
Abstrakt 
 

Východiska: Z důvodu snižování rizik výrobci tabákových výrobků začali své výrobky 

diverzifikovat. Nikotin nyní můžeme získat z bezdýmných tabákových výrobků, kam patří 

mimo jiné i orální formy tabáku a nikotinu např. v podobě v předplněných sáčků (snus, 

nikotinové sáčky). Studenti pedagogické fakulty patří do skupiny mladých lidí, kteří mohou být 

těmito produkty osloveni, a zároveň by jako budoucí učitelé měli být o těchto výrobcích 

informováni. 

Cíle: Cílem práce bylo zmapovat zkušenosti studentů Pedagogické fakulty UK s užíváním 

orálních forem tabáku a nikotinu. 

Metody: Pro získání dat byl použit kvantitativní výzkum. Výzkum byl proveden pomocí 

anonymního on-line dotazníkového šetření v platformě Survio.com. Studenti byli osloveni 

pomocí ročníkových emailů a pomocí studentského facebookového účtu. Získaná data byla 

zpracována v programu Excel. Dotazník byl rozdělen do čtyř částí. První část dotazníku 

mapovala základní informace o respondentech (věk, obor studia, ročník), v druhé části byla u 

respondentů sledována prevalence užívání tabákových a nikotinových výrobků, třetí část 

dotazníku mapovala zkušenosti respondentů s nikotinovými sáčky a v poslední části byly 

sledovány zkušenosti respondentů s užíváním orálních forem tabáku. 

Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo 493 respondentů, z toho 86,0 % žen. Během posledních 30 

dní žádný s uvedených tabákových či nikotinových výrobků neužilo 63,9 % respondentů. 

Nejčastějším tabákovým výrobkem, který v posledních 30 dnech respondenti užili, byly 

cigarety. 7,5 % respondentů někdy v životě užilo nikotinové sáčky. 16,7 % respondentů, kteří 

mají zkušenost s užíváním nikotinových sáčků, je užívá každý den. Nejčastějším motivem k 

užití nikotinových sáčků byla zvědavost. Dalšími důvody byly stimulační účinky sáčků, 

absence zápachu či snadné používání výrobku. Nejčastěji je užívají ve společnosti svých přátel, 

nebo na místech, kde je zakázáno kouřit cigarety jako např. v restauracích a barech. Nejčastěji 

uváděnými negativními účinky spojenými s užíváním nikotinových sáčků byli nevolnost, bolest 

hlavy a závratě. Mezi pozitivními účinky převažovali pocit uvolnění a zlepšení nálady. 

Z důvodu velmi malého počtu uživatelů orálních forem tabáku mezi studenty Pedagogické 

fakulty UK nebylo možné učinit o uživatelském chování u těchto výrobků relevantní závěry. 

Závěr: Tato studie je jednou z prvních studií v ČR, která se zaměřuje na užívání nikotinových 

sáčků u studentů VŠ, ale i v rámci celé populace. Přínosem práce jsou nové poznatky o tom jak 

často, za jakých okolností a z jakých důvodů užívají studenti Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy nikotinové sáčky a jaké účinky při jejich užívání pociťují. 
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