodenní konzumaci respondenti obou vzorků
neschvalují.
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Graf 18 Postoj ke konkrétním lehkým návykovým látkám na středních školách
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Graf 19 Postoj ke konkrétním lehkým návykovým látkám na vysokých školách
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V grafech znázorňujících postoj ke konkrétním tvrdým návykovým látkám si lze
všimnout, že míra nesouhlasu s užíváním těchto látek není natolik jednoznačná, jak u
návykových látek lehkých. To může být zapříčiněno tím, že v tomto případě se výzkum zabýval
zkušeností s tvrdými návykovými látkami nárazovou a více než dvakrát neopakovatelnou. U
několika případů jsou odpovědi nasycené stejným počtem respondentů, a tudíž nelze
jednoznačně určit postoj zkoumaného vzorku ke konkrétní návykové látce. Taková situace je
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nejvíce viditelná v případě extáze. U středních škol jsou odchylky u jednotlivých odpovědí
opravdu zanedbatelné, přičemž se o něco víc studenti kloní k pozitivnímu postoji k vyzkoušení
této látky. Podobně je tomu u vysokých škol, kdy se od sebe nasycenost odpovědí opět příliš
neliší, ale oproti středním školám zde převažuje negativní postoj k vyzkoušení extáze. Nejvíce
negativní postoj ale obě dvě kategorie zaujímají k vyzkoušení drogy, která je užívána nitrožilně.
Zde je vhodné se poohlédnout k předchozí podkapitole, kde byly právě tyto látky určené
studenty za nejnebezpečnější nelegální návykovou látku. Ostravští studenti celkově k těmto
drogám zaujímají absolutní negativní postoj. 80 % respondentů na středních školách a 84 %
respondentů na školách vysokých zvolilo odpověď „zásadně nesouhlasím“. Co se týče
vyzkoušení kokainu, v případě středních škol 28 % respondentů tuto činnost spíše neschvaluje
a 38 % ji neschvaluje zásadně. Vysokoškoláci vyzkoušení kokainu zásadně neschvalují ve 48
% a dalších 17 % zvolilo odpověď „spíše neschvaluji“. K vyzkoušení halucinogenních látek
byl také zaujímán spíše negativní postoj. Středoškoláci obecně vyzkoušení těchto látek
neschvalují v 57 % a vysokoškoláci v 66 %. S jistotou je ale možné tvrdit, že nejvíce negativní
postoj zaujímají studenti ostravských škol k návykovým látkám, které se užívají nitrožilně.
Graf 20 Postoj ke konkrétním tvrdým návykovým látkám na středních školách
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Graf 21 Postoj ke konkrétním tvrdým návykovým látkám na vysokých školách
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Pro zjištění, zda se liší postoj ke skupinám legálních a nelegálních návykových látek, byl
využitý „paired-samples t-test“.
Po provedení testu u středních škol byla zamítnuta nulová hypotéza, která uvádí, že
mezi skupinami existuje statistický významný rozdíl. Průměr u tvrdých návykových látek je
nižší než u návykových látek lehkých, což znamená, že ke skupině tvrdých návykových látek
jsou respondenti benevolentnější. To se může zdát zvláštní, nicméně je důležité si připomenout,
že se ve výrocích liší frekvence užívání mezi skupinami lehkých a tvrdých návykových látek.
Středoškolští studenti jsou tedy benevolentnější k nárazovému a více než dvakrát
neopakovanému užití tvrdých návykových látek než k velmi častému užívání návykových látek
lehkých (viz. Příloha 4).
Oproti tomu na vysokých školách po testování přijímáme nulovou hypotézu, tedy že
mezi proměnnými neexistuje statistický významný rozdíl. To znamená, že studenti vysokých
škol zaujímají k oběma skupinám návykových látek stejný postoj (viz. Příloha 5).
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3.2 Faktory ovlivňující postoj k návykovým látkám
3.2.1 Protidrogové přednášky
Protidrogovou přednáškou rozumíme nástroj, který by měl v první řadě předcházet či
zamezit užívání návykových látek, a tedy i mít vliv na postoj k návykovým látkám u studentů.
S protidrogovou přednáškou mají zkušenost všichni respondenti ze zkoumaného
středoškolského vzorku a 96 % respondentů vzorku vysokoškolského. 78 % respondentů
středních škol přišla přednáška užitečná, ale pouze 59 % odradila od užívání návykových látek.
Těm vysokoškolským studentům, kteří protidrogovou přednášku zažili (n=96), přišla přednáška
užitečná v 83 %. Jen 56 % ale respondenty od užívání návykových látek odradila. Ačkoliv
procenta, které znázorňují podíl studentů, které přednáška od užívání návykových látek
odradila, jsou podstatně nižší než procenta, která znázorňují užitečnost přednášek ze studentovy
perspektivy, ve finále protidrogové přednášky odradily více než polovinu vzorku v obou dvou
kategoriích. Proto není možné říct, že by tyto přednášky postoj studentů vůbec neovlivňovaly.
Respondenti byli také dotazováni, zda jim přijdou protidrogové přednášky jako účinný
nástroj v boji proti návykovým látkám. 58 % středoškolských studentů a 63 % vysokoškolských
studentů považují tyto přednášky za účinný nástroj. Dále byla respondentům, kterým přednáška
účinná nepřijde, položena otázka, proč mají tento názor. Středoškolské odpovědi se od sebe
příliš nelišily. Ti, co s účinností přednášek nesouhlasili mají ve většině případů uvedli, že když
chce člověk návykové látky užívat, přednáška je neodradí. Také bylo naráženo na věk a povahu
středoškoláků. Opakovaly se odpovědi, které tvrdily, že středoškoláci takové přednášky
neberou vážně a jsou jim jen k legraci. Pak se také několikrát vyskytla odpověď, že ve věku
středoškoláků je taková přednáška zbytečná a na rozdíl od přednášek v útlém věku nemá smysl.
Vysokoškolské odpovědi byly daleko různorodější. Kromě již zmíněných odpovědí byl u
vysokoškoláků několikrát zaznamenán názor, že takovéto přednášky posluchače ještě víc
k užívání návykových látek nalákají, jelikož člověk chce vždy vlastní zkušenost.
Vysokoškoláci jsou také toho názoru, že by přednášky byly daleko účinnější, kdyby byly
vedeny samotnými bývalými uživateli a těmi, kteří měli v této oblasti vážné problémy. To že
tyto přednášky vedou lidé, kteří sami zkušenost nemají, dle jejich mínění k ničemu není.
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Graf 22 Pohled na protidrogové přednášky na středních školách
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Graf 23 Pohled na protidrogové přednášky na vysokých školách
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UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH
NÁSTROJEM?
LÁTEK?

3.2.2 Vztah k rodině
Na základě již provedených výzkumů bylo cílem zjistit, zda rodinné vztahy a podpora
rodiny dokáží ovlivnit postoj k návykovým látkám. Pro zjišťování vztahů mezi proměnnýma
tak byla použita korelační analýza.
Nejprve byla provedena analýza pro střední školy. Po jejím provedení byla zamítnuta
nulová analýza, která tvrdí, že mezi proměnnými žádný vztah není. Korelační analýza ukázala,
že mezi postojem k návykovým látkám a vztahy v rodinně je velmi slabá negativní závislost.
To znamená, že čím více se lidé cítí blíž své rodině, tím negativnější mají vztah k návykovým
látkám. Je ale třeba zdůraznit, že vztah mezi těmito dvěma proměnnými je opravdu slabý.
Ačkoliv je ale velmi slabý, stále je statisticky významný. (viz. Příloha 6)
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Následně byla provedena analýza u škol vysokých. Vzhledem k tomu že signifikace
byla větší než 0,05, byla přijata nulová hypotéza. To tedy znamená, že mezi proměnnými
neexistuje žádná závislost a postoj vysokoškolských studentů není ovlivňován situací
v respondentově rodině. (viz. Příloha 7)

3.2.3 Stres v životě respondenta
V životě studenta je stres přirozený, primárně ten spojovaný právě se školou. Výzkum
zjišťoval, zda může i stres ovlivnit něco takového, jako je postoj k návykovým látkám. K těmto
účelům byla opět provedena korelační analýza.
U analýzy středních škol byla zamítnuta nulová hypotéza, a tak mezi postojem
k návykovým látkám a stresem existuje závislost. V tomto případě se jedná o závislost slabou
a negativní a proměnné jsou si tak nepřímo úměrné. To znamená, že čím víc se respondent
vyskytuje ve stresových situacích, tím pozitivnější má postoj k návykovým látkám. Je tedy
možné říct, že i když je závislost slabá, stres v životě středoškolského studenta ovlivňuje jeho
postoj k návykovým látkám. (viz. Příloha 8)
V případě vysokých škol byla po provedení analýzy přijata nulová hypotéza a mezi
postojem k návykovým látkám a stresem ve studentově životě není žádný vztah. (viz. Příloha
9)

3.2.4 Socializace mezi vrstevníky užívající návykové látky
V rámci výzkumu bylo také zkoumáno, zda respondenta v jeho postoji k návykovým
látkám ovlivňuje socializace mezi vrstevníky, kteří návykové látky užívají. Konkrétně se
jednalo o užívání návykových látek nejlepším kamarádem a party, se kterou respondent tráví
čas. Pro zjištění vztahu mezi proměnnými je v tomto případě vhodnější independent sample ttest, jelikož užívání návykových látek u vrstevníků jsou dichotomické proměnné.
Při testování středních škol byla přijata nulová hypotéza jak v případě užívání
návykových látek nejlepším kamarádem, tak v případě užívání návykových látek v okruhu
party, se kterou respondent tráví čas. To znamená že v obou dvou případech existuje rozdíl
mezi postojem k návykovým látkám u lidí, kteří mají nejlepšího kamaráda nebo partu v jejímž
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okruhu se užívají návykové látky a postojem u lidí, kteří takového kamaráda či partu nemají.
Průměr u lidí, kteří mají nejlepšího kamaráda užívajícího návykové látky je menší než u lidí,
kteří takového kamaráda nemají. To znamená, že respondenti, kteří mají kamaráda, který
návykové látky užívá, mají také pozitivnější postoj k návykovým látkám (viz. Příloha 10).
Průměr respondentů, kteří mají partu v jejímž okruhu se užívají návykové látky, je rovněž menší
než u respondentů, kteří takovou partu nemají. To znamená, že respondenti, kteří tráví čas s
partou, v jejímž okruhu se užívají návykové látky, mají k návykovým látkám pozitivnější postoj
než ti, kteří takovou partu nemají (viz. Příloha 11).
Výsledky testování vysokých škol dopadly odlišně. Existuje rozdíl mezi postojem
k návykovým látkám u vysokoškolských studentů, kteří mají nejlepšího kamaráda, co užívá
návykové látky a postojem u studentů, kteří takového kamaráda nemají. Průměr u lidí, mající
nejlepšího kamaráda užívající návykové látky je menší než u lidí, kteří takového kamaráda
nemají. To znamená, že respondenti, kteří mají kamaráda, který návykové látky užívá, mají
také pozitivnější postoj k návykovým látkám. (viz. Příloha 12) Jinak je to ale s vlivem užívání
návykových látek v partě. V tomto případě je totiž po testování přijata nulová hypotéza a to
znamená, že mezi postojem lidí, kteří tráví čas s partou, ve které se užívají návykové látky a
postojem lidí, kteří takovou partou nemají není rozdíl. Ve finále je tedy postoj vysokoškolských
studentů ovlivněn tím, že mají nejlepšího kamaráda, který užívá návykové látky. (viz. Příloha
13)
Jiné je to ale s vlivem vrstevníků na samotné užívání návykových látek respondentem,
kdy podle kontingenčních tabulek vrstevníci na respondenta nemají vliv.
Na středních školách má 92 % (n=96) studentů nejlepšího kamaráda, z toho 67 % užívá
nějakou návykovou látku. Jenže 72 % respondentů samo užívá návykovou látku se svým
nejlepším kamarádem, což znamená, že ne v každém případě se respondent řídí podle toho, zda
jeho nejlepší kamarád návykovou látku užívá. Ve velké míře se ale počínání s návykovými
látkami respondenta shoduje s počínáním jeho nejlepšího kamaráda (viz. Příloha 14). Partu, se
kterou respondent tráví svůj volný čas, má 88 % (n=92) středoškolského vzorku, s tím že v 92
% se v této partě konzumují návykové látky. Respondenti ale sami konzumují návykové látky
v okruhu party pouze v 74 %. Je tak možné tvrdit, že ani parta nemusí ovlivnit respondentovo
počínání si s návykovými látkami (viz. Příloha 15).
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Na vysokých školách je tomu podobně. Nejlepšího kamaráda má na vysoké škole 88 %
(n=88), z toho 59 % těchto kamarádů užívá nějakou návykovou látku. Samotní respondenti se
svým kamarádem užívají návykovou látku v 56 %. Tedy stejně jako u vysokoškoláků,
respondenti jsou ve velké míře ovlivňováni tím, zda jejich nejlepší kamarád užívá návykovou
látku, ale zároveň to není to pravidlem (viz. Příloha 16). Partu, se kterou respondent tráví čas
má na vysokých školách 87 % (n=87) studentů, z toho v 93 % se v okolí této party užívají
návykové látky. Pouze v 76 % se ale projevila konzumace u samotných respondentů v okolí
této party. Tedy se i u vysokoškoláků ukázalo, že parta respondentovo počínání s návykovými
látkami ovlivnit nemusí (viz. Příloha 17).
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Diskuze a závěr
Snahou této práce bylo zjistit, jaký postoj zaujímají ostravští studenti středních a
vysokých škol k návykovým látkám a co eventuálně tento postoj ovlivňuje. Kromě toho bylo
také cílem porovnat výsledky zkoumaných kategorií. Na základě již provedených výzkumů a
literatury byly stanoveny hypotézy.

Tabulka 1 Potvrzení/vyvrácení stanovených hypotéz

Hypotéza

Střední školy

Vysoké školy

Postoj k návykovým látkám bude benevolentnější u
studentů vysokých škol než u studentů škol středních.

×

×

Postoj studentů k lehkým návykovým látkám bude
pozitivnější než k návykovým látkám tvrdým.

×

×

S primární prevencí roste negativní postoj k návykovým
látkám a ovlivňuje tak počínání si s nimi.

?

?

Čím stabilnější rodinné prostředí respondent má, tím
negativnější má postoj k návykovým látkám.

✓

×

S přibývajícím stresem v životě respondenta roste pozitivní
postoj k návykovým látkám.

✓

×

✓

✓

✓

×

Čím větší je socializace mezi vrstevníky užívající návykové
látky, tím má respondent k těmto látkám pozitivní vztah.
(nejlepší kamarád)
Čím větší je socializace mezi vrstevníky užívající návykové
látky, tím má respondent k těmto látkám pozitivní vztah.
(parta)

Po zjištění postojů k návykovým látkám u jednotlivých kategorií se ukázalo, že první
hypotéza nebyla potvrzena. Jednalo se o tvrzení, že vysokoškoláci mají benevolentnější postoj
k návykovým látkám než středoškoláci. Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Hypotéza byla
stanovena na základě teorie vypovídající o rizikovosti věkové skupiny středoškoláků a také na
základě výzkumu který uvádí, že díky zkušenosti s návykovou látkou má člověk
benevolentnější postoj k návykovým látkám obecně. Ačkoliv se potvrdilo, že vysokoškolští
studenti mají bohatší zkušenost s užíváním návykových látek, pozitivnější postoj k návykovým
látkám zaujímají středoškoláci, jejichž zkušenost není tak velká. Tento fakt může být způsoben
větší vyzrálostí a uvědoměním u starších studentů, kteří již nabyli zkušenosti, ale zároveň si
více uvědomují rizikovost návykových látek. Oproti tomu středoškolákům, které návykové
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látky lákají a chtějí experimentovat, ve větší zkušenosti s návykovými látkami můžou bránit
jak finance, tak menší dostupnost způsobena nižším věkem. Touha experimentovat a další
rizikové faktory ale udržují postoj středoškoláka v benevolentnější rovině, než je tomu u
vysokoškoláka.
Další hypotéza se týkala dvou skupin, a to sice lehkých a tvrdých návykových látek.
Ani tato hypotéza nebyla potvrzena. V případě středních škol studenti zaujímali
benevolentnější postoj k užití tvrdých návykových látek. Jednalo se ale o nárazové a víc než
dvakrát neopakovatelné užití tvrdé návykové látky. Oproti tomu negativnější postoj zaujímali
středoškoláci k častému, až každodennímu užívaní lehkých návykových látek. Právě to zřejmě
vysvětluje pozitivnější postoj středoškoláků ke tvrdým návykovým látkám. Pro středoškolské
studenty je přijatelnější, když člověk jednou nebo dvakrát vyzkouší tvrdou návykovou látku,
než kdyby téměř každodenně užíval návykovou látku lehkou. Jinak tomu je u studentů škol
vysokých, alespoň tedy u vzorku, který byl zkoumaný. V jejich případě nedělají mezi skupinou
lehkých a tvrdých látek rozdíl a k oběma dvěma zaujímají stejný postoj. Je ale možné, a
dokonce i pravděpodobné, že kdyby se jednalo o stejnoměrné užívání lehkých a tvrdých
návykových látek, postoj studentů by byl k užívání tvrdých drog negativnější. Rozdílnost mezi
středními a vysokými školami by se opět dala vysvětlit již zmíněnými důvody, tedy rozdílným
způsobem uvažování mezi dvěma věkovými skupinami.
Další čtyři stanovené hypotézy se týkaly faktorů, které by postoj respondenta mohly
ovlivňovat. Nejprve byly probírány protidrogové přednášky, které by jakožto primární
prevence na postoj respondentů měly mít vliv. Vzhledem k tomu, že téměř každý respondent
už protidrogovou přednášku zažil, nebylo možné zjistit, zda se jejich odpovědi lišili od těch,
kteří se protidrogové přednášky nezúčastnili. I tak se ale bylo dobráno zajímavých výsledků.
Míra užitečnosti přednášek ze studentovy perspektivy vysoce přesahuje její pozdější účinnost,
tedy že vysoká míra respondentů nebyla touto přednáškou od návykových látek odrazena.
Nicméně část respondentů, kterou protidrogová přednáška od jejich užívání odradila, je v obou
dvou kategoriích větší než polovina, a proto nelze říct, že by existence těchto přednášek byla
bezvýznamná. Je také možné, že by procento odrazených respondentů bylo větší, kdyby byly
přednášky postaveny jinak. Dle dotazovaných studentů by v první řadě měly být prováděny
někým, kdo má s užíváním návykových látek nebo závislosti zkušenosti. Nelze tedy s jistotou
říct, zda protidrogová přednáška v rámci zkoumaného vzorku přispívá k negativnímu postoji
k návykovým látkám, a tedy zda je hypotéza potvrzena či vyvrácena.
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Zbývající hypotézy se týkají vnějších vlivů na postoj respondenta, a to sice
socializace mezi vrstevníky užívající návykové látky, rodina a stres v respondentově životě.
V případě středních škol byly tyto hypotézy potvrzeny. V případě vysokoškoláku nikoli.
Co se týče rodinného zázemí, bylo potvrzeno, že čím bližší je středoškolský respondent
své rodině, tím negativnější postoj k návykovým látkám má. U vysokoškolských studentů se
tato hypotéza nepotvrdila, což znamená že rodina na jeho postoj k návykovým látkám nemá
vliv. To může být vysvětleno osamostatňováním se studentů v mladé dospělosti. Lidé v tomto
věku už na rodinu nemusí brát zřetel tak jako studenti středních škol. Ti jsou na rodině v jejich
věku ve většině případech stále závislí, a tím pádem jsou jí stále ovlivňováni.
Hypotéza tvrdící že má stres v životě respondenta na jeho postoj k návykovým látkám
vliv, byla opět potvrzena pouze na středních školách. Analýza potvrdila, že čím víc stresu se
v životě respondenta vyskytuje, tím pozitivnější má vztah k návykovým látkám. Stejně jako
v předchozím případě, mezi stresem a postojem k návykovým látkám v případě vysokých škol
neexistuje statisticky významný vztah. Stres tak postoj k návykovým látkám ovlivňuje pouze
v případě středoškolských studentů.
A v poslední řadě, hypotéza pojednávající o vztahu mezi postojem k návykovým látkám
a socializací mezi vrstevníky se opět potvrdila pouze na středních školách. Zde se hypotéza
potvrdila jak v případě existence nejlepšího kamaráda užívajícího návykové látky, tak party
v jejímž okruhu se užívají návykové látky. V obou dvou případech tedy platí, že respondenti
středních škol, kteří se socializují mezi lidmi, kteří užívají návykové látky, zaujímají k
návykovým látkám i pozitivnější postoj. U vysokoškolského vzorku se hypotéza potvrdila
pouze částečně. Zatímco existence nejlepšího kamaráda užívajícího návykové látky ovlivňuje
vysokoškolského studenta tak, že je jeho postoj k návykovým látkám benevolentnější,
existence takové party, v jejímž okolí se návykové látky užívají, postoj vysokoškoláka
neovlivňuje. Je tedy možné tvrdit, že na vysokých školách studenty více ovlivňují nejlepší
kamarádi a pak až parta, se kterou tráví čas. Je možné, že studenti na středních školách více
dbají na to, jak vypadají před ostatními. Snaží se zapadnout. Na vysokých školách studenti
vyššího věku už tuto potřebu mít nemusí, a to může způsobovat, že konzumace návykových
látek v partě na ně nemá takový vliv jako u středoškoláků.
Na základě výsledků získaných z analýzy, které byly diskutovány, tak byly potvrzeny
či zamítnuty stanovené analýzy. Je ale důležité připomenout, že výzkum byl proveden na
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poměrně malém vzorku a s vědomím tohoto faktu byla práce také napsána. Ačkoliv však
výsledky výzkumu nepředstavují celou populaci ostravských studentů, je možné je brát jako
vodítko k tomu, že by bylo užitečné se této problematice ve městě Ostrava nadále věnovat.
Zajímavé by bylo provést také kvalitativní výzkum na toto téma a probrat ho tak více do
hloubky. Rozhovory se studenty by tak mohly ještě detailněji popsat, v čem problematika
daného města spočívá. Následně by se tak mohly budovat nová a efektivnější opatření,
například právě v oblasti rozebírané primární prevence, a to nejen ve městě Ostrava.
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Teze bakalářské práce
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
POSTOJ K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM V ZÁVISLOSTI NA VĚKU V OSTRAVĚ A
V JEJÍM OKOLÍ
STUDENT: HANA BĚNKOVÁ
KONZULTANT: RÖSSLER JAN, MGR.

Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Předmětem zkoumání bude postoj k návykovým látkám v závislosti na věku, a to sice
ve městě Ostrava a v jeho okolí. Ráda bych se zabývala subjektivním pohledem na návykové
látky v několika věkových kategoriích, a zaměřila se nejen na postoj k nim, ale také na
povědomí o návykových látkách v těchto kategoriích. Výzkum bude mapovat situaci v oblasti
města Ostravy. Výsledky zkoumaní by tak ve finále mohly být zajímavější, díky tomu, že v této
oblasti výzkum s podobnými cíli proveden doposud nebyl, když nepočítáme analýzu celkové
drogové ostravské scény z roku 2015, která se ale orientovala na obecnou problematiku.
Nicméně pro plánovaný výzkum bude jistě užitečným zdrojem informací. Zacíleno bude jednak
na věkovou kategorii studentů, tedy skupina zastupující střední školy zahrnující populaci 1419 let a skupina zastupující vysoké školy, do které spadají lidé ve věku 20-26 let. Další věkové
skupiny vymezují dvě období dospělosti, a to sice skupina 27-50 let a 51-70 let. Pojmem
„návykové látky“ se myslí veškeré látky, které mají schopnost vyvolat návykové užívání nebo
závislost, tudíž kromě tvrdých drog bude také řeč například o alkoholu, cigaretách či kofeinu.
Výzkumnou otázkou této bakalářské práce tedy bude, zda vůbec, jak moc a čím se liší postoj
k návykovým látkám v závislosti na věku.

Cíle bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je objasnit, zda je věk jedním z faktorů, které působí na lidský
postoj k návykovým látkám a případně v jaké míře a v čem přesně odlišný pohled spočívá.
Výsledek zkoumání by mělo zahrnovat zjištění, zda se dle věku liší například benevolentnost
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vůči drogám a celková hranice, ke které je člověk ochoten dojít nebo jí překročit, co se týče
užívání návykových látek. Dále také jakým způsobem lidé v rozdílném věku drogu vnímají či
za co ji považují, kupříkladu jako zábavu, uvolnění, zbavení se stresu nebo jako závislost. Cílem
bude také zjistit, jak rozdílné jsou u věkových skupin vědomosti o návykových látkách. Bude
zjištěno, zda mají lidé přehled o tom, které návykové látky jsou lehké a které tvrdé, respektive
jak by drogy do těchto dvou skupin rozdělili oni sami. Práce se také bude zabývat povědomím
společnosti o trhu s drogami, tedy tím, jak je možné si návykovou látku obstarat a tak dále.
Z výsledku zkoumání by také mělo být zjistitelné, zda má na postoj k návykovým látkám vliv
například i doba, ve které daná skupina vyrůstala.

Předpokládané metody zpracování
Výzkum k mé bakalářské práci bude probíhat na základě sběru dat pomocí anonymních
dotazníků, bude se tedy jednat o kvantitativní výzkum. Vzhledem k rozebíranému tématu bude
dotazování osob probíhat neosobně, jelikož osobní komunikace s respondentem by v našem
případě mohlo ovlivnit jejich výpověď a díky tomu mít negativní vliv na celkový výsledek
zkoumání. V rámci výzkumu bude také kontaktován Renarkon, což je nezisková organizace
zabývající se prevencí a léčbou drogově závislých. Kromě sběru dat pomocí dotazníků, budou
tedy do výzkumu zařazeny i statistiky této organizace, týkající se příjmů klientů.

Předpokládaná struktura bakalářské práce
•

Teoretická část
o Návykové látky a jejich historie
o Nejčastěji užívané návykové látky, dělení a účinky
o Drogová závislost a její prevence
o Drogová scéna v Ostravě
o Důsledky užívání drog pro člověka a společnost

•

Praktická část
o Cíle a hypotézy
o Metodika výzkumu
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o Výběr respondentů
o Výsledky výzkumu
o Shrnutí zjištěných závěrů
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Příloha č. 1: Dotazník (dotazník)
Tento dotazník je zcela anonymní, jeho výsledky nebudou nikde zveřejněny a budou využity
pouze k výzkumným účelům. Děkuji ti za tvou ochotu a čas, velice jsi mi tím pomohl/a J.
(Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíš se zpracováním získaných dat k výzkumným
účelům.)

SVÉ ODPOVĚDI PROSÍM ZAKROUŽKUJ

1

V následujícím okruhu otázek můžeš
zakroužkovat VÍCE NEŽ JEDNU
odpověď.

1.1

Které z uvedených LEGÁLNÍCH
návykových látek jsi už někdy
zkusil/a?
a)
b)
c)
d)

1.2

Alkohol
Nikotin/tabák
Ani jednu
Jiné (prosím doplň): ____________

Hašiš
Kokain
Extáze
MDA
Heroin
LSD
Lysohlávky
Pervitin
Odmítl/a bych všechny

2.2 Představ si že jsi na párty a kamarád
ti nabídne nějakou drogu. Které z
uvedených drog by sis ROZHODNĚ
NEVZAL/A?

Které z uvedených NELEGÁLNÍCH
návykových látek jsi už někdy v
zkusil/a?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Marihuana
Hašiš
Kokain
Extáze
MDA
Heroin
LSD
Lysohlávky
Pervitin
Ani jednu
Jiné (prosím doplň): ____________

Alkohol
Nikotin/tabák
Marihuana
Hašiš
Kokain
Extáze
MDA
Heroin
LSD
Lysohlávky
Pervitin

2.3 Z následující nabídky vyber 3 návykové
látky, které jsou podle tebe
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ.

V následujícím okruhu otázek můžeš
zakroužkovat VÍCE NEŽ JEDNU
odpověď (pokud zadání neřekne jinak).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2.1 Představ si že jsi na párty a kamarád
ti nabídne nějakou drogu. Které z
uvedených drog bys NEODMÍTL/A?

a) Alkohol
b) Nikotin/tabák
c) Marihuana
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Alkohol
Nikotin/tabák
Marihuana
Hašiš
Kokain
Extáze
MDA
Heroin
LSD
Lysohlávky
Pervitin

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2.4 Z následující nabídky vyber 3 návykové
látky, které jsou podle tebe NEJMÉNĚ
NEBEZPEČNÉ.
a) Alkohol
b) Nikotin/tabák
c) Marihuana

3

Hašiš
Kokain
Extáze
MDA
Heroin
LSD
Lysohlávky
Pervitin

Na škále od 1 do 5 zaznač (zakroužkuj) svou míru souhlasu s následujícími výroky:

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

3.1 Příležitostné užívání
návykových látek není
škodlivé.

1

2

3

4

5

3.2 Na užívání návykových látek
není nic špatného, pokud se
díky nim cítím dobře.

1

2

3

4

5

3.3 Užívání návykových látek je
v této době v mém věku
normální.

1

2

3

4

5

3.4 Návykové látky nejsou špatné,
pokud má nad jejich
užíváním člověk kontrolu.

1

2

3

4

5

3.5 Návykové látky obecně
považuji za zdroj zábavy.

1

2

3

4

5
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4

Na škále od 1 do 5 zaznač (zakroužkuj) jaký postoj zaujímáš k následujícím situacím:

Nic proti
tomu
nenamítám

Spíše
schvaluji

Nevím

Spíše
neschvaluji

Zásadně
neschvaluji

4.1 Když člověk vykouří 5 a více
cigaret denně.

1

2

3

4

5

4.2 Když člověk minimálně 4x
týdně konzumuje alkohol.

1

2

3

4

5

4.3 Když člověk kouří marihuanu
každý den.

1

2

3

4

5

4.4 Když člověk vyzkouší jednou
nebo dvakrát extázi.

1

2

3

4

5

4.5 Když člověk jednou nebo
dvakrát zkusí kokain.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.6 Když člověk jednou nebo
dvakrát zkusí drogy, které se
do těla vpravují injekčně
(např. pervitin, heroin).
4.7 Když člověk jednou nebo
dvakrát vyzkouší silně
halucinogenní látku (např.
LSD nebo lysohlávky).

5

5.3 Odradila tě od užívání návykových látek?

V následujícím okruhu otázek zakroužkuj
svou odpověď, pokud zadání neřekne jinak.

a) Ano
b) Ne

5.1 Zažil už jsi někdy protidrogovou
přednášku?

5.4 Myslíš si, že jsou protidrogové přednášky
účinným nástrojem v boji proti návykovým
látkám?

a) Ano
b) Ne (přejdi na otázku č. 5.4)

a) Ano (přejdi na okruh otázek č.6)
b) Ne

5.2 Přišla ti přednáška užitečná?
a) Ano
b) Ne

5.5 Proč si to myslíš? (krátce popiš)

__________________________________
__________________________________
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6

6.4 Máš nějakou partu přátel, se kterými trávíš
svůj volný čas?

V následujícím okruhu otázek zakroužkuj
svou odpověď a případně následuj pokyny.

a) Ano
b) Ne (přejdi na okruh otázek č. 7)

6.1 Máš nejlepšího kamaráda/kamarádku?
a) Ano
b) Ne (přejdi na otázku č. 6.4)

6.5 Konzumují se někdy v okruhu těchto přátel
návykové látky?

6.2 Užívá tvůj nejlepší kamarád/kamarádka
nějakou návykovou látku?

a) Ano
b) Ne

a) Ano
b) Ne

6.6 Užíváš ty sám v okruhu těchto přátel nějaké
návykové látky?

6.3 Užíváš někdy ty sám návykovou látku se
svým nejlepším kamarádem?

a) Ano
b) Ne

a) Ano
b) Ne
7

Na škále od 1 do 5 zaznač (zakroužkuj) míru svého souhlasu s následujícími výroky:

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

7.1 Když mám jakýkoliv
problém, nebojím se s ním
obrátit na svou rodinu.

1

2

3

4

5

7.2 Když se nacházím v těžké
životní situaci, rodina mě
vždy podrží.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7.3 V mé rodině vidím
podporu.
7.4 Má rodina ve stresových
situacích dokáže držet při
sobě.
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8

V následujícím okruhu otázek zodpověz, jak často ses za poslední měsíc ocitl/a v následujících
situacích:

8.1 Cítil/a jsi úzkost.
a) Ani jednou
b) 1x
c) 2 – 3x
d) Více než 3x
8.2 Cítil/a jsi se rozčilený/á.
a) Ani jednou
b) 1x
c) 2 – 3x
d) Více než 3x
8.3 Cítil/a jsi že věci nejdou tak, jak by sis je představoval/a.
a) Ani jednou
b) 1x
c) 2 – 3x
d) Více než 3x
8.4 Ocitl/a jsem se ve stresové situaci.
a) Ani jednou
b) 1x
c) 2 – 3x
d) Více než 3x
9

V následujícím okruhu otázek zakroužkuj svou odpověď nebo číslicí odpověz na otázku.

9.1 Jsi
a) Muž
b) Žena
9.2 Jaký je tvůj věk? (napiš číslicí)
_______
9.3 Navštěvuješ
a)
b)
c)
d)
e)

Střední odbornou školu
Gymnázium
Vysokou školu
Vyšší odbornou školu
Učiliště
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9.4 V jakém jsi ročníku? (napiš číslicí)
_______
9.5 Pocházíš z
a) Ostravy
b) Z jiného města/vesnice

Příloha č. 2: Testování reliability škály – postoj (tabulka)

Příloha č. 3: Independent sample t-test – postoj středních a vysokých škol (tabulka)
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Příloha č.4: Paired samples t-test – postoj středních škol k lehkým a tvrdým návykovým látkám (tabulka)

Příloha č.5: Paired samples t-test – postoj vysokých škol k lehkým a tvrdým návykovým látkám (tabulka)

Příloha č. 6: Korelační analýza – postoj k návykovým látkám x rodina – střední školy (tabulka)
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Příloha č. 7: Korelační analýza – postoj k návykovým látkám x rodina – vysoké školy (tabulka)

Příloha č. 8: Korelační analýza – postoj k návykovým látkám x stres – střední školy (tabulka)

Příloha č. 9: Korelační analýza – postoj k návykovým látkám x stres – vysoké školy (tabulka)

Příloha č. 10: Independent sample t-test – postoj k návykovým látkám x socializace mezi vrstevníky –
střední školy, nejlepší kamarád (tabulka)
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Příloha č. 11: Independent sample t-test – postoj k návykovým látkám x socializace mezi vrstevníky – parta,
střední školy(tabulka)

Příloha č. 12: Independent sample t-test – postoj k návykovým látkám x socializace mezi vrstevníky –
nejlepší kamarád, vysoké školy (tabulka)

77

Příloha č. 13: Independent sample t-test – postoj k návykovým látkám x socializace mezi vrstevníky – parta,
vysoké školy (tabulka)

Příloha č. 14 – Užívání návykových látek – kamarád, střední školy (tabulka)
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Příloha č. 15 – Užívání návykových látek – parta, střední školy (tabulka)

Příloha č. 16 – Užívání návykových látek – kamarád, vysoké školy (tabulka)
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Příloha č. 17 – Užívání návykových látek – parta, vysoké školy (tabulka)
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